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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 
Электронны вучэбна-метадычны комплекс «Рэдагаванне рэкламных 

тэкстаў» прызначаны для навучання па вучэбнай дысцыпліне «Рэдактар 

рэкламы». 

Роля і месца вучэбнай дысцыпліны ў сістэме падрыхтоўкі спецыяліста.  

Дысцыпліна спецыялізацыі «Рэдактар рэкламы» з’яўляецца важным 

этапам прафесійнай падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасці «Літаратурная 

работа (рэдагаванне)» і ўваходзіць у кампанент установы вышэйшай адукацыі 

цыкла спецыяльных дысцыплін. Яе вывучэнне адбываецца з прыцягненнем 

элементаў камунікатыўнага аналізу і падмацоўваецца функцыянальным 

падыходам да рэкламных тэкстаў, што садзейнічае ўсведамленню рэдактарскай 

дзейнасці як складанай мысленчай працы, заснаванай на творчым пранікненні ў 

сутнасць аўтарскага арыгінала і на ашчадлівых адносінах да яго. Выяўленне ў 

тэксце жанравых асаблівасцей пабудовы, напісання рэкламнага матэрыялу 

патрабуе ад літаратурнага рэдактара ведання асноўных тэарэтычных і 

практычных палажэнняў у час аналізу і праўкі. 

Сувязь вучэбнай дысцыпліны з іншымі дысцыплінамі вучэбнага плана. 

Вывучэнне дысцыпліны спецыялізацыі «Рэдактар рэкламы» абумоўлена 

ведамі, атрыманымі па дысцыплінах «Мова сродкаў масавай камунікацыі», 

«Стылістыка», «Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці», «Асновы 

творчай дзейнасці рэдактара», і суправаджаецца паглыбленымі 

міжпрадметнымі сувязямі з дысцыплінай «Методыка рэдагавання». Гэта 

дапамагае выпрацоўцы ўсвядомленага падыходу да праўкі беларуска- і 

рускамоўных тэкстаў.  

Мэты і задачы вучэбнай дысцыпліны.  

Мэтай вывучэння дысцыпліны «Рэдактар рэкламы» з’яўляецца 

ўсведамленне ролі і месца кожнай моўнай адзінкі ў структуры рэкламнага 

тэксту як дыскурснай адзінкі і выпрацоўка асноўных падыходаў да аналізу і 

праўкі аўтарскіх арыгіналаў розных жанраў. 

У межах лабараторных заняткаў прадугледжваецца падрабязнае 

азнаямленне студэнтаў са спецыфікай вербальнай і невербальнай частак 

рэкламы. Да задач курса адносяцца: 

– азнаямленне студэнтаў з асноўнымі паняццямі вывучэння мовы 

рэкламы; 

– уменне вызначаць жанравую прыналежнасць рэкламных тэкстаў; 

– засваенне класіфікацыйных уласцівасцей рэкламы ў друку, інтэрнэце, 

тэле- і радыѐрэкламы; 

– вывучэнне лінгвістыкі рэкламных тэкстаў; 

– прымяненне на практыцы рэдактарскіх метадаў працы над рэкламным 

тэкстам; 

– азнаямленне з сучаснымі тэндэнцыямі ўключэння ў рэкламу 

невербальных кампанентаў. 
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Патрабаванні да асваення вучэбнай дысцыпліны ў адпаведнасці з 

адукацыйным стандартам.  

У выніку вывучэння вучэбнай  дысцыпліны студэнт павінен: 

ведаць: 

– прыкметы, якія дазваляюць аднесці тэксты да рэкламных; 

– моўныя адметнасці ў розных жанрах рэкламных тэкстаў; 

– асноўныя структурныя адзінкі тэксту рэкламы; 

– методыку рэдактарскага аналізу і карэкціроўкі матэрыялаў у 

адпаведнасці са спецыфікай канала распаўсюджання рэкламы. 

умець: 

– вылучаць розныя тыпы рэкламных тэкстаў; 

– рабіць рэдактарскую праўку згодна з законамі логікі; 

– суадносіць патрабаванні да зместу паводле формы падачы матэрыялу. 

валодаць: 

– – практыкай складання і рэдагавання розных тыпаў рэкламных з улікам 

іх размяшчэння ў канкрэтным выданні; 

Характарыстыка метадаў і тэхналогій навучання. 

Пры вывучэнні дысцыпліны спецыялізацыі «Рэдактар рэкламы», акрамя 

традыцыйных, практыкуецца праблемны падыход да навучання. Гэта дае 

студэнту магчымасць сканструяваць уласны рэдактарскі вопыт, які дапамагае 

ўсвядоміць спецыфіку рэдагавання рэкламнага тэксту, яго лінгвістычную 

арганізаванасць, ролю і месца кожнай моўнай адзінкі ў структуры, чытацкі 

адрас і сфармуляваць прапановы па ўдасканаленні тэксту. У практыцы 

выкладання выкарыстоўваюцца камп’ютарныя тэхналогіі,  сайтавае 

суправаджэнне навукова-метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу. 

У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны 

«Рэдактар рэкламы» адведзена 78 гадзін, у тым ліку аўдыторных – 38 гадзін, з 

іх 16 гадзін лекцыі, 20 гадзін – лабараторна-практычныя заняткі, УСР - 2 

Выкладанне дысцыпліны вядзецца пры дзѐннай форме навучання і разлічана на 

7 семестр ІV курса. Форма кантролю ведаў па дысцыпліне – залік.  

Для дыягностыкі выкарыстоўваюцца творчыя заданні, эсэ, колѐквіумы. 

Адзнака за лабараторныя заняткі уключае: 

 адказ (паўната адказу) – 70 %; 

 пастаноўка пытанняў  20 %; 

 адзнака работы на зянятках (у групе ці індывідуальна) – 10 %. 

Пры ацэнцы творчага задання, эсэ ўлічваецца ўменне студэнта-рэдактара 

пісьмова перадаваць сутнасць пастаўленых праблем, самастойна праводзіць 

аналіз на аснове канцэпцый і інструментарыя дысцыпліны. Таксама звяртаецца 

ўвага на: 

 змест і структуру напісання працы – 40 %; 

 самастойнасць разваг  50 %; 

 пісьменнасць і афармленне тэксту – 20 %. 

На занятках па дысцыпліне выкарыстоўваецца рэйтынгавая ацэнка ведаў, 

заснаваная на: 
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 адказах на лабараторных занятках, удзел у дыскусіі, рашэнне 

сітуацыйных задач – 35 %; 

 напісанне творчых работ, эсэ, падрыхтоўка навуковых дакладаў – 50 %; 

 тэст – 15 %. 

Для арганізацыі самастойнай работы студэнтам прапаноўваюцца 

сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі (размяшчэнне ў сецевым доступе вучэбна-

метадычных матэрыялаў, практычных заданняў, заданняў на КСР). 

У якасці асноўных метадаў навучання рэалізуюцца метады:  

 метад аналізу канкрэтных сітуацый (кейс-метад); 

 метад вучэбнай дыскусіі; 

 метады эўрыстычнага навучання (крэатыўныя, узаеманавучання); 

 метад развіцця крытычнага мыслення; 

 метады групавога навучання. 

Формамі кантролю ведаў з’яўляюцца: 

1) вусная – сумоўе, даклады, калѐквіумы, прэзентацыі творчых заданняў; 

2) пісьмовая – тэст, эсэ, пісьмовыя справаздачы па выкананні 

практычных заданняў, праектныя работы і інш. 
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 КАРОТКІ ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ 

 

 

1. Уводзіны. Рэклама як від дзейнасці. Рэдагаванне рэкламных 

тэкстаў розных па класіфікацыях 

Ключавыя паняцці ў рэкламе, іх тэрміналагічная характарыстыка. Закон аб 

рэкламе ў Беларусі. Забароненыя віды рэкламы (неэтычная, недакладная, 

фальсіфікаваная, схаваная). Брыф як метад эфектыўнай работы над рэкламнай 

інфармацыяй. Асаблівасці брыфа як структуры тэхнічнага задання. 

Віды рэкламы па сродках успрымання (зрокавая, слыхавая і зрокава-

слыхавая). Тыпы рэкламы па мэтах уздзеяння. Пабудова  і асаблівасці 

камерцыйнай, палітычнай і сацыяльнай рэкламы. Роля рэдактара ў працэсе 

складання камерцыйнай, палітычнай і сацыяльнай рэкламы. Віды тэкстаў 

палітычнай рэкламы. Мова сацыяльнай рэкламы. Асноўныя характарыстыкі 

тэкстаў камерцыйнай рэкламы. Этапы пабудовы тэкстаў камерцыйнай рэкламы. 

Фактары паспяховай рэкламы. 

 

 

2. Адрозненне рэдактарскай праўкі тэкстаў паводле розных каналаў 

распаўсюджання рэкламнай інфармацыі. Тыпалагічныя прыкметы 

рэкламных тэкстаў у друкаваных выданнях 
Рэклама ў СМІ. Спецыфіка радыѐ- , тэлерэкламы і рэкламы ў друку. 

Моўныя асаблівасці тэкстаў тэлерэкламы. Роля рэдактара пры складанні 

тэкстаў радыѐрэкламы. Адрозненні ў змесце паняццяў ―рэклама ў друку‖, 

―друкаваная рэклама‖. Дзейнасць рэдактара ў працы над рэкламай у СМІ. 

Інтэрнэт-рэклама, рэклама ў мабільнай сетцы і іншыя сучасныя каналы 

распаўсюджання рэкламнай інфармацыі.  

Моўныя характарыстыкі рэкламы ў друкаваных выданнях. Тыпалагічныя 

прыкметы рэкламных выданняў. Мэтавае прызначэнне друкаванай рэкламы. 

Характар інфармацыі рэкламы ў друку (сінтаксічны, семантычны і 

прагматычны аспекты). Матэрыяльная канструкцыя выдання.  Агульная 

характарыстыка друкаванай рэкламы. Віды рэкламных тэкстаў (рэферат, 

анатацыя, аб’ява, анонс). Спецыфіка мовы рэкламы ў газетна-часопісных 

выданнях. Размяшчэнне рэкламных тэкстаў у друку. Параметры эфектыўнасці. 

Тэорыя жанраў рэкламных тэкстаў у друку. Рэкламная нататка як 

інфармацыйны жанр рэкламы і работа рэдактара на ѐй. ―Жыццѐвая гісторыя‖ як 

жанр рэкламных зваротаў у друку. Кампазіцыйная арганізаванасць рэкламнай 

―кансультацыі‖. Рэкламны агляд як аналітычны жанр рэкламы. Лінгвістыка 

рэкламнага артыкула. Тыпалогія рэкламных аб’яў, асаблівасці складання і 

рэдагавання. 
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3. Роля рэдактара ў складанні рэкламнай інфармацыі 
Этапы работы рэдактара ў працэсе рэкламатворчасці. Методыка 

рэдактарскага аналізу тэкстаў рэкламы. Збор інфармацыі і яе праўка. Выбар 

аргументаў для падачы рэкламнага вобраза. Формы рэалізацыі рэкламнай ідэі 

(прыѐм дэманстрацыі, параўнання, ―праблема-рашэнне‖, апавяданне). Рэдактар 

і аўтар рэкламнага тэксту (некаторыя аспекты ўзаемадзеяння). Рэдакцыйна-

выдавецкія патрабаванні да зместу і афармлення аўтарскага арыгінала. 

Прычыны непаразуменняў у працэсе словатворчасці паміж аўтарам і 

рэдактарам. 

 

 

4. Прынцыпы  пабудовы і кампазіцыйныя асаблівасці рэкламнага 

тэксту 

Правільнае і памылковае прымяненне законаў логікі ў рэкламных тэкстах. 

Тыповыя логіка-стылістычныя і логіка-семантычныя памылкі. Памылкі ў 

рэкламным тэксце пры незахаванні закона тоеснасці. Володанне законам 

супярэчнасці пры складанні рэкламных тэкстаў. Праверка доказнасці і 

аргументаванасці пры рэдагаванні рэкламы. Закон выключанага трэцяга. 

Рэкламныя тэксты ў друку. Прынцыпы пабудовы і кампазіцыйныя 

асаблівасці.  Лінгвістыка рэкламнага артыкула, замалѐўкі, інтэрв’ю.  

Малыя формы рэкламных тэкстаў (верш, загадка, кулінарны рэцэпт, 

дзѐннікавыя запісы і г. д.) і асаблівасці іх функцыянавання. Кампаненты 

рэкламнага тэксту (слоган, завязка, інфармацыйны блок, заключная частка, 

даведачная інфармацыя).  

Тыпы рэкламных загалоўкаў, моўная спецыфіка, памылкі ў складанні. 

Віды загалоўкаў з назвамі гандлѐвай маркі. Функцыі загалоўка ў рэкламе. 

Патрабаванні рэдактара да загалоўка як кампазіцыйнай часткі. Марфалагічная 

характарыстыка рэкламных загалоўкаў. Крытэрыі выбару сінтаксічнай 

структуры рэкламнага загалоўка. 

Слоган як абавязковы структурны кампанент рэкламнага тэксту. 

Рытарычныя асаблівасці слоганаў. Эфектыўныя прыѐмы складання слоганаў. 

Практычныя прынцыпы напісання слоганаў.  

Мадэлі пабудовы рэкламных тэкстаў паводле Х. Кафтанджыева (мадэль 

перавернутай піраміды, параўнальная рэклама, драматызаваная рэклама, 

рэклама-загадка, рэклама з удзелам звычайных спажыўцоў ці вядомых асоб, 

рэклама-інструктаж, рэклама-дыялог). 

 

 

5. Мова і стыль рэкламных тэкстаў 
 Стылявая прыналежнасць рэкламных тэкстаў у працах сучасных 

навукоўцаў. Уключэнне ў тэкст сінонімаў, амонімаў, мнагазначных слоў. 

Метанімія ў крэалізаваных рэкламных тэкстах. Антытэза, аксюмаран, каламбур, 
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іронія, перыфраза як стылістычныя прыѐмы ў тэксце рэкламы. Функцыянальна-

стылістычныя тыпы лексікі ў рэкламных інфармацыях. Прэтэкставыя 

канструцыі ў рэкламе. Марфалагічная стратыфікацыя тэкстаў рэкламы. 

Сінтаксіс тэкстаў рэкламы і рэдактарская дзейнасць. 

Рэдагаванне неэфектыўнай рэкламы. Аналіз фактаў у рэкламе. 

 

 

6. Крытэрыі рэдактарскай ацэнкі мастацкага афармлення рэкламы 

Ілюстрацыйны матэрыял у рэкламе. Спецыфіка ўключэння, мэтавае 

прызначэнне. Роля рэдактара ў складанні макета рэкламнага выдання.  

Крэалізаваныя рэкламныя тэксты. Тыпалогія невербальных знакаў. 

Паняцце пра канстанты (фірменныя знакі, лагатыпы). Невербальныя сродкі ў 

вуснай і пісьмовай рэкламнай інфармацыі. Тыпы суадноснасці вербальных і 

невербальных кампанентаў у рэкламе. 

Фотаздымкі і малюнкі як элементы крэалізаваных рэкламных тэкстаў. 

Мэтавае прызначэнне, сувязь з вербальнымі знакамі. Правілы ўключэння 

ілюстрацый у рэкламны тэкст, парады рэдактара. Храматычныя і ахраматычныя 

ілюстрацыі ў газетна-часопісных выданнях. Суадноснасць тэксту за кадрам з 

невербальнай часткай у аўдыявізуальнай рэкламе. 

Сімвалы і лічбы ў рэкламе. Віды, асаблівасці ўключэння сімвалаў у 

рэкламу. Рэдактарскі аналіз лічбавай інфармацыі, крытэрыі дакладнасці і 

лагічнасці ў іх падачы. Мэтазгоднасць уключэння ў рэкламны тэкст табліц, 

графікаў, дыяграм. 

Шрыфт як невербальны элемент афармлення рэкламы. Правілы выбару 

шрыфтоў у аўдыявізуальнай і друкаванай рэкламе. Колер як эфектыўны 

невербальны знак-сімвал афармлення рэкламнай інфармацыі, кантраснасць як 

метад прыцягнення ўвагі. Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае ўспрыманне 

колеру. 

Сродкі графічнага афармлення тэкстаў рэкламы. Падзел на абзацы, 

пункты, параграфы. Спецыфіка ўжывання знакаў прыпынку ў рэкламных 

тэкстах. 
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НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНЫЯ ПАРАДЫ 

 

 

1. КЛАСІФІКАЦЫЯ РЭКЛАМНЫХ ТЭКСТАЎ І АСАБЛІВАСЦІ 

РЭДАГАВАННЯ 

 

1.1 Ідэалагемы і міфалагемы ў рэкламе 

Традыцыйны падзел рэкламы па мэтавым прызначэнні на палітычную, 

сацыяльную і камерцыйную абумоўлівае выбар маўленчых сродкаў, якія 

ўзмацняюць лінгвістычную арганізацыю тэксту, яго кампазіцыйна-зместавае 

напаўненне. У залежнасці ад функцый рэкламных паведамленняў: агітаваць, 

папулярызаваць, прадаваць  і г. д. вылучаюцца розныя тыпы ідэалагем, якія 

часам пераходзяць у міфалагемы. 

Для таго, каб дэталѐва прааналізаваць маўленчыя сродкі рэалізацыі 

ідэялагем, звернемся да самога паняцця, якое сѐння большасцю даследчыкаў 

разумеецца як стэрэатыпнае ўспрыманне адрасантамі базавай ідэалагічнай 

устаноўкі ў грамадстве. 

Упершыню паняцце «ідэалагема» ўвѐў М. М. Бахцін для азначэння 

аб’ектыўна існуючых формаў ідэалогіі. З пазіцыі культуралогіі гэта дэфініцыя 

разглядаецца як эксплікацыя, сродак рэпрэзентацыі той ці іншай ідэалогіі, 

таксама як сродак фарміравання ідэалагізаванай свядомасці чалавека. 

Даследчык Г. Гусейнаў звярнуў увагу на ідэалагему як на моўную адзінку, якая 

маркіруе для носьбітаў мовы савецкую ідэалогію і як канцэптуальную і 

культуралагічную адзінку ў агульнай тыпалогіі. Лінгвіст А. Г. Малышава 

называе ідэалагему ўстойлівай вербальнай адзінкай, якая адлюстроўвае 

«асноўныя ідэалагічныя ўстаноўкі, каштоўнасці ў мове таталітарнай, у якасці 

падобнай адзінкі могуць выступаць адзінкі любога моўнага ўзроўню з 

функцыяй эксплікацыі сістэмы ідэалагічных дамінант» [4]. 

Сярод найбольш сучасных і распрацаваных даследаванняў па вывучэнні 

ідэалагем з’яўляюцца лінгвістычныя працы Н. І. Клушынай, якая слушна 

адзначае, што «сучасны чалавек з дапамогай ідэалагем структурыруе і 

тлумачыць тую палітычную рэальнасць, якая існуе вакол яго і выпрацоўвае яго 

ўласнае светаўспрыманне ў адпаведнасці з ідэалогіяй соцыуму» [3]. На думку 

расійскай аўтаркі ў якасці першакрыніцы ідэалагемы трэба разглядаць 

міфалагему, якая ўяўляе сабой пэўную «прататыпную формулу, што змяшчае ў 

сабе ўніверсальную ідэю – вобраз, якая пасля можа атрымаць нацыянальнае 

напаўненне» [3]. 

У рэкламным дыскурсе ідэалагемы і міфалагемы таксама актыўна 

функцыянуюць, што можна прасачыць не толькі ў сучасных тэкстах, але і тых, 

якія былі створаны на працягу мінулага стагоддзя. Першыя прыклады 
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ідэалагемы і міфалагемы ўжо прадстаўлены ў беларускіх газетах пачатку XX ст. 

«Наша доля» і «Наша ніва». 

Асноўныя маўленчыя сродкі рэалізацыі ідэалагемы і міфалагемы ў 

рэкламных тэкстах вызначаюцца паводле тыпалагічнага падзелу рэкламнай 

інфармацыі на тэксты палітычнай, сацыяльнай і камерцыйнай рэкламы. 

Традыцыйна да палітычнай рэкламы адносяць тэксты, у якіх 

распаўсюджваецца інфармацыя палітычнага характару з мэтай яе ўздзеяння на 

грамадскую свядомасць і паводзіны насельніцтва. Як выразныя прыклады 

ідэалагемы ў палітычнай рэкламе сѐння ўспрымаюцца лозунгі, размешчаныя на 

старонках айчынных газет «Звязда», «Советская Белоруссия» ў 60-80-я гады 

XX стагоддзя: «Камунізм ствараецца працай мільѐнаў», «Сацыялізм – гэта мір», 

«Слава Вялікаму Кастрычніку, які адкрыў новую эру ў гісторыі чалавецтва – 

эру крушэння капіталізму і ўсталявання камунізма!», «Вместе с партией, 

народом!», «Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической 

партии – вперед, к победе коммунизма», «Граждане Советского Союза! 

Активно боритесь за утверждение социалистического образа жизни, 

коммунистической морали». Адкрытыя звароты, заклікі ў палітычнай рэкламе 

прыводзяць да пэўнага ўздзеяння на адрасатаў, калі «ідэалагічныя ўяўленні і 

погляды з агульных ідэалаў, прынцыпаў пераўтвараюцца ў канкрэтныя 

жыццѐвыя ўстаноўкі, арыентацыі, у кіраўніцтвы да дзеянняў» [1, с.196]. 

Уласныя абазначэнні: «Вялікі Кастрычнік», «камуніст», «савецкая мараль», 

«пад сцягам Леніна» і г. д. з’яўляюцца выразнымі маўленчымі паказчыкамі 

агульнага ідэалагічнага разумення «савецкі чалавек». Звярнуўшыся да 

прыкладаў з гісторыі і прааналізаваўшы сучасныя падыходы да выбару слоў у 

айчынных і расійскіх СМІ, якія прапагандуюць якога-небудзь палітычнага 

дзеяча ці палітычную партыю, думаецца, што існаванне маўленчых адзінак 

тыпу: лідар, пазіцыя, праграма, народ, міжнародныя сувязі, унутраная 

палітыка і г. д. у рэкламных тэкстах падобнага тыпу з’яўляецца 

заканамернасцю для рэалізацыі ідэалагемы як канцэптуальнай устаноўкі 

грамадства.  

Сацыяльная рэклама з’яўляецца найважнейшым інструментам інфармацыі, 

накіраванай на актуалізацыю і пошук рашэння канкрэтнай сацыяльна значнай 

праблемы. Эфектыўная сацыяльная рэклама дапамагае пераацэньваць 

чалавечыя каштоўнасці. Па словах даследчыцы І. І. Калачовай «сацыяльная 

рэклама – асаблівы жанр рэкламнай справы, у якой робіцца акцэнт не на 

спажывецкую культуру, перш-наперш матэрыяльную, не на палітычныя 

прыярытэты асобных груп, а на духоўныя складнікі грамадскіх і міжасабовых 

зносін» [2, с. 5].  

Вербальная і невербальная напоўненасць тэкстаў сацыяльнай рэкламы не 

павінна скажаць сэнс ці надаваць зместу іншае значэнне, у ѐй, як і ў палітычнай 

рэкламе, таксама назіраюцца ідэалагемы, якія рэалізуюцца, напрыклад, праз 

слоганы: «Беларускае – самае маѐ!», «Ма-ма = мо-ва. Любіш маму?», «Нават 

маленечкі шанс ратуе вялікае дзіцячае жыццѐ», «Мой выбар – поспех краіны», 

«Вместе – мы Беларусь!», «Заплати налоги и спи спокойно», «Детская без 
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насилия. Давайте жить мирно!». Правільнае ўздзеянне на розум, паводзіны 

шляхам выбару ці ўзаемадзеянне вербальных і візуальных сродкаў прыводзіць 

да патрэбных для адрасантаў дзеянняў, што прымушае людзей больш трымаць 

у памяці такія тэксты і прыгадваць у неабходны жыццѐвы момант (напрыклад, 

пры зменах у ладзе жыцця, праблемах ва ўзаемазносінах з іншымі членамі сям’і 

або грамадства, побытавых клопатах). З падсвядомага ўсплываюць 

прапанаваныя ў рэкламе вобразы праз пэўныя мадэлі паводзін у той ці іншай 

сітуацыі. Большасць айчынных сацыяльных рэклам арыентуецца на паняцці, 

уяўленні, канцэпты, якія нам бліжэй па светаўспрыманні, выхаванні, 

нацыянальных, рэлігійных і культурных традыцыях. 

На нашу думку, калі для палітычнай і сацыяльнай рэкламы ўласцівы 

ідэалагемы, то для камерцыйнай рэкламы больш тыповыя міфалагемы, паколькі 

з’яўляецца магчымасць для стварэння перлакутыўнага эфекту для адрасатаў ад 

рэкламнага аб’екта, які дасягаецца пасродкам міфалагічнага або сімвалічна-

вобразнага ці асацыятыўнага ўздзеяння. Часта ў якасці міфалагем рэалізуюцца 

нэймы – назвы кампаній, тавараў, аб’ектаў. 

Рэкламазнаўца С. А. Староў сцвярджае, што «нэйм  прывабнае марачнае 

імя выступае перадумовай фарміравання ўнікальных асацыяцый і прыемнага 

ўражання ад брэнда» [5]. Так, праз нэймы перадаецца ўздзеянне ад міфалагемы 

праз словы, якія ўжываюцца ў пераносным значэнні і ўтвораны метафарычна ці 

метанімічна («Камунарка», «5 элемент», «Крыніца», «Аліварыя», «Сваяк», 

«Купалінка», «Спартак», «32 жемчужины», «Gefest», «Milavitsa»). Безумоўна, 

удала падабраны асацыятыўны рад прыводзіць спажыўца рэкламы да таго 

паняцця, якое будзе трымацца ў памяці («32 жемчужины» – здаровыя зубы, 

«Купалинка» – прыгожае аддзенне, «Gefest» – бог агню – газавыя пліты, «5 

элемент» – сучасныя тэхналогіі – электроніка і тэхніка. 

Не меншай увагі заслугоўваюць слоганы ў тэкстах камерцыйнай рэкламы, 

у якіх, праз уключанасць уласных назваў у змест, ствараецца міфічны вобраз 

сродку ці героя, што дапамагае вырашыць праблемы спажыўцу інфармацыі. 

Паказальнымі могуць быць прыклады: «―Брест-Литовский‖. Знатный продукт», 

«Мечтайте, Пинскдрев поможет сделать ваши мечты реальностью», «Мара. 

Узор чысціні», «Мегатоп – обувь большого города». 

Такім чынам, атрымліваецца, што функцыянаванне ідэалагем ці міфалагем 

залежыць ад тыпалогіі рэкламнага тэксту, у адпаведнасці з чым з’яўляюцца 

маўленчыя адзінкі, якія перадаюць аб’ектыўную рэальнасць ладу жыцця 

грамадства, як, напрыклад, у палітычнай і сацыяльнай рэкламе, і асацыятыўную 

ці сімвалічна-вобразную – у камерцыйнай. Найбольшае праяўленне назіраецца 

на ўзроўні ўласных назваў, імѐнаў, прозвішчаў ці нэймаў, а таксама ў слоганах 

у форме заклікаў, з ўжываннем дзеясловаў у загадным ладзе. 

Літаратура па тэме: 

1. Егорова-Гантман, Е. В. Политическая реклама / Е. В. Егорова-

Гантман.  М., 1999. – 240 с. 



15 

 

2. Калачева, И. И. Социальная реклама : учеб. пособие / И. И. 

Калачева. –  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:elib.bsu.by. – Дата 

доступа: 02.04.2018. 

3. Клушина, Н. И. Теория идеологем / Н. И. Клушина // Политическая 

лингвистика.  2014.  № 4 (50),  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru. – Дата доступа : 02.04.2018. 

4. Малышева, Е. Г. Идеологема как лингвистический феномен: 

определение и классификация / Е. Г. Малышева // Политическая лингвистика.  

2009.  № 4 (30)  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru. – Дата доступа: 29.03.2018. 

5. Старов, С. А. Вербальные идентификаторы как внешние 

отличительные признаки бренда / С.А. Старов // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 8. – 2008. – Вып. 4. – С. 150. 

 

1.2 Нацыянальная ідэнтыфікацыя беларусаў у крэалізаваных тэкстах 

сацыяльнай рэкламы 

Сѐння рэклама прысутнічае ва ўсіх сферах жыцця чалавека. За апошнія 

гады ў Беларусі з’явілася шмат рэкламных тэкстаў на аснове нацыянальна-

культурных каштоўнасцяў, адлюстроўваючы тым самым ментальнасць або 

нацыянальную ідэнтыфікацыю беларусаў.  

Рэкламны тэкст можа выступаць як крыніца культурнага вопыту народа. 

Сацыяльная рэклама – гэта від камунікацыі, арыентаваны на прыцягненне ўвагі 

да жыццѐва важных праблем у соцыуме, а таксама змен у мадэлях грамадскіх 

паводзін. Магчымасці такой рэкламы вялікія: яна звяртаецца да кожнага 

індывіда. Добра зробленая рэклама прыцягвае ўвагу, застаецца ў памяці 

некаторы час, прымушае людзей задумацца, заахвочвае да дзеяння, што 

з’яўляецца паказчыкам актыўнасці членаў грамадства на шляху вырашэння тага 

ці іншага актуальнага пытання. Сацыяльная рэклама даводзіць да свядомасці 

мас найбольш важныя факты і звесткі аб актуальных праблемах. Як адзначае Г. 

Г. Нікалайшвілі, «прызначэнне сацыяльнай рэкламы ў гуманізацыі грамадства, 

фарміраванні грамадскіх каштоўнасцяў» [5, с. 23]. 

У Законе Рэспублікі Беларусь «Аб рэкламе» сацыяльная рэклама мае 

наступнае змястоўнае напаўненне: «рэклама здаровага ладу жыцця, мер па 

ахове здароўя, бяспецы насельніцтва, сацыяльнай абароне, прафілактыцы 

правапарушэнняў, ахове навакольнага асяроддзя, рацыянальным выкарыстанні 

прыродных рэсурсаў, развіцці беларускай культуры і мастацтва, міжнароднага 

культурнага супрацоўніцтва, дзяржаўных праграм у сферах аховы здароўя, 

адукацыі, культуры і спорту альбо іншых мерапрыемстваў сацыяльнага 

характару, якая накіравана на абарону або задавальненне грамадскіх ці 

дзяржаўных інтарэсаў, не носіць камерцыйнага характару і рэкламадаўцамі 

якой з’яўляюцца дзяржаўныя органы» [2]. 

Сучасны глабальны інфармацыйны паток, арыентаваны на аператыўнае 

ўспрыманне адрасатам, уяўляе сабой сукупнасць узаемазвязаных знакавых 

http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
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сістэм ці кодаў, якія ствараюцца адрасатам у працэсе камунікатыўнага акта. 

Вербальныя і невербальныя кампаненты з’яўляюцца складнікамі крэалізаванага 

тэксту, утвараюць адзінае візуальнае, структурнае, сэнсавае і функцыянальнае 

цэлае, прызначанае комплексна ўздзейнічаць на адрасата. 

Крэалізаваныя тэксты рэкламы выяўляюць уласцівасці разумова-

маўленчай дзейнасці адрасанта, камунікатыўна арыентаваныя на спажывецкую 

свядомасць адрасатаў. Злучанасць вербальных і невербальных кампанентаў у 

падобных тэкстах рэалізуецца на зместавым (семантычным), зместава-

маўленчым і зместава-кампазіцыйным узроўнях. 

На семантычным узроўні невербальныя знакі (пераважна фотаздымкі, 

малюнкі, сімвалы) суадносяцца са словамі апасродкавана, нават асацыятыўна, 

але маюць агульную з імі тэматыку пры апісанні рэкламных аб’ектаў. «У 

працэсе ўспрымання крэалізаванага тэксту адбываецца дваістае дэкадзіраванне 

закладзенай інфармацыі. Канцэпт адлюстравання накладаецца на канцэпт 

вербальны. Узаемадзеянне двух канцэптаў прыводзіць да з’яўлення агульнага 

канцэпту ці сэнсу крэалізаванага тэксту» [6]. 

Зрокавыя вобразы ўспрымаюцца рэцыпіентам прасцей у параўнанні з 

вербальнымі. Вербальныя вобразы ў рэкламе лепш запамінаюцца, калі іх можна 

перадаць канкрэтнымі зрокавымі вобразамі. Вывучэнне суадноснасці 

вербальных і невербальных кампанентаў у крэалізаваных тэкстах рэкламы 

займае многіх сучасных мовазнаўцаў. Так, на думку Л. Амары, з’яўляецца 

важным «размежаванне экспліцытнага і імпліцытнага сэнсаў пры складанні 

рэкламнага тэксту і яго наступнай рэалізацыі» [1]. Аналізу неабходна 

падвяргаць вербальныя і невербальныя складнікі рэкламнага тэксту «як асобна 

ўзятыя адзінкі, так і ў іх сукупнасці, што можа паспрыяць узмацненню 

прыхаванага сэнсу і яго далейшаму запамінанню ў мэтах эмацыянальнага 

ўсплеску рэцыпіентаў» [1]. Слушна сцвярджае А. Хахлова, што «дакладны 

выбар графікі ў рэкламным тэксце прыводзіць да патрэбных канатацый, якія 

з’яўляюцца ў свядомасці адрасата» [7]. 

Зместавы ўзровень крэалізаваных тэкстаў вызначаецца асаблівасцю 

функцыянавання знакаў, калі вербальныя кампаненты трансфармуюцца ў 

невербальныя. Так, сродкі слоўнай вобразнасці – тропы маюць адметнасць 

уключэння ў структуру тэкстаў рэкламы. Прыѐм пераносу праз імпліцытнасць і 

вобразнасць спрыяе ўспрыманню новай інфармацыі на падставе той, якая была 

да гэтага атрымана адрасатамі, што выклікае станоўчую эмацыянальную 

рэакцыю, неабходную для рэалізацыі рэкламнай ідэі – прыцягнення ўвагі да 

пастаўленай праблемы. 

Сучасны рэкламны дыскурс, як і публіцыстычны, фарміруе масавую 

свядомасць адрасатаў. У выніку таго, што рэклама знаходзіцца найчасцей побач 

з журналісцкімі матэрыяламі, яе зместу давяраюць, як і ім.  Правільнае 

ўздзеянне на розум, паводзіны шляхам выбару ці ўзаемадзеяння вербальных і 

візуальных сродкаў прыводзіць да патрэбных для адрасантаў дзеянняў, чым 

прымушаюць болей трымаць у памяці і прыгадваць у неабходны жыццѐвы 

момант (ладзе жыцця, праблемах ва ўзаемазносінах з іншымі членамі сям’і або 
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грамадства, побытавых клопатах). З падсвядомага ўсплываюць прапанаваныя ў 

рэкламе вобразы праз пэўныя мадэлі паводзін у той ці іншай сітуацыі. 

Большасць айчынных сацыяльных рэклам арыентуецца на паняцці, уяўленні, 

канцэпты, якія нам бліжэй па светаўспрыманні, выхаванні, нацыянальных, 

рэлігійных і культурных традыцыях. На думку медыярыторыка В. Іўчанкава, 

«стэрэатыпныя, характэрныя для пэўнага грамадства сацыяльныя і 

прагматычныя сітуацыі могуць утрымлівацца ў памяці ў форме сцэнарыяў 

такім чынам, што носьбіты мовы маюць магчымасць узаемадзейнічаць не 

толькі на вербальным узроўні, а і на сацыяльна адзначаным, паравербальным, 

падзейным. Любы слоўны акт выступае ў такім разе як сацыяльнае (а таксама 

як кагнітыўнае, прагматычнае, ментальнае) дзеянне» [5, с. 213]. 

У крэалізаванай сацыяльнай рэкламе  па-беларуску назіраецца выразнае 

спалучэнне вербальных і невербальных складнікаў, якія перадаюць нашу 

нацыянальную самабытнасць. У першую чаргу, сярод запамінальных 

прыкладаў прыгадваюцца рэкламы з серыі папулярызацыі беларускай мовы 

праз пытаннева-адказавыя канструкцыі ў форме рэплік: «Якім будзе тваѐ 

першае слова на роднай мове?», «Маѐ першае слова ДЗЯКУЙ», «Маѐ першае 

слова КАХАННЕ», «Маѐ першае слова СЯБАР». Некаторыя рэкламы 

пабудаваны ў форме заклікаў: «Беларусам быць модна!», «Беларускае – самае 

маѐ!», «Ма-ма=мо-ва. Любіш маму?», «Калі ласка, размаўляй са мной па 

беларуску!». Акрамя выбару ўласнабеларускіх слоў: дзякуй, каханне, сябар, 

мова, калі ласка, аўтары ўзмацняюць уздзеянне каларытнымі ілюстрацыямі, 

якія  лѐгка разумеюцца з пункту гледжання нацыянальнай ідэнтыфікацыі і 

правільна суадносяцца з тэкставым зместам.  

Паказальным з’яўляецца сацыяльная рэклама на білбордзе са слоганам: 

«Смачны водар беларускай мовы», якая падаецца праз рэцэпт і малюнак 

дранікаў, дзе таксама пералічваюцца інгрыдыенты беларускай нацыянальнай 

стравы праз словы: бульба, цыбуля, яска, раслінны алей. 

У падтрымку роднай мовы сѐння развіваецца праект «Адчуй смак 

беларускай мовы», створаны суместна прадпрыемствам «Белзнешрэклама» і 

Інстытутам мовазнаўства імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук 

Беларусі, які стваральнікі патлумачылі наступным чынам: «Беларуская мова 

мае непараўнальнае зачараванне, сакавітае гучанне, спецыфічны каларыт, гэта 

сапраўды ўнікальная мова» [4]. 

Сярод запамінальных прыкладаў трэба адзначыць крэалізаваныя рэкламы, 

на якіх падаюцца выявы назвы ягад і раслін па-беларуску: агрэст, журавіны, 

кавун, суніцы. Падобныя сацыяльныя рэкламы па-новаму прыгожа 

папулярызуюць беларускую мову, перадаюць яе мілагучнасць і хараство. 

Набывае маштабнасць і серыя сацыяльных рэклам, прысвечаных 

экалагічным праблемам, з прыцягненнем увагі да захавання беларускай 

прыроды, жывѐльнага свету, лясоў, вадаѐмаў. У якасці нацыянальных 

прыродных сімвалаў, напрыклад, ілюструюцца выявы птушак з подпісамі: белы 

бусел, белая пліска, дамавы верабей, гарадская ластаўка, барадатая кугакаўка, 

кнігаўка, звычайная зязюля і інш. 
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Уключанасць рэкламных інфармацый у паўсядзѐннае жыццѐ, 

распаўсюджанне праз СМІ, інтэрнэт, знадворкавыя каналы (бігборды, у 

транспарце, поштай) прымушае адрасатаў да іншага мыслення з новымі 

стэрэатыпамі, якія  могуць трансфармаваць, уплываць на разуменне, 

запамінанне  традыцыйных, нацыянальных каштоўнасцяў нашага грамадства. 

Сучасны чалавек стаіць перад выбарам ідэалаў у жыцці, што з цягам часу 

праяўляецца ў яго камунікатыўных і сацыяльных паводзінах. У працэсе 

рэкламнай камунікацыі, такім чынам, шляхам выбару таго ці іншага канцэпту 

адбываецца ўплыў на светапогляд асобы.  

Сѐння дамінаванне вядомых канцэптаў (радзіма, сям’я, шчасце, народ, 

чалавек і яго здароўе і інш.) абумоўліваецца новымі ці дадатковымі сэнсамі, 

высвятляе сучаснае ўспрыманне сябе як асобы і іншых у свеце. Так, на сѐння 

змест ключавой лексемы «сям’я» пашыраецца новымі семемамі, якія раней не 

былі яму ўласцівыя. Праз рэкламны тэкст канцэпт «сям’я» фарміруе новую 

сістэму сацыяльнай прасторы, кіруе маўленчым густам грамадства, 

трансфармуе новыя стылі і правілы паводзін, сацыяльныя нормы. Праз 

існаванне і змены ў функцыянаванні ў розных дыскурсах (мастацкім, 

публіцыстычным, рэкламным) гэтага канцэпту і яго семантычнага поля 

рэалізуюцца значэнні лексем: дом, бацькі, муж, жонка, дзеці, здароўе, шчасце, 

дабрабыт, радзіма, краіна.  

Добра ілюструецца адзначаны канцэпт у рэкламах ДАІ, Міністэрства па 

надзвычайных сітуацыях, Міністэрства па падатках і зборах, Міністэрства 

аховы здароўя. Выразныя крэалізаваныя тэксты і фотаздымкі, малюнкі каля іх 

праз адназначна зразумелыя асацыяцыі фарміруюць дакладнае ўяўленне аб 

канкрэтных стэрэатыпных паводзінах, лѐгка зразумелых нашым грамадзянам. 

Так успрымаюцца, напрыклад, рэкламныя інфармацыі: «Нават маленечкі шанс 

ратуе вялікае дзіцячае жыццѐ», «Тата! Паслухай мяне! Прышпіліся!», «Дзеці не 

шукаюць небяспеку. Яны проста гуляюць. МНС дзякуе клапатлівым бацькам», 

«Беларусы, будзьце прыкладам для гасцей – прышпіліцеся! Дзякуй за 

паразуменне». 

У якасці прыкладаў сацыяльнай рэкламы з акцэнтам на нацыянальныя 

прыярытэты сѐння з’яўляюцца інфармацыі, прысвечаныя спартыўным 

дасягненням краіны. Зместавае напаўненне падмацоўваецца фотаздымкамі 

выдомых і аўтарытэтных асоб, што стварае агульны сэнс тыпу: «Нашай зорцы 

свяціць заўжды. Таму што мы – БЕЛАРУСЬ!» ці «Мой выбар – поспех краіны». 

На нашу думку, асабліва ўзмацняюць нацыянальную ідэнтыфікацыю ў 

сацыяльнай рэкламе інфармацыі па захаванні гісторыка-культурных 

каштоўнасцяў, тэмы беларускай літаратуры, мастацтва. Сѐння з’яўляюцца 

крэалізаваныя тэксты аб музеях Беларусі, Нацыянальнай бібліятэцы, звесткі аб 

юбілейных датах грамадскіх дзеячаў, напрыклад, да  святкавання 130-годдзя 

Янкі Купалы з цытатай з яго верша: «Занімай, Беларусь маладая мая, свой 

пачэсны пасад між народамі!..». 

Такім чынам, сацыяльная рэклама дэманструе сѐння нацыянальныя 

каштоўнасці беларускага народа, але хацелася б, каб у творчым працэсе 
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складання тэкстаў капірайтары, аўтары, рэдактары, мастакі ставіліся больш 

уважліва да выбару менавіта ўласнабеларускага матэрыялу ў падборы 

ілюстрацый, а таксама грунтоўна звярнуліся да моўнай спадчыны нашага 

народа, фальклору, якія будуць асабліва блізкімі і, пры гэтым, даступнымі па 

сваіх нацыянальна-культурных і духоўных традыцыях для ўспрымальнікаў 

паведамленняў.  
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1.3 Рэкламны дыскурс на старонках беларускіх газет перыяду Вялікай 

Айчыннай вайны 
Элементам сучаснага разумення рэкламнага дыскурсу ў СМІ Беларусі  

з’яўляецца яго дэталѐвае  гістарычнае вывучэнне. Лінгвістычнае даследаванне 

спецыфікі развіцця і фарміравання айчыннай рэкламы ў друку павінна 

абапірацца на факты і падзеі, якія займаюць значнае месца ў нашай гісторыі. 

Рэкламны дыскурс заўсѐды суіснаваў і суіснуе побач са СМІ, якія трансліруюць 

неабходную для грамадства інфармацыю.  Паводле свайго існавання рэклама на 

тэлебачанні, радыѐ, у інтэрнэце займае меншую часовую адлегласць у 

параўнанні з рэкламай у друку.  

http://marketing.by/novosti/nenavyazchivaya-sotsialnaya-reklama-vyzyvayuhchaya-u-belorusov-patrioticheskie-chuvstva/
http://marketing.by/novosti/nenavyazchivaya-sotsialnaya-reklama-vyzyvayuhchaya-u-belorusov-patrioticheskie-chuvstva/
http://www.unn/
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Перыяд Вялікай Айчынай вайны ў гісторыі беларускай рэкламы 

вызначыўся своеасабліва, калі на старонках газет былі прадстаўлены тэксты  

сацыяльна-палітычнай і камерцыйнай рэкламы. 

Сацыяльна-палітычная рэклама ў беларускіх газетах была абумоўлена 

працэсамі, якія адбываліся ў тагачасным грамадстве: фашысцкай акупацыяй, 

дзеяннямі Чырвонай арміі, партызанскай і падпольнай барацьбой, працай у 

тыле, падзеямі ў свеце, што яскрава перадавалі загалоўкі: «Пачатак разгрома 

гітлераўскай арміі», «Эвакуіраваная прамысловасць Беларусі куе зброю для 

фронта», «Славутыя справы абаронцаў Ленінграда», «Подзвігі сталінскіх 

сокалаў», «Бельгія змагаецца», «Баі ў Югаславіі» (з газ. «Совецкая Беларусь», 

«Звязда»).  

Змест друку 1941 1945 гг. уяўляецца сѐння як сацыяльна-палітычная 

рэклама, якая «робіцца ў сваім родзе рэтранслятарам вобразаў, сімвалаў, міфаў, 

што жывуць і функцыянуюць у масавай свядомасці грамадства» [3, с. 96] і  

вызначаецца  сваѐй жанравай спецыфікай. Сярод тэкстаў сацыяльна-палітычнай 

рэкламы таго часу назіраюцца лозунгі, звароты вядомых асоб, навіны з фронту, 

нататкі, замалѐўкі, апавяданні, вершы, прыпеўкі. Кожны матэрыял 

характарызуецца абавязковым уключэннем эмацыянальна-экспрэсіўнай і 

ацэначнай лексікі, тропаў, дзеясловаў у форме загаднага ладу,  клічных сказаў, 

звароткаў, што «робіць на адрасата моцнае ўражанне і прымушае яго да 

неабходных дзеянняў, стварыўшы неардынарныя сродкі і шляхі вербальнага 

ўвасаблення інтэнцый» [1, с.17].  

Адметным жанрам сацыяльна-палітычнай рэкламы трэба разглядаць  

звароты вядомых асоб да грамадства. Гэта форма існавання рэкламы  

распаўсюджана  таксама ў сучасных тэкстах. У беларускім ваенным друку 

прадстаўлены выказванні дзеячаў палітыкі, мастацтва, культуры. Паказальнымі 

прыкладамі можна разглядаць матэрыялы Янкі Купалы, Кузьмы Чорнага, Якуба 

Коласа на старонках  газеты «Совецкая Беларусь», калі «афарыстычнасць, 

умелае і тонкае скарыстанне гумару, меткага слова здольны надаць 

непаўторнасць выказванню і значна ўзбагаціць яго, зрабіць больш дзейсным» 

[2, с. 87]. Так, у тэксце  зварота  Янкі Купалы да беларускага народа: «У нашай 

свяшчэннай барацьбе з заклятым ворагам – нямецкім фашыстам – ваюе 

кожны дом, кожнае дрэва, кожны ўзгорак. Каменні ўстаюць, каб забіць 

ворага, рэкі выходзяць з берагоў, каб патапіць яго, зямля расступаецца, каб 

праглынуць яго… У гэтыя грозныя дні, калі п’яныя дзікуны па ўказцы свайго 

звар’яцелага бандыцкага атамана па-зверску знішчаюць усѐ тое, што 

пабудавана намі, забіваюць старыкоў, жанчын і дзяцей, я ўсю сваю песянную 

сілу, усю сваю мужнасць аддаю вам, сыны нашага вялікага народа! Родныя 

мае, яснавокія багатыры! Патомкі вялікіх салдат Суворава, патомкі народных 

палкоў Хмяльніцкага, патомкі бясстрашных паўстанцаў Каліноўскага, 

абараняйце сваю зямлю, змагайцеся так, як змагаліся вашы продкі, не давайце 

літасці ворагу» (Совецкая Беларусь, 1941, 7 лістапада) дакладна праглядаюцца 

ўсе адзначаныя вышэй лінгвістычныя прыкметы палітычнай рэкламы: 

экспрэсіўна-ацэначная лексіка (напрыклад, словы п’яныя дзікуны, звар’яцелы 
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бандыцкі атаман), эпітэты (яснавокія багатыры,свяшчэнная барацьба), 

метафары (камяні ўстаюць каб забіць ворага, рэкі выходзяць з берагоў, каб 

патапіць яго), дзеясловы загаднага ладу (абараняйце, змагайцеся, не давайце), 

звароткі (патомкі вялікіх салдат Суворава, сыны нашага вялікага народа), 

клічныя сказы (…патомкі бясстрашных паўстанцаў Каліноўскага, абараняйце 

сваю зямлю, змагайцеся так, як змагаліся вашы продкі, не давайце літасці 

ворагу!). 

Самай распаўсюджанай формай тэкстаў былі сацыяльна-палітычныя 

лозунгі тыпу:  «Партызаны роднай Беларусі! Не выпускайце жывым ні аднаго 

немца з нашай зямлі!» (Совецкая Беларусь, 1941, 27 кастрычніка), «Няхай 

кожны куст, кожнае балота, лес і гай стануць магіламі гітлераўскай погані!» 

(Совецкая Беларусь, 1942, 5 сакавіка), «Хочаш, каб красаваў наш край, каб 

вольна жыў твой народ,  забі немца-гада!» (Совецкая Беларусь, 1941, 12 

жніўня), «Хай ляціць наш праклѐн разам з меткай гранатай! Хай у агні 

партызанскім здохне гітлераў род. За зняслаўленых жонак, за знявечаных матак 

подлым гадам-фашыстам будзе помсціць народ!» (Совецкая Беларусь, 1941, 27 

кастрычніка). У іх зместавай арганізацыі праз антанімічныя пары: партызаны – 

немцы, наш край – немец, наш народ – гітлераў род рэалізуецца разумова-

маўленчае супастаўленне паняццяў «мы – яны», якое ўласціва тэкстам сучаснай 

палітычнай рэкламы. 

 Семантычнае, зместавае напаўненне камерцыйнай рэкламы ў ваенны 

перыяд цалкам адпавядае сусветным нормам пабудовы рэкламных тэкстаў, якія 

ўвайшлі ў структуру беларускіх выданняў яшчэ на пачатку XX стагоддзя.  

Як тыповыя рэкламныя жанры ў айчынных газетах  прасочваюцца аб’явы, 

анонсы, традыцыйна размешчаныя ўнізе газет на апошняй старонцы. Найбольш 

частотнымі, асабліва ў выданнях 1944 1945 гг. з’яўляюцца аб’явы-

паведамленні   і аб’явы-заклікі тыпу: «Да ведама працоўных! Ва ўсіх гарадах і 

раѐнах Мінскай обласці адноўлены і абслугоўваюць насельніцтва цэнтральныя і 

раѐнныя ашчадныя касы, якія праводзяць наступныя аперацыі: прымаюць і 

выдаюць уклады па патрабаванню з выплатай 3 проц. гадавых; … прымаюць 

тэрміновыя ўклады, па якіх выплачваецца 5 проц. гадавых; …выплачваюць 

выйграшы па аблігацыях дзяржаўных пазык і білетаў грашова-рэчавай 

латарэі; уклады, унесеныя ў ашчадныя касы, выдаюцца ўкладчыкам па іх 

патрабаваннях часткова або поўнасцю. Тайна і недатыкальнасць укладаў 

гарантуецца законам. Карыстайцеся паслугамі ашчадных кас!» (Звязда, 1 

снежня, 1944) ці «Мінскаму Абласному Упраўленню Дзяржпрацкас і 

Дзяржкрэдыту патрабуюцца: кантралѐры-рэвізоры, інспектары, старшыя 

бухгалтары і конюх-вартаўнік, якому прадстаўляецца жылплошча і 

спецвопратка. Звяртацца па адрасу: Мінск, Ленінская,41,1-ы паверх, сектар 

кадраў» (Звязда, 1944, 1 снежня). Структура, семантычная арганізацыя, 

спецыфічныя граматычныя формы ў падобных тэкстах з’яўляюцца доказнымі 

прыкладамі некаторых  рэкламных мадэляў, якія дэманструюцца ў сучасных 

перыядычных выданнях.  
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Такім чынам, прааналізаваўшы шматлікія газетныя тэксты перыяду 

Вялікай Айчыннай вайны, трэба адзначыць, што значная частка іх уяўляе сабой 

прыклады рэкламнага дыскурсу. Рэкламны дыскурс у друку ваеннага часу 

прадстаўлены тэкстамі сацыяльна-палітычнай і камерцыйнай рэкламы, 

функцыі, мэты, пабудова  якіх адпавядаюць сучасным рэкламным тэкстам. 

Вывучэнне рэкламнага дыскурсу 1941 1945 гадоў, на нашу думку, з’яўляецца 

важным этапам у даследаванні сучаснага беларускага дыскурсу СМІ, а таксама 

можа разглядацца ў якасці вучэбнага элемента патрыятычнага выхавання 

студэнтаў-журналістаў.  
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2. СПЕЦЫФІКА РЭДАКТАРСКАЙ ПРАЎКІ ТЭКСТАЎ РЭКЛАМЫ Ў 

ЗАЛЕЖНАСЦІ АД КАНАЛАЎ  РАСПАЎСЮДЖАННЯ 

 

2.1 Рэкламныя тэксты ў гісторыі газет «Наша Доля» і «Наша Ніва» 

(першае дзесяцігоддзе XX ст.) 

Сѐння перыядычны друк немагчыма ўявіць без рэкламных тэкстаў, якія 

займаюць значнае месца сярод розных журналісцкіх матэрыялаў. Размешчаная 

на старонках газет і часопісаў рэклама з’яўляецца неад’емнай часткай 

масмедыйнай прасторы. Сучасныя віды, жанры шматлікіх рэкламных 

інфармацый, іх вербальная і невербальная аформленасць абумоўлены доўгім 

працэсам фарміравання беларускага рэкламнага дыскурсу. Яго крыніцы былі 

закладзены яшчэ на пачатку XX ст. у нашых нацыянальных газетах «Наша 

доля» і «Наша ніва». Традыцыі, створаныя тагачаснымі выдаўцамі, 

публіцыстамі, рэдактарамі, застаюцца актуальнымі і ў XXI стагоддзі. Нават 

такая з’ява, як стылізацыя пад дарэвалюцыйныя тэксты, прыцягвае ўвагу 

сучаснікаў, спрыяе канкурэнтаздольнасці саміх выданняў.  

Звернемся да дэталѐвага лінгвістычнага, дыскурснага аналізу рэкламных 

тэкстаў у газетах «Наша Доля», «Наша Ніва» першага дзесяцігоддзя XX ст., каб 

вылучыць найбольш выразныя заканамернасці ў форма- і зместаўтваральным 

працэсах, якія сталі асновай для тэкстаў рэкламы ў друкаваных СМІ сучаснасці.  

Кароткі час існавання газеты «Наша Доля» не стаў перашкодай для 

фарміравання такіх жанраў рэкламы, як аб’ява і анонс. У кожным нумары на 
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апошняй старонцы ў лагічнай паслядоўнасці былі пададзены камерцыйныя, 

сацыяльныя паведамленні, напісаныя кірыліцай або лацінкай па-руску альбо 

па-беларуску. Усе тэксты вылучаюцца строгай кампаноўкай. Ключавыя словы 

(найменні, назвы ўстаноў, уласныя назвы, лагатыпы) падаюцца тлустым 

колерам, курсівам. Часцей за ўсѐ назіраюцца аб’явы-намінацыі тыпу: «Карлъ 

Клейнъ. Постройки мельниц», «Цинкографія. ФОТОГРАФІЯ Юрошайтиса и 

Антонова» (Наша Доля, № 1) – у гэтых і наступных прыкладах правапіс і 

пунктуацыя захоўваюцца без змен. Размешчаныя пад рубрыкай 

«ОБЪЯУЛЕННЯ» ў якасці суб’ектаў маўлення вызначаюцца ў рэкламных 

тэкстах розныя суполкі, аб’яднанні, установы: «Новооткрытая типографія 

«Артіль Печатного Дела» принимаетъ всевозможныя заказы на всехъ 

европейских языкахъ» (Наша Доля, № 1), «ЛИТОУСКАЯ КНИГАРНЯ М, 

Пясэцкой-Шляпэлис продае дарожныя беларуские книжки» (Наша Доля, № 1), 

таксама назіраюцца аб’явы прыватных інфармантаў: «Желаю получить место 

помочника бухгалтера или приказчика конторы; могу представить 

рекомендации Г-д гласныхъ Виленской Городской Думы» (Наша Доля, № 1). 

Звяртае ўвагу на сябе той факт, што ўсе паведамленні – канкрэтныя, няма 

абстрактных паняццяў, якія часта сустракаюцца ў сучасных матэрыялах. 

Абавязковым структурным элементам у змесце рэкламы была даведачная 

інфармацыя, прадстаўленая адрасам і коштам. 

Агульная колькасць тэкстаў рэкламы ў «Нашай Долі» складае 19 адзінак, 6 

з іх паўтараюцца. У тэкстах прасочваюцца маўленчыя канструкцыі, якія сѐння 

ўспрымаюцца як сродак вербальнай маніпуляцыі свядомасцю адрасантаў: 

«Зыгмунд Нагродзки на жаданне высылае дармо книжки у каторыхъ написана 

цана машын» (Наша Доля, № 1), «Участники артели – исключительно рабочіе-

спеціалисты, занимавшіеся до открытія онаго дела въ разных лучшихъ 

типографіяхъ» (Наша Доля, № 1, № 4), «При магазинъ мастерская подъ 

личнымъ наблюденіемъ владельца специалиста» (Наша Доля, № 1). 

Спалучэнні: «на жаданне высылае дармо», «исключительно рабочіе-

спеціалисты», «лучшихъ типографіяхъ», «подъ личнымъ наблюденіемъ 

владельца специалиста» даказваюць тое, што ўжо ў той час ствараліся прыѐмы 

псіхалагічнага ўздзеяння на атрымальнікаў паведамленняў пасродкам слоўнага 

выбару.  

Функцыянаванне рэкламных тэкстаў у газеце «Наша Ніва» ў першае 

дзесяцігоддзе XX ст. вызначаецца спецыфікай існавання гэтага беларускага 

выдання ў той час. Таму разгледзім асобна рэкламу за 1906, 1907, 1908, 1909, 

1910 гг., каб вылучыць яе найбольш выразныя рысы.  

За 1906 г. у «Нашай Ніве» пададзена 11 рэкламных матэрыялаў у выглядзе 

анонсаў выданняў розных газет, часопісаў, кніг. У тэкстах абавязкова даецца 

падрабязная інфармацыя па кошце, адрасах, змесце літаратуры. Няма 

камерцыйнай рэкламы ў параўнанні з «Нашай Доляй». Рэкламныя тэксты 

маюць фіксаванае месца – на апошняй старонцы. Традыцыйна ключавыя словы 

падаюцца курсівам і тлустым. Паводле лінгвістычнай арганізацыі з’яўляецца 

цікавым, на нашу думку, функцыянаванне асабовых дзеясловаў у форме 



24 

 

цяперашняга часу: «Шукаем для газэты агентоу у мястэчках и весках» (Наша 

Ніва, № 2). Упершыню выкарыстоўваецца спецыфічная маўленчая стратэгія, 

што тлумачыць перавагу маркетынгавых дзеянняў адных спажыўцоў у 

супастаўленні з іншымі, якія прымаюць удзел у пакупцы літаратуры суполкі 

«Загляне сонцэ и у нашэ ваконцэ»: «Хто купляе ў глаўным складзе ня менш як 

за поўрубель, той ня плациць за прасланне почтаю» (Наша Ніва, № 3).  

Колькасць рэкламных інфармацый у «Нашай Ніве» за 1907 нязначная. 

Некаторыя паведамленні паўтараюцца (напрыклад, анонс на часопіс 

«БАЯНЪ»). Часам назіраюцца маўленчыя мадэлі, змест якіх нагадвае сучасную 

інфармацыю аб зніжках: «Хто купляе шмат, тым даецца скидка» (Наша Ніва, № 

22), «Земскимъ Управам, сельско-хозяйсв. обществам и перепродавцамъ скидка 

въ 25 %» (Наша Ніва, № 30).  

У адрозненне ад сучасных тэкстаў у рэкламе таго перыяду давалася 

даведка аб рэдактарах паведамлення, што сведчыць аб адказнасці за тое, што 

напісана. Маўленчыя адзінкі вызначаюцца ўключэннем стылістычна-

ацэначнага тыпу лексікі: «вось якие лепшие и надта патрэбные у кожнай 

вйосковай гаспадарцы машыны» (Наша Ніва, № 33). Таксама ўпершыню ў № 33 

(рэклама машын Зыгмунда Нагродзкага) зроблена спроба зрабіць рэкламную 

інфармацыю на ўвесь разварот, невербальная частка (вялікі малюнак 

механізмаў) пераважае над вербальнай. 

У 1908 г. складальнікі рэкламных аб’яў і анонсаў у «Нашай Ніве» акрамя 

кірылічнага пісьма звярталіся да лацінкі (напрыклад, анонсы «CONIEG 

WILENSKI», «DZIENNIK WILENSKI» (Наша Ніва, № 3). Як спецыфічны 

маўленчы і псіхалагічны прыѐм уздзеяння на адрасатаў рэалізуюцца мадэлі, 

якія інфармуюць аб выгодах набыцця аб’екта рэкламы: «Вяликие грошы 

возьмець у сваим садзе вучыцель, садоуник, гаспадар и др., кали па маей 

таблицы зробяць так…» (Наша Ніва, № 6), «Беларуские пачтовые писульки. 

Хто купляе у галоуным складзе ня менш як поўрубель, той ня плациць за 

прасланьне почтаю» (Наша Ніва, № 9). 

Сѐння некаторыя тагачасныя тэксты рэкламы цікава даследаваць як факты 

гісторыі. Сярод прыватных аб’яў за 1908 г. знаходзім наступнае: «Бальница для 

скацины вэтэрынарнага доктара СТ. БАКУНА дае рады и прымае на лячэньне 

уселякую хворую и так сама прымае для распазнаньни жывйолу, аб каторай 

напэуна ня ведама, ци и на што яна хворая» (Наша Ніва, № 17, № 21). Акрамя 

звестак аб камерцыйнай рэкламе, з падобнага тэксту можна даведацца пра 

ўзровень развіцця тагачаснай навукі, у канкрэтным прыкладзе – ветэрынарыі. 

«Наша Ніва» таго перыяду спрыяла прапагандзе адукацыйна-асветніцкай 

дзейнасці беларусаў. Многія рэкламныя мадэлі пацвярджаюць гэта: 

«ГРАММОФОНЪ. Музыка понимаетъ, какое огромное значеніе въ развитіи 

эстетически-музыкального вкуса имеютъ концерты съ участіем выдающихся 

артистовъ» (Наша Ніва, № 21). Газета «Наша Ніва» за 1908 г. друкавала ў 

якасці аб’яў і анонсаў не толькі падпіску на беларускія, украінскія, расійскія, 

польскія выданні, але і рознага плана інфармацыю аб навуковых весніках, у 

якіх былі матэрыялы па грамадазнаўстве, гісторыі, рэлігіі, педагогіцы, 
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прыкладных навуках, мовазнаўстве. У 1909 г. фармат самога выдання «Нашай 

Нівы» прыводзіць да змен у афармленні рэкламы. Ужо, акрамя рубрычных 

тэкстаў на апошняй старонцы назіраюцца інфармацыі на першай, сѐмай або ў 

сярэдзіне газеты. Найбольш важную, на думку рэдактараў, выдзяляюць вялікімі 

літарамі ці тлустым шрыфтам.  

У змесце акцэнтуецца ўвага на станоўчых уласцівасцях, характарыстыках 

аб’екта рэкламавання, напрыклад: «ХУТОРЪ ОТМЕЧЕНЪ МНОГИМИ 

ОТЛИЧНЫМИ ОТЗЫВАМИ… Содержаніе журнала «ХУТОРЪ» имеетъ чисто 

практическій характеръ, статьи написаны общепонятнымъ и яснымъ языкомъ, 

снабжены массою хорошо выполненыхъ рисунков» (Наша Ніва, № 50). За 1909 

г. заўважаецца тэндэнцыя да ўдасканалення зместу паведамленняў, іх 

невербальная пададзенасць. Таксама назіраюцца ўжо розныя тыпы адной 

рэкламнай інфармацыі: рэклама-азнаямленне, рэклама-напамін (напрыклад, у 

інфармацыі аб дзейнасці Зыгмунда Нагродзкага). Прымушае звярнуць увагу 

рэклама-сенсацыя: «НОВОСТЬ!!! Карманные часы съ вечнымъ календаремъ… 

НАШЪ СОВЕТЪ! Не гонитесь за дешевыми часами а выпишите отъ насъ эти 

часы и Вы будете нам всегда благодарны» (Наша Ніва, № 12). Набліжанасць да 

сучасных рэкламных тэкстаў маюць паведамленні, дзе ўжываюцца займеннікі 

(я, мы, вы, наш, ваш, мой, свой), што з’яўляюцца сродкам маўленчай 

канкрэтызацыі, прыналежнасці і элементам даверу ў зносінах паміж 

камунікантамі: «ЕСЛИ ВАШЪ ЖЕЛУДОКЪ плохо варитъ, если Вы страдаете 

катарромъ, запорами, геморроеми, вздутіемъ живота, тошнотою, изжогою, если 

Вашъ организм истощонъ, разслабленъ, и Вы вследствіе этого подавлены, 

удручены, и требуйте мою книгу «ОЗОНЪ», какъ естественный оздоровитель 

желудка» (Наша Ніва, № 34), «Всем желающимъ возстановить утраченную 

юношескую свежесть и энергію мы рекомендуемъ прочесть нашу книгу 

«Электричество – жизнь» (Наша Ніва, № 34). У 1910 г. рэкламных тэкстаў у 

«Нашай ніве» значна менш. Змест асабліва не вызначаецца навізной, аднак час 

ад часу з’яўляюцца анонсы аб імпрэзах («Беларуская вечарынка», «ПА 

РЭВІЗІІ») з дэталѐвым апісаннем мерапрыемстваў па часе, структуры. У розных 

нумарах часта назіраюцца прыватныя аб’явы тыпу: «Тэхнічная кантора 

інжэнера СТЭФАНА Вольскага будуе млыны, бровары, тартакі, фабрыкі бочэк, 

а так сама сушарні фруктоў і рознай гародзіны», «Хачу купіць фольварак ад 100 

да 120 дзесяцін недалѐка ад жалезнай дарогі з добрай зямлѐй. Грошы усе адразу 

заплачу», «Рэдакцыя радзіць свайго чэлавека, ДОБРАГА РЭЗЧЫКА, 

СТОЛЯРА, МАЛЕРА для работ у КАСЪТЕЛЕ». Падобныя тэксты прыватнай 

рэкламы можна прачытаць у сучасных рэспубліканскіх і, асабліва, у раѐнных 

газетах, што сведчыць аб пераемнасці традыцый падачы пэўнага тыпу 

інфармацыі ў друку.  

Такім чынам, дэталѐва прааналізаваўшы рэкламныя паведамленні ў газетах 

«Наша Доля» і «Наша Ніва» першага дзесяцігоддзя XX ст., адзна чым, што для 

сучасных тэкстаў рэкламы быў зроблены магутны падму рак яшчэ 110 гадоў 

назад. Найбольш тыповыя вербальныя і невербальныя асаблівасці тэкставай 

дзейнасці ў рэкламе актыўна ўключаюцца ў сучасны працэс рэкламатворчасці. 
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Так, вылучэнне ключавых слоў тлустым шрыфтам ці курсівам, вялікімі 

літарамі; рэалізацыя маўленчых стратэгій праз стылістычна-ацэначную лексіку 

або ўжыванне найменнікавых канструкцый, а таксама функцыянаванне 

антаноміі асабовых і прыналежных займеннікаў (мы-вы, наш-ваш), тыпалогія 

жанраў (аб’ява, анонс і іх віды) – усѐ гэта дае падставы сцвярджаць, што 

беларускі рэкламны дыскурс мае сваю гісторыю ў агульнай канцэпцыі развіцця 

беларускага нацыянальнага друку. 

 

 

2.2 Структурна-семантычны аналіз рэкламных аб’яў у друкаваных 

выданнях Беларусі 

Рэкламныя тэксты з’яўляюцца неад’емнай часткай інфармацыі, 

размешчанай у друкаваных СМІ. Для поўнага разумення гэтага пытання 

неабходна адрозніваць падобныя, але самастойныя паняцці друкаваная рэклама 

і рэклама ў друкаваных выданнях, якія  вызначаюцца спецыфікай існавання. Да 

друкаванай рэкламы адносяцца рэкламныя матэрыялы, якія самастойна 

аформлены, маюць рэдыкцыйна-выдавецкую апрацоўку і распаўсюджваюць 

звесткі аб рэкламным аб’екце ў выглядзе каталогаў, праспектаў, афіш, лістовак, 

буклетаў, плакатаў. Рэклама ў друкаваных выданнях вылучаецца сваѐй 

прыналежнасцю да газетнай, часопіснай ці кніжнай прадукцыі.  

Сучасныя друкаваныя выданні ілюструюць шматлікія прыклады 

рэкламных тэкстаў, што падзяляюцца паводле жанравай разнастайнасці. Так, 

апошнім часам у беларускай перыѐдыцы з’яўляецца рэклама, аформленая як 

артыкул, рэпартаж, інтэрв’ю, замалѐўка (напрыклад, у газетах  «Звязда», 

«Рэспубліка», «Мінская праўда», «Беларускі час», «Комсомольская правда в 

Белоруссии»), якія набываюць паметкі «на правах рэкламы» ці значок ®. Сѐння 

самым пашыраным жанрам застаецца рэкламная аб’ява, якая мае свае 

структурна-семантычныя тыпы [гл. 3].  

Звернемся да самых тыповых з рэкламных аб’яў – гэта аб’явы-намінацыі, 

аб’явы-заклікі, аб’явы-паведамленні, аб’явы-пытанні, аб’явы-сцвярджэнні, 

аб’явы-тлумачэнні, аб’явы-наратывы. Аналіз іх у друкаваных выданнях 

Беларусі пачатку XXI  і пачатку XX стагоддзяў сведчыць аб пэўным 

структурным і семантычным падабенстве, што дае падставы меркаваць аб 

агульнай кампанентнай арганізаванасці рэкламных тэкстаў розных гістарычных 

перыядаў і прыналежнасці да канкрэтных жанраў.  

Найбольш частотныя па распаўсюджанні  аб’явы-намінацыі, якія 

характарызуюцца спрошчанай кампазіцыяй, ужываннем іменных 

словазлучэнняў замест сказаў: «Обивка мягкой мебели», «Натяжные потолки», 

«Ванные комнаты», «Деревянные евроокна» (Ва-банкъ, 2009, 16 лют.). У такіх 

тэкстах адсутнічаюць дзеясловы і назіраецца шмат аддзеяслоўных назоўнікаў 

тыпу рамонт, рэгуліроўка, замена, зборка, дастаўка, дапамога, што з’яўляецца 

«не паказчыкам прагрэсу ў мове прэсы, а хутчэй за ўсѐ яны даніна маўленчай 

традыцыі XX стагоддзя. Агульнапрызнана, што менавіта ім належыць роля 
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значнай перашкоды ва ўспрыманні тэксту» 1, с. 173 . Аб’явам-намінацыям 

уласціва нейтральная ці спецыялізаваная лексіка, амаль няма ацэначнай. 

Звернемся да прыкладу (правапіс тэкстаў пачатку XX стагоддзя будзе 

перадавацца без змен), узятага з газеты ―Наша Доля‖, што дакладна дэманструе 

аналагічныя сучасным структурна-семантычныя асаблівасці названага тыпу: 

«Карлъ Клейнъ. Вильно, Георгіевскій просп. 9. Постройки МЕЛЬНИЦЪ. 

Постановка и оборудованіе ТЮРБИНЪ разныхъ системъ. Доставка машинъ и 

мельничныхъ принадлежностей. Проэкты, сметы и наблюденіе во время 

работъ» (Наша доля, 1906, 1 вер.). 

Другім, па пашыранасці ўключэння ў перыядычныя выданні, з’яўляецца 

структурна-семантычны тып – аб’ява-заклік. У гэтым тыпе абавязковым 

кампанентам тэксту прадстаўлены дзеясловы  загаднага ладу: «Заставайцеся са 

Звяздой!» (Звязда, 2008, 25 вер.), «Купи диван по лучшей цене!» 

(Комсомольская правда в Белоруссии, 2009, 12-18 лют.)», «Дышите свежим 

чистым воздухом!» (Ва-банкъ, 2002, 4 ліст.). Некаторыя з дзеясловаў у пэўных 

маўленчых сітуацыях уздзейнічаюць на адрасатаў агрэсіўна альбо назойліва: 

«Станьте хозяином своей судьбы. Позвоните. Сделайте первый шаг к своему 

счастию» (Комсомольская правда в Белоруссии, 2009, 12-18 лют.), «Не дай себе 

погибнуть! Светлана и Ирина Донские» (Комсомольская правда в Белорусии, 

2007, 20 чэрв.). Аб’явы-заклікі назіраліся ў першых беларускіх газетных 

выданнях: «Аддзел Прасьветы Гарадзкой Управы заклікае асобы,  

працаваўшыя у розных кірунках дзіцячага зашкольнага навучання, ведаючыя 

гульні, гімнастыку, ручныя работы і іншае, знаючыя мейсцовыя мовы, на 

кіраўнікоу дзяціных клясаў, якія маюць быць у Мінску. Просяць заходзіць ад 12 

– 2 гадзін у памяшканне аддзелу на Юрэускай вул. №2 (уход з дзядзінцу). 

Заведуючая аддзелам прасветы М. Фрумкіна» (Беларускі шлях, 1918, № 26). 

Падобныя мадэлі абумоўліваюць крыніцы ўзнікнення і фарміравання айчыннай 

рэкламы і ўяўляюць сабай  тыповыя прыклады існавання сучаснага рэкламнага 

дыскурсу ў  друкаваных выданнях Беларусі.  

Як класічныя ўзоры рэкламных аб’яў у перыѐдыцы разглядаюцца аб’явы-

паведамленні, якія традыцыйна пачынаюцца словамі «ўвага», «шаноўныя 

пакупнікі» ці апавядаюцца ад першай асобы: «Паважаныя спадарыні і спадары! 

Нам прыемна прадставіць Вам SAKUB, беларускую турыстычную кампанію. 

Вы можаце быць упэўненыя: мы зробім усѐ магчымае для таго, каб Ваш візіт у 

Беларусь стаў незабыўным» (Беларусь, 2009, № 1), «Уважаемые акционеры 

ОАО «Красный пищевик!» 28 марта 2009 года в 13.00 проводится очередное 

общее собрание акционеров» (СБ. Беларусь сегодня, 2009, 17 лют.), 

«Будслаўская Гімназія (М-ко Будслава, Вілен. Губ.). Патрабуюць доктара-

беларуса быць настаўнікам у гімназіі і лекарам» (Вольная Беларусь, 1918, 28 

студз). У аб’явах-паведамленнях назіраецца актыўнае функцыянаванне 

асабовых займеннікаў. Сярод рэкламных тэкстаў пачатку XX стагоддзя  можна 

знайсці прыклады, дзе  фіксуецца інфармацыя ад першай асобы: «Стараюся 

мейсца крамніка у хаўруснай краме; з гэтай крамай знаѐмы, бо ўжо колькі 

гадоў кіраваў такой крамай; маю сьведоцтвы; магу даць залог; умею па-
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беларуску, па-расейску, па-польску і па-літоўску; адзінокі; сярэдніх лет» (Наша 

Ніва, 1911, № 5). Падобныя мадэлі шарока распаўсюджаны ў сучаснай рэкламе. 

Па сваѐй структуры аб’явы-паведамленні ўяўляюць сабой адно сінтаксічнае 

цэлае, кампаненты якога часта тлумачаць змест ключавых слоў, вынесеных у 

загаловак альбо слоган і пазначаных праз невербальныя сродкі. 

Менш частотным структурна-семантычным тыпам рэкламных аб’яў ў 

друкаваных выданнях з’яўляюцца аб’явы-сцвярджэнні. Мэта такіх рэклам  

перадаць праз сцвярджэнне ці дэкларацыю якую-небудзь ідэю, палажэнне, што 

вырашаецца пры дапамозе рэкламнага вобраза. Вызначальную функцыю  

выконваюць дзеясловы і займеннікі ў першай асобе. Іх уключэнне ў рэкламную 

інфармацыю падводзіць рэцыпіентаў да сітуацыі даверу, калі адрасант 

набліжаецца да адрасатаў, жадае размаўляць з імі «на адной мове»: 

«Экологически чистые обои «Версаль» продаются так же быстро, как обычные 

куриные яйца» (Ва-банк, 2005, 28 вер.),  «Все виды юридических услуг. Мы 

выявляем проблемы до их возникновения, решаем их и помогаем развитию 

Вашего бизнеса» (Белорусы и рынок, 2009, 16 лют.). У аб’явах-сцвярджэннях 

важнае месца займае загаловак ці слоган, якія змяшчаюць у сабе найбольш 

значную інфармацыю, што прыцягвае ўвагу праз добра падабраныя  

семантычныя кампаненты: «Пурпурная  Эхинацея – от всех болезней панацея!» 

(Ва-банкъ, 2007, 24 мая), «Нордин. Счастье быть здоровым!» (Комсомольская 

правда в Белоруссии, 2009, 12 18 лют.), «Зарабіць шмат грошы можа кожны! 

Хто навучыцца рабіць мыла і аліву да лампад, у якіх хаця прапорцыях, без 

прылад і ўстройства, толькі па майму спосабу і рэцэпту,  тавар абходзіцца 

на 50 % дзешавей. Вышэйшыя награды на расейскіх і загранічных 

выстаўках…» (Наша Ніва, 1911, 27 кастр.).  

Сваѐй унутранай тыпалогіяй вылучаюцца сярод структурна-семантычных 

тыпаў аб’явы-пытанні, якія будуюцца па схеме: загаловак (пытанне)  

асноўны тэкст (адказ). Гэты тып дыферэнцуецца паводле пастаноўкі пытанняў 

да рэцэпіентаў. Пытальны сказ афармляецца ў выглядзе канструкцый, што 

перадаюць: зварот адрасанта непасрэдна да адрасатаў; зварот адрасата да 

адрасанта; зварот адрасанта да самога сябе; зварот адрасата да самога сябе. 

Найбольш уласцівымі для сучасных рэкламных тэкстаў будуць прыклады, дзе 

назіраецца зварот адрасантаў да адрасатаў: «Хотите изучать иностранные 

языки?» (Ва-банкъ, 2009, 16 лют.), «Нужны окна? Зачем далеко ходить? Окна 

№1 - PROPLEX» (Ва- банкъ, 2008, 14 мая),  «Вы устали от одиночества и 

неудач? Жизнь кажется однообразной и безликой? Но совсем рядом есть 

счастье, удача, уверенность! Звоните круглосуточно» (Комсомольская правда в 

Белоруссии, 2009, 12 18 лют.), «Вы выбрали «Силку»? Поздравляем, у Вас 

безупречный вкус!» (Ва-банкъ, 2002, 20 ліст.). Для інфармацый пачатку XX 

стагоддзя аб’явы-пытынні былі не ўласцівыя, што дае падставы думаць аб 

формаўтваральных асаблівасцях існавання сучаснага рэкламнага дыскурса, яго 

камунікатыўнай стратэгіі ў межах публіцыстычнага, калі мова атрымлівае 

новыя функцыі «перш за ўсѐ маніпулятыўную, калі пры дапамозе слова 

незаўважна для асобы, соцыуму, нават цэлых народаў ажыццяўляецца змена 
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накірунку іх разумовай, псіхічнай, фізічнай актыўнасці; калі ў моўнай 

свядомасці можна канструяваць рэчаіснасць, адметную ад рэальнай» 2, с. 275 . 

Невялікую долю ў агульнай структурна-семантычнай класіфікацыі 

займаюць аб’явы-тлумачэнні, паколькі па сваѐй арганізаванасці набліжаюцца 

да такога жанру, як рэкламная нататка. Многія тэксты аб’яў-тлумачэнняў 

прысвечаны медыцынскай тэматыцы, у якіх, напрыклад, даецца тлумачэнне 

дзяння таго ці іншага лекавага сродку: «Кашля больше не боюсь – Геделиксом я 

лечусь! Облегчает откашливание. Снимает спазм при кашле. Создан на 

растительной основе. Без спирта и сахара…» (Комсомольская правда в 

Белоруссии, 2009, 12 18 лют.).  Некаторыя  аб’явы з гэтага тыпу пачынаюцца 

фраземай ці ўрыўкам з яе: «Беларусбанк. То, что другим не по плечу. Проценты 

тают как снег» (Комсомольская правда в Белоруссии, 2009, 29 студз. – 4 лют.), 

«Дзерці бульбу – няма дурных! BOSCH. Куханныя камбайны» (Комсомольская 

правда в Белоруссии, 2008, 16 кастр.). Змест расшыфроўваецца ў асноўнай 

частцы інфармацыі, і традыцыйна тлумачэнне падаецца ў выглядзе каментарыя 

фраземы з камунікатыўнай задачай: праз канататыўнае значэнне слоў 

прыцягнуць увагу адрасата  да набыцця рэкламнага аб’екта. Для друкаваных 

выданняў у перыяд фарміравання беларускай перыѐдыкі аб’явы-тлумачэнні 

былі нетыповымі структурнымі формамі. 

Найменшую частку прыкладаў у прыведзенай намі тыпалогіі складаюць 

аб’явы-наратывы, ці аб’явы з сюжэтам. Як і аб’явы-тлумачэнні, яны ўласцівы 

сучасным выданням і таксама  амаль не адроўніваюцца зместава ад рэкламных 

нататак. Структурнай асаблівасцю аб’яў-наратываў з’яўляецца наяўнасць у іх 

сюжэта: «Электрастанцыя цяпла. Успаміны дзяцінства: дзедава хата і 

бацькоўскія прысады… не, або так: чароўная сіметрыя двара і запаветныя 

аркі… Новая кніга Алеся Аркуша «Бызгалаўка»  не пра тое і не пра тое…» 

(Наша ніва, 2009, 11 лют.). Звычайна адрасатам прапаноўваюцца простыя 

гісторыі ў маналагічнай ці дыялагічнай форме, змест якіх павінен зацікавіць 

спажыўцоў рэкламы, але большасць прыкладаў вызначаецца нізкім моўным 

узроўнем падрыхтоўкі інфармацыі. 

Розныя структурна-семантычныя тыпы рэкламных аб’яў уваходзяць у 

адзіную кампазіцыйную схему размяшчэння кампанентаў: загаловак ці слоган 

 асноўная частка  даведачная інфармацыя. Трэба дадаць, што рэкламныя 

аб’явы ў друкаваных выданнях арганічна спалучаюць у сабе вербальныя і 

візуальныя элементы. У якасці візуальных выступаюць малюнкі, фотаздымкі, 

шрыфты, колер і інш. элементы друкаванага дызайну. Візуальныя ці 

невербальныя знакі былі характэрны тэкстам рэкламы і ў перыяд фарміравання 

беларускіх газетна-часопісных і кніжных выданняў (напрыклад, выданні 

выдавецтва «Загляне сонца і ў наша аконца», газет «Наша Доля», «Наша Ніва», 

«Вольная Беларусь», «Набат», «Беларускі шлях»).  Моўныя і пазамоўныя 

кампаненты ўтвараюць агульны сэнс рэкламнай інфармацыі і тым самым 

«пераводзяць увесь тэкст у іншую катэгорыю з іншымі законамі 

камунікатыўных адносін»  4, с. 28 .   
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Рэкламныя аб’явы ў газетных, часопісных, кніжных выданнях маюць 

зафіксаваныя месцы, з улікам асаблівасцей выданняў пачатку XX стагоддзя, – 

гэта традыцыйна апошняя старонка, рубрыка, фарзац ці вокладка. 

Такім чынам, прааналізаваўшы дэталѐва рэкламныя аб’явы ў шматлікіх 

газетна-часопісных беларускіх выданнях розных часоў, можна зрабіць вывад, 

што існуе пэўная структурна-семантычная тыпалогія аб’яў. Яна дыферэнцуецца 

паводле рознага набору кампанентаў, але пры гэтым назіраецца агульная 

кампазіцыйная схема ў размяшчэнні вербальнага матэрыялу. Сѐння паводле 

ўключанасці ў айчынныя друкаваныя выданні рэклама займае значнае месца, 

што дае падставы гаварыць аб неабходнасці яе дэталѐвага вывучэння ў межах 

агульнай тэорыі дыскурса беларускіх СМІ. 
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2.3 Рэкламныя тэксты ў рэгіянальным друку 

Рэклама ў рэчышчы вывучэння дыскурсу СМІ змяшчаецца сѐння ў 

рэспубліканскім і ў рэгіянальным друку, што ѐсць цікавы аб’ект дасле- давання. 

Рэспубліканскія газетна-часопісныя выданні ўжо напрацавалі ўласныя 

канцэпцыі падачы рэкламных матэрыялаў, пра што сведчыць жанравая 

раснастайнасць тэкстаў, іх больш-менш вербальная і невербальная 

аформленасць. Сучаснага чытача спрабуюць зацікавіць запамінальнымі 

загалоўкамі ці слоганамі (частка з якіх, праўда, застаецца незразумелай у 

выніку двухсэнсоўнасці або недарэчнасці маўлення), шматколернымі 

фотаздымкамі або малюнкамі (некаторыя з іх не суадносяцца з сэнсава-

кампазіцыйным узроўнем пабудовы тэксту), інтрыгуючым зместам, 

пададзеным як распаўсюджаны варыянт маніпулявання свядомасцю адрасата 

(напрыклад, зніжкі 70 %).  

Штодня чытацкай аўдыторыі навязваюць аднатыпныя, не арыгінальныя 

рэкламныя тэксты, якія найчасцей прапускаюцца пры праглядзе асноўных 

публіцыстычных матэрыялаў. Падобная тэндэнцыя прагледжваецца ў рэкламе, 

размешчанай у рэгіянальным друку. Намі былі прааналізаваны рэкламы ў 

газетах: «Ляхавіцкі веснік», «Астравецкая праўда», «Народная трыбуна», 
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«Герой працы», «Віцьбічы», «Жодзінскія навіны» і інш. Матэрыялы 

разглядаліся паводле жанравай прыналежнасці, адпаведнасці моўна-стылѐвым 

нормам, кампазіцыйнай аформленасці, невербальных кампанентаў у 

структурнай арганізацыі тэксту, размяшчэння ў выданні. 

Сярод агульных назіранняў адзначым, што большая частка тэкстаў 

адносіцца да рубрычнай рэкламы, надрукаванай на асобных старонках або 

размешчанай на апошніх лістах газет. Традыцыйным жанрам з’яўляецца аб’ява, 

напісаная ў выглядзе сказаў тыпу: «Двери. Пусть перед Вами будут открыты 

все двери, ведущие к счастью, любви и благополучию», «Балконные рамы, 

окна, двери. Замена ―глухаря‖ на створку. Чѐткие окна». Часам сустракаюцца 

анонсы, замалѐўкі; займаюць нязначную частку ад агульнай колькасці 

матэрыялаў рэпартажы і інтэрв’ю. Аднак інфармацыя ў іх не вызначаецца 

адметнай экспрэсіўнасцю і «ўключэннем у тэкст спецыфічных рэкламных 

прыѐмаў, накіраваных на ліквідаванне эфекту навязвання, а таксама 

здольнасцю ―маскіравацца‖ пад відам іншых разнавіднасцяў жанраў з другой 

мэтавай устаноўкай» [2, с. 204].  

Многія тэксты не падаюцца як рэкламныя, у іх адсутнічае пазначэнне 

рубрыкі, умоўны знак, што скіроўвае на продаж інфармацыі. Станоўчым 

прыкладам можна лічыць газету «Жодзінскія навіны», у якой назіраецца 

адпаведнасць матэрыялаў іх размяшчэнню. Моўна-стылѐвая характарыстыка 

рэкламных тэкстаў не адрозніваецца ад агульнай характарыстыкі тэкстаў саміх 

выданняў. Так, напрыклад, загалоўкі: «Важность матраса», «Внутренняя 

отделка дома» – газета «Заря»; «Шкафы-купе: покупаем готовый или 

заказываем?» – «Ляхавіцкі веснік»; «На працягу 16 гадоў кампанія СП ―Фрост і 

К‖ ТАА не здраджвае традыцыям і выпускае якасную ваду» – «Народная 

трыбуна», «―Жодинская вода‖ со вкусом жизни и радости», «―Світанак‖ 

расширил ясельную коллекцию» – «Жодзінскія навіны»; «Добровольное 

страхование жилых домов хозяйственных построек» – «Раѐнныя будні» не 

вызначаюцца творчым падыходам, арыгінальнасцю. Лагічныя парушэнні 

прыводзяць да зместава-семантычных памылак тыпу: «Для стварэння 

арыгінальнага смаку выкарыстоўваюцца натуральныя экстракты ягад і фруктаў: 

чарнасліву, журавін, грушы, ліпы з мѐдам, слівы і персіка» (з рэкламы вады 

«Фрост» у газеце «Народная трыбуна»), дзе спалучэнне лексем «ліпа з мѐдам» 

не адносіцца да групы ягад і садавіны або «Конечно же, ни один праздник не 

обходится без бутербродов, и тут очень кстати подойдет разработанный 

технологами хлеб тостовый ―Утренний‖ необычной круглой формы», у якім 

аўтар з «Жодзінскіх навін» прапаноўвае варыянт хлеба «необычной круглой 

формы». 

Заштампаванасць маўлення стваральнікаў тэкстаў у раѐнных выданнях 

выходзіць за межы інфармацыйных і аналітычных матэрыялаў і трапляе ў 

рэкламныя ў дэфармаваным выглядзе: «Благодаря высококвалифицированному 

персоналу, новейшему и современному оборудованию, постоянно 

развивающимся технологиям при формировании и обработке сырья, 

предприятие заслужило признание со стороны потребителей» – рэклама 
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прадпрыемства «Світанак» ці «В процессе производства бутилированной 

питьевой воды в цехе звучит классическая музыка, которая наполняет нашу 

воду положительной энергией» («Жодзінскія навіны»). Змяшэнне 

рознастылѐвай лексікі з’яўляецца тыповым паказчыкам тэкстаў у абласных і 

раѐнных газетах. Часам аўтары недарэчна ўстаўляюць аднатыпныя сінонімы 

накшталт: «Але не на вытворчых дасягненнях хочацца сканцэнтраваць увагу 

чытачоў, а на тым, што прадукцыя кампаніі вызначаецца прыроднасцю і 

натуральнасцю, ніякай хімічнай ачысткі не праходзіць і заслужыла права 

маркіравацца знакам ―Натуральны прадукт‖» («Народная трыбуна»). 

Вобразныя сродкі мовы ў раѐннай рэкламе не сустракаюцца, што ўплывае 

на якасць яе ўздзеяння на аўдыторыю. Спрошчаная перадача інфармацыі для 

спажыўца прасочваецца і ў невербальным напаўненні тэкстаў. Фотаздымкам і 

малюнкам не хапае творчага падыходу, многія з іх зроблены на нізкім узроўні. 

Сѐння даследчыкі рэкламы звяртаюць увагу на сувязь мовы і візуальнай 

рэальнасці, якая рэалізуецца ў канкрэтызацыі канатацый, паколькі «мова 

рэкламы існуе для стварэння асаблівай рэальнасці, рэальнасці ўмоўнай і 

адначасова магчымай. Здольнасць чалавека ўспрымаць абстракцыі з наступнай 

канкрэтызацыяй канатацый эксплуатуецца аўтарамі рэкламных 

паведамленняў», а на ўспрыманне вербальнага плана ўплываюць канатацыі, 

якія суправаджаюцца такімі невербальнымі элементамі, як «выява, гук, 

невербаліка персанажаў рэкламнага тэксту» [1, с. 52]. У рэгіянальных выданнях 

невербальным элементам рэкламных тэкстаў не надаецца пільнай увагі. 

Думаецца, што складальнікам і рэдактарам рэкламы ў раѐнных і абласных 

выданнях не хапае прафесіяналізму і творчага захаплення, каб зрабіць тэкст 

больш падобным на матэрыял у рэспубліканскім друку. Мэ тазгодным будзе 

для іх самаўдасканаленне маўленчай дзейнасці, а таксама курс павышэння 

кваліфікацыі па рэдагаванні, фотажурналістыцы або іншых дысцыплінах, 

арыентаваных на працу з публіцыстычным, у тым ліку і рэкламным, тэкстам. 
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2.4 Аналіз вербальных ідэнтыфікатараў у рэкламных тэкстах  

(на прыкладзе айчынных брэндаў) 
Сѐння рэклама ўсѐ болей распаўсюджваецца сродкамі масавай інфармацыі. 

Праз рэкламныя тэксты ў маўленне і мысленне грамадства прыходзяць новыя 

словаформы, словазлучэнні, нават сказы, якія часам носяць аказіянальны 

характар, і пры гэтым ад іх утвараюцца іншыя сло- вы. Так, агульнавядомы 
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слоган «Не тормози  сникирсни» паўплываў на з’яўленне газетнага загалоўка 

са словаформай «флікірні» (з газ. «СБ. Беларусь сегодня»). Падобныя моўныя 

адзінкі ўводзяцца капірайтарамі з мэтай брэндавай ідэнтыфікацыі аб’ектаў 

рэкламы. Сярод айчынных гандлѐвых марак намі былі прааналізаваны 100 

самых аўтарытэтных брэндаў (паводле даследаванняў агенства MPP Consulting 

за 2013 год). На думку рэкламазнаўца С. А. Старова, «прывабнае марачнае імя 

выступае перадумовай фарміравання ўнікальных асацыяцый і прыемнага 

ўражання ад брэнда» [2, с. 150]. Расійскі навуковец прапанаваў звесці 

брэндавыя назвы да сістэмы, у якой асобнымі складнікамі будуць групы 

вербальных ідэнтыфікатараў з апісальным, вытворным, прыдуманым, 

напамінаючым характарам слоўнага абазначэння. 

На наш погляд, сістэму лепш падаць праз групы нэймаў: «нэймы-згадкі», 

«вытворныя нэймы», «асацыятыўныя нэймы», «уласна-нэймы». Разгледзім 

беларускія брэнды праз прадстаўленыя групы нэймаў. Так, «нэймы-згадкі» 

складаюць найменні, якія здаюцца больш традыцыйнымі ці тыповымі 

абазначэннямі рэкламных аб’ектаў, паколькі ў іх змесце найчасцей даецца 

інфармацыя аб месцы вытворчасці («Минская марка», «Лидская мука», 

«Лидская Бурѐнка», «Мотальскія прысмакі», «Клецкая крыначка») або імя 

вытворцы («Serge», «Савушкин продукт», «Бульбашъ»). У падобных назвах 

актыўна функцыянуюць прыналежныя прыметнікі ў якасці дапасаваных 

азначэнняў. У групу «вытворных нэймаў» уваходзяць назвы, якія прама 

ўказваюць на рэкламадаўцу і яго паслугі ці прадукцыю (напрыклад, «Белрыба», 

«Евроопт», «БелАЗ», «Белинвестбанк», «Белгосстрах», «Пинскдрев»). У 

большасці нэймы прадстаўлены ўласнымі назоўнікамі, што ўтвораны рознымі 

відамі складання, найчасцей абрэвіяцыяй. Да групы «асацыятыўных нэймаў» 

адносяцца словы, якія ўжываюцца ў пераносным значэнні і ўтвораны 

метафарычна ці метанімічна («Камунарка», «5 элемент», «Крыніца», 

«Аліварыя», «Сваяк», «Купалінка», «Налібокі», «Спартак», «32 жемчужины», 

«Соседи», «Gefest, «Milavitsa»). Безумоўна, удала падабраны асацыятыўны рад 

прыводзіць спажыўца рэкламы да таго паняцця, якое будзе трымацца ў памяці 

(«32 жемчужины» – здаровыя зубы, «Купалинка» – прыгожае аддзенне, 

«Gefest» – бог агню – газавыя пліты, «5 элемент» – сучасныя тэхналогіі – 

электроніка і тэхніка, «Соседи» – людзі, да якіх бягуць пры першай 

неабходнасці – магазіны, дзе ѐсць неабходнае), аднак цяжка суаднесці 

трапеічную сувязь паміж словамі («Спартак», «Камунарка» – цукеркі), якія 

ўспрымаюцца толькі праз пазамоўную сітуацыю (веды пра доўгі час існавання 

прадпрыемстваў). «Уласна-нэймы» ўяўляюць сабой найменні, якія не 

валодаюць рэальным зместам (напрыклад, «Мегатоп», «Камако», «Аквадив», 

«Алютех», «Бандитос», «Лепелька», «Здравушка»). Гэтыя словы цікавыя 

лексічным значэннем і спосабам словаўтварэння, калі шляхам розных 

камбінацый ствараецца назва, якая прыцягвае ўвагу адрасатаў.  

Даследчыца Л. П. Амары такія прыклады суадносіць з функцыянаваннем 

аказіяналізмаў у тэкстах рэкламнага дыскурсу на ўзроўні «словаўтваральнай 

гульні», калі «ўласныя ці агульныя назоўнікі прэвалююць над прыметнікамі і 
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дзеясловамі» [1]. Сярод прааналізаваных назваў гандлѐвых марак Беларусі 80 % 

складаюць назвы, напісаныя кірыліцай, сярод якіх толькі 10 % падаецца па-

беларуску (напрыклад, «Світанак», «Сваяк», «Крышталь», «Аліварыя», 

«Крыніца», «Уладар», «Клецкая крыначка», «Мотальскія прысмакі», «Слодыч», 

«Налібокі»). У вербальныя ідэнтыфікатары разам з нэймам уваходзяць таксама 

слоганы. Самабытных беларускіх выразаў у рэкламе брэндаў, рэалізаваных 

пасродкам СМІ, знаходзіцца мала (напрыклад, «Сістэма ўцяплення Cerasit – мы 

гарантуем цяпло» ці «Гаспадар. Шчасце, калі побач гаспадар!»). Гэта дае 

падставы для разваг на тэму папулярызацыі праз рэкламу нацыянальнай мовы 

як аднаго з сімвалаў самаідэнтыфікацыі беларусаў у свеце, што ўдала 

дэманструецца трапнымі слоганамі («Родная мова. Каханне з першай лыжкі» ці 

«Беларускае – самае маѐ!»). 

Такім чынам, сѐння нэймінг уяўляе сабой працэс словатворчасці, які 

абумоўлены ўнутранымі і знешнімі працэсамі існавання і функцыянавання 

мовы ў грамадстве ў цэлым. Вербальныя ідэнтыфікатары (нэймы і слоганы) 

з’яўляюцца неабходным складнікам тэксту, што дэталізуе і пашырае веды пра 

функцыянаванне сучаснага рэкламнага дыскурсу праз сродкі масавай 

камунікацыі. 
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3. РОЛЯ РЭДАКТАРА  Ў СКЛАДАННІ РЭКЛАМНАЙ ІНФАРМАЦЫІ 

 

3.1 Семантычнае поле канцэпту «сям’я» ў рэкламным дыскурсе 
Рэкламны дыскурс рэалізуецца сѐння шматлікімі маўленчымі стратэгіямі, 

абумоўленымі камунікатыўнымі ўстаноўкамі адрасантаў, накіраванымі на 

дасягненне асноўных мэт – інфармаванне і прыцягненне ўвагі адрасатаў. У 

залежнасці ад задач, пастаўленых перад складальнікамі паведамленняў: зрабіць 

тэкст палітычнай, сацыяльнай або камерцыйнай рэкламы, – вызначаюцца 

асаблівасці функцыянавання розных канцэптаў ці фрэймаў (як разнавіднасцей 

канцэптаў) у рэкламным дыскурсе, вакол якіх факусіруецца асноўны змест 

тэкстаў рэкламнай камунікацыі.  

Сучасны рэкламны дыскурс, як і публіцыстычны, фарміруе масавую 

свядомасць адрасатаў. У выніку таго, што рэклама знаходзіцца найчасцей побач 

з журналісцкімі матэрыяламі, яе зместу давяраюць, як і ім. Аднак 
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успрымальнікі інфармацыі часам не задумваюцца пра тое, што адбываецца 

маніпуляцыя розумам, паводзінамі шляхам выбару ці ўзаемадзеяння 

вербальных і візуальных сродкаў, якое прыводзіць да патрэбных для адрасантаў 

дзеянняў – набыцця. Акрамя маркетынгавага ўздзеяння спажывец інфармацыі 

таксама з’яўляецца аб’ектам псіхалагічнага маніпулявання.  

Адметнасць і перавага рэкламнага тэксту над журналісцкім праяўляецца ў 

тым, што яго больш і часцей паказваюць або друкуюць, чым прымушаюць 

болей трымаць у памяці і прыгадваць у неабходны жыццѐвы момант (хваробе, 

праблемах ва ўзаемазносінах з іншымі членамі сям’і або грамадства, побытавых 

клопатах). З падсвядомага ўсплываюць навязаныя рэкламныя вобразы праз 

стэрэатыпныя мадэлі паводзін у той ці іншай сітуацыі. Большасць айчынных 

рэкламных інфармацый арыентуецца на паняцці, уяўленні, канцэпты, якія нам 

бліжэй па светаўспрыманні, выхаванні, нацыянальных, рэлігійных і культурных 

традыцыях. На думку медыярыторыка В. Іўчанкава, «стэрэатыпныя, 

характэрныя для пэўнага грамадства сацыяльныя і прагматычныя сітуацыі 

могуць утрымлівацца ў памяці ў форме сцэнарыяў такім чынам, што носьбіты 

мовы маюць магчымасць узаемадзейнічаць не толькі на вербальным узроўні, а і 

на сацыяльна адзначаным, паравербальным, падзейным. Любы слоўны акт 

выступае ў такім разе як сацыяльнае (а таксама як кагнітыўнае, прагматычнае, 

ментальнае) дзеянне» [5, с. 213].  

У працэсе рэкламнай камунікацыі, такім чынам, шляхам выбару таго ці 

іншага канцэпту адбываецца ўплыў на светапогляд асобы. Канцэпт 

вызначаецца «не проста як адзінка ўзроўню ментальных рэпрэзентацый, а як 

феномен, што ўяўляе сабой узаемадзеянне свядомасці, мовы, тэксту і 

культуры» [8]. Сѐння дамінаванне вядомых канцэптаў (радзіма, сям’я, шчасце, 

народ, чалавек і яго здароўе і інш.) абумоўліваецца новымі ці дадатковымі 

сэнсамі, высвятляе сучаснае ўспрыманне сябе як асобы і іншых у свеце, пры 

гэтым «і сам канцэпт эвалюцыянуе, мяняюцца яго межы, паняццевы аб’ѐм, 

нават сэнс, які нярэдка звязаны з аўтарскім светабачаннем» [9].  

Уключанасць рэкламных інфармацый у паўсядзѐннае жыццѐ, 

распаўсюджанне праз СМІ, інтэрнэт, знадворкавыя каналы (бігборды, у 

транспарце, поштай) прымушае адрасатаў да іншага мыслення з новымі або 

скажонымі стэрэатыпамі, якія трансфармуюць ці адмаўляюць тра дыцыйныя, 

нацыянальныя ўстаноўкі агульных каштоўнасцей нашага грамадства. Сучасны 

чалавек стаіць перад выбарам ідэалаў у жыцці, што тлумачыцца даследчыцай І. 

Калачовай як «зніжэнне каштоўнасных арыенціраў» і «трансфармацыя 

традыцыйных каштоўнасцей і засваенне новых (яны з’яўляюцца ў 

паўсядзѐнным жыцці праз сродкі масавай інфармацыі) культурных традыцый 

прадстаўнікоў іншых краін» [6, с. 3]. Камунікатыўныя паводзіны адрасантаў і 

адрасатаў зафіксаваны маўленчымі стратэгіямі. Па словах беларускай 

мовазнаўцы В. Самусевіч, «маўленчы ідэал сучаснага перыяду характарызуецца 

стылѐвай, лексічнай і ідэалагічнай разнастайнасцю і супярэчлівасцю, 

разладжанасцю як літаратурнай нормы, так і маральна-этычнай. Усе значныя 

змены маўленчага ідэалу абумоўлены пераломнымі падзеямі ў жыцці 
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грамадства» [13]. Змест паняцця «канцэпт» падаецца нам больш глыбокім, чым 

паняцце «фрэйм», для дэталѐвага аналізу лексемы «сям’я» ў рэкламных тэкстах 

з розных аспектаў вывучэння кагнітыўнай лінгвістыкі і медыялінгвістыкі. 

Большая частка сучасных даследчыкаў разглядае паняцце «фрэйм» у дачыненні 

да шматлікіх класіфікацый канцэптаў, што выдзяляе «мысленчыя малюнкі, 

схемы, інсайты, сцэнарыі, гештальты» [1, с. 104], якія зводзяцца да тэорыі 

фрэймаў як «эфектыўнага прынцыпу арганізацыі ведаў» [Тамсама, с. 105].  

Фрэймы – гэта структуры, якія валодаюць «комплексам значэнняў 

суадноснага слова і яго асацыяцый і канатацый» [12, с. 21]. Фрэйм «сям’я» ў 

рэкламнай інфармацыі некаторымі навукоўцамі разглядаецца праз слоты 

«члены сям’і» і «ўзаемаадносіны ў сям’і», якія акцэнтуюць патрэбу ў 

аптымальным узаемадзеянні з іншымі людзьмі, «валоданне прадметам рэкламы 

– пропуск у пажаданую сацыяльную групу, сімвал статусу, з аднаго боку, і 

сродак фарміравання добрых сямейных адносін – з другога» [1, с. 135]. Канцэпт 

– гэта «згустак культуры ў свядомасці чалавека; тое, у выглядзе чаго культура 

ўваходзіць у ментальны свет чалавека, той ―пучок‖ уяўленняў, паняццяў, ведаў, 

асацыяцый, якія суправаджаюць слова» [14, с. 43].  

Канцэпты ў рэкламе маюць этычнае напаўленне, яны ўяўляюць сабой 

«матрыцу, па якой будуецца светапогляд носьбітаў мовы» [4]. Таксама канцэпт 

разглядаюць як шматмернае дыскрэтнае культурна-значнае «сацыяпсіхічнае 

ўтварэнне ў калектыўнай свядомасці, апрадмечанае ў той ці іншай моўнай 

форме» [2]. На думку расійскай даследчыцы М. Грыбавай «канцэпт 

нараджаецца ў выглядзе першаснага канкрэтнага вобраза. Затым у працэсе 

пазнавальнай дзейнасці і камунікатыўнай практыкі чалавека гэты вобраз у яго 

свядомасці паступова атрымлівае новыя канцэптуальныя ўзроўні, ахутваецца, 

абвалокваецца новымі канцэптуальнымі пластамі, што павялічвае аб’ѐм 

канцэпту і напаўняе яго змест» [3].  

Так, на сѐння змест ключавой лексемы «сям’я» пашыраецца новымі 

семемамі, якія раней не былі яму ўласцівыя. Праз рэкламны тэкст канцэпт 

«сям’я» фарміруе новую сістэму сацыяльнай прасторы, кіруе маўленчым 

густам грамадства, трансфармуе новыя стылі і правілы паводзін, сацыяльныя 

нормы. Праз існаванне і змены ў функцыянаванні ў розных дыскурсах 

(мастацкім, публіцыстычным, рэкламным) гэтага канцэпту і яго семантычнага 

поля рэалізуюцца значэнні лексем: дом, бацькі, муж, жонка, дзеці, здароўе, 

шчасце, дабрабыт, свой-чужыя і інш. Змест ядра ў канцэпце «сям’я» 

патлумачым паводле слоўнікаў. Так, у Тлумачальным слоўніку беларускай 

мовы першаснае значэнне падаецца як «група людзей, якая складаецца з мужа, 

жонкі, дзяцей і іншых сваякоў, якія жывуць разам» [15, с. 450]. Лексема «сям’я» 

з’яўляецца сінонімам да «сямейства» ў адным радзе з «кланам, абшчынай, 

родам» [16, с. 374], суадносіцца са словамі «супружеская пара», «род», 

«домашние» [11].  

Не менш цікавым, на нашу думку, уяўляецца аналіз канцэпту «сям’я» ў 

беларускай мастацкай літаратуры даследчыкам К. Піваварам, які паказаў, «што 

нягледзячы на шырокую рэпрэзентацыю канцэпту сям’я ў хрэстаматыйных 
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тэкстах, моўныя сродкі яго аб’ектывацыі даволі нешматлікія: сям’я, радзіма, 

айчына, бацькоўская буслянка, бацькі, гняздо, роднае кубло» [10, с. 15].  

У моўнай карціне свету беларусаў змены ў канцэпце «сям’я» адбываюцца 

пад уплывам змен у рэчаіснасці. Падчас «функцыянавання канцэпту «сям’я» 

ключавая лексема развівалася ў двух накірунках: звужэнне і пашырэнне 

семантычнай структуры. Вынікам пашырэння семантычнай структуры слова 

стала з’яўленне вытворных значэнняў ―сукупнасць аднародных прадметаў‖ і 

метафарычныя ўжыванні ―сям’я – гэта дзяржава‖, ―сям’я – гэта народ‖» [7]. У 

адзначаным канцэпце ў рэкламным дыскурсе ўзнікаюць прама ці асацыятыўна 

звязаныя з ядром значэнні слоў, якія вылучаюцца разнастайнай таксаноміяй 

адносін паміж сабой. У адсоткавым суаднясенні гэта падаецца наступнымі 

групамі: 1) сям’я – бацькі / дзеці / унукі – 50 % рэкламнай інфармацыі (сок 

«Сочный»); 2) сям’я – маці / маленькае дзіця – 25 % (лекавы сродак 

«Арпетол»); 3) сям’я – бацькі / дарослыя дзеці – 15 % (прадукцыя кампаніі 

«Санта Бремор»); 4) сям’я – маці / дачка (эпізод роліка «Сапраўдныя жанчыны» 

фабрыкі «Камунарка») – 3 %; 5) сям’я – бацька / сын – 2 % (адзін з рэкламных 

ролікаў VELCOM); сям’я – бабуля / дзядуля / унукі – 5 % (ролік «Бабушкина 

крынка»).  

Семантычнае поле канцэпту «сям’я» залежыць ад ілакуцый і перлакуцый у 

рэкламным дыскурсе. Так, у тэкстах камерцыйнай рэкламы праз асацыятыўныя 

сувязі рэалізуюцца суадносіны з семемамі: шчасце, каханне, здароўе, дзеці, 

дабрабыт, ежа, адзенне, грошы, адпачынак, камфорт. Напрыклад, у 

наступным рэкламным тэксце канататыўнае значэнне ядра рэалізавана 

семантычным полем клопат, здароўе, дзеці: «Анаферон – забота о детях. 

Каждая мама понимает, что нет ничего важней заботы о здоровье ребенка, 

особенно в сезон гриппа и ОРВИ», дзе праз перлакуцыі – куплю лекавага 

сродку «Анаферон» – вырашаецца праблема здароўя дзяцей. З вербальна-

візуальнай мадэлі рэкламы пельменяў «Бабушка Аня»: «Для семьи я беру самое 

лучшее. Вкладываю всю душу. И подаю к столу. Смотрите – вся семья 

довольна. Пельмени ―Бабушка Аня‖. Сделано с душой» – вынікае, што якасная 

ежа з’яўляецца зарукай добрых адносін у сям’і. Нешта падобнае назіраецца ў 

інфармацыі кампаніі «Савушкин продукт». Галоўны герой здымае праблемы 

здароўя сям’і набыццѐм ѐгурту: «Мой день – это круговорот событий. Но даже 

в таком ритме жизни нельзя забываць о здоровом питании. Поэтому наша семья 

выбирает биойогурт ―Савушкин продукт‖».  

Такім чынам, перад адрасатамі з’яўляюцца новыя стэрэатыпы паводзін, 

сцэнарыі, якія як бы дапамагаюць сучаснаму чалавеку знаходзіцца ў мікра- і 

макрасоцыуме праз валоданне аб’ектамі рэкламы. Менш частотна назіраюцца 

прыклады рэалізацыі канцэпту «сям’я» ў беларускай сацыяльнай рэкламе, якія 

адлюстраваны семантычным полем здароўе, жыццѐ, адзіноцтва, сіроцтва, 

грамадства, прырода, радзіма. Добра ілюструецца адзначаны канцэпт у 

рэкламе Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Выразныя крэалізаваныя 

тэксты праз адназначна зразумелыя асацыяцыі фарміруюць дакладнае ўяўленне 

аб небяспецы пажараў, паломках газавага і светлавога абсталявання і г. д., што 
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можа прыводзіць да непажаданых вынікаў. Так успрымаецца, напрыклад, амаль 

увесь невербальны ролік пра пакіданне дзяцей адных без нагляду дома, які 

заканчваецца маўленчай канструкцыяй: «Оставляя на минуту, можешь потерять 

навсегда».  

Канцэпт «сям’я» ў айчынным рэкламным дыскурсе фарміруе двухзначнае 

стаўленне да сябе. З аднага боку, вузлы семантычнага поля з’яўляюцца 

зразумелымі рэцыпіентам, паколькі адлюстроўваюць праз маўленчыя 

канструкцыі і візуальны рад традыцыйныя ўстаноўкі ўзаемазносін у сям’і: 

клопат пра здароўе, жыццѐ, сувязь розных пакаленняў. А з другога боку – 

адрасат вымушаны бачыць ці чытаць у СМІ тэксты, у якіх іранічна ці нават з 

сарказмам адлюстраваны праблемы хвароб, узросту, узроўню адукацыі ці 

характару членаў сям’і. Таму двухсэнсоўнымі падаюцца некаторыя серыйныя 

ролікі VELCOM «Дела семейные» ці «Лайф» – «Тарыф intro». Напрыклад, у 

рэкламе мабільнай сеткі «Лайф» можна было знайсці тэкст з наступным 

зместам: – Это моя семья. Папа считает себя столпом семьи, хотя семья порой 

считает его столбиком. Любит меня учить жизни: «Я в твои годы всегда все 

наперед планировал: и армию, и свадьбу, … и утюг». Мама держит дома кота. 

Хотя кот держит ее за прислугу. Часто парится по любому поводу: «Сынок, 

завтра похолодание обещают, а ты вторые штанишки не поддел». Дед – гуру 

экономии. С помощью пластиковой бутылки починит даже телевизор: «А я 

тебе тапочки сделал». Это я. Живу своей жизнью и не парюсь. Даже в бане… 

Акрамя ацэначна-экспрэсіўнай лексікі, жарганізмаў («считает его столбиком», 

«кот держит еѐ за прислугу», «штанишки не поддел», «дед – гуру экономии», 

«живу своей жизнью и не парюсь»), складальнікі тэксту ўжылі малюнкі-

коміксы (на галаве бацькі – прас, маці – чужая галава з выскалам, дзед – 

парсюк-скарбонка). Ад падобнай рэкламы ў маладога ўспрымальніка можа 

з’явіцца дэфармаванае разуменне ўзаемаадносін паміж членамі сям’і. Падмена 

паняццяў у асэнсаванні канцэпту «сям’я» ў сучаснай інтэрпрэтацыі ўзнікае 

пасля прагляду серыі ролікаў VELCOM «Дела семейные» з тэкстам тыпу: – А 

откуда дети берутся? – У родителей спроси. – У папы спроси. – Мама мне 

ничего не говорила. Спроси у бабушки. – Значит – интернет… Падобная логіка 

ў адказах дарослых і пошукі інфармацыі ў інтэрнэце паказвае аднабаковае ці 

сітуацыйнае разуменне дадзенага канцэпту складальнікамі тэксту і таксама 

сведчыць аб праяўленні негатыўных тэндэнцый ва ўспрыманні сям’і як 

аб’яднання родных людзей, якія дапамагаюць у вырашэнні праблем. 

Аўтарская канцэпцыя прыцягнення ўвагі спажыўцоў праз падобныя 

маўленчыя мадэлі не адпавядае традыцыйнаму зместу канцэпту «сям’я» ў 

беларускай ментальнасці. У крыніцы народнай мудрасці – фальклоры – 

негатыўныя з’явы ў паводзінах некаторых членаў сям’і замацаваліся 

павучальнымі парэміямі тыпу: і ў добрай сям’і вырадак бывае; дасі дзецям 

волю, адбярэш долю; не слухаў бацькі і мацеры, няхай людзі вучаць; што кажа 

стары на глум – бяры малады на вум; маладое піва заўсѐды шуміць; без маткі, 

без айца блукаецца як аўца; няма такой крамы, што купляюць мамы.  
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На нашу думку, з мэтай захавання самаідэнтыфікацыі беларускай нацыі і 

яе здабыткаў аўтары рэкламных інфармацый павінны звярнуцца да моўнай 

спадчыны народа ў творчым працэсе складання тэкстаў, якая будзе блізкай, 

даступнай успрымальнікам паведамленняў па сваіх культурных і духоўных 

традыцыях.  

Такім чынам, канцэпт «сям’я» на сѐння з’яўляецца найбольш 

запатрабаваным сярод агульнавядомых. Яго структурная арганізаванасць, 

разнастайнасць семантычнага поля ў залежнасці ад дзеянняў носьбітаў 

камунікатыўных заданняў знаходзіцца ў дынамічным развіцці, якое 

абумоўліваецца маўленчымі дзеяннямі сучасных камунікантаў пад уплывам 

агульных працэсаў, што ўзнікаюць на аснове ўласнага і грамадскага вопыту 

асобы.  
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3.2 Персаніфікацыя рэкламнага маўлення праз прызму часціны мовы 
Як семантычны элемент структуры тэксту сваѐ трывалае месца заняла ў 

рэкламным маўленні персаніфікацыя, або ўвасабленне прадметаў. Набыццѐ 

словамі пераноснага значэння абумоўлена не толькі словатворчасцю, законам 

моўнай эканоміі, але і нераспрацаванасцю правіл пабудовы тэкстаў рэкламы, 

аўтарскай сціпласцю ў падборы неабходнага слова для характарыстыкі 

рэкламнага аб’екта. Лексіка-граматычныя разрады паўназначных часцін мовы 

зводзяцца да абмежаванай групы, у якой самымі актыўнымі па частотнасці 

функцыянавання з’яўляюцца канкрэтныя і ўласныя назоўнікі, якасныя і 

адносныя прыметнікі, асабовыя, пытальныя і ўказальныя займеннікі, дзеясловы 

абвеснага і загаднага ладу. 

Прыклады з лексіка-граматычных разрадаў канкрэтных, уласных 

назоўнікаў рэпрэзентуюць суаднесенасць аб’екта выказвання з 

камунікатыўнымі ўстаноўкамі адрасанта і праяўляюцца ў мадэлях тыпу: «Миф: 

свежесть белья, заслуга моя», «Апарат «Витафон» идеально помогает 

перегруженным почкам», «Надувная кровать TURBO MAXIMUS способна 

сделать вашу жизнь легкой и свободной». Тут лексемы «Миф», «Витафон», 

TURBO MAXIMUS дэнататыўна ўспрымаюцца адрасатамі праз 

персаніфікацыю інфармацыі, калі за ўласнымі назвамі прадстаўлены 

рэкламадаўцы, якія, такім чынам, прыцягваюць увагу спажыўцоў да сябе праз 

давер ці ўпэўніванне. Аднак выбар некаторых канкрэтных або ўласных 

назоўнікаў не заўсѐды ўдалы. Так, у выразах тыпу: «Кофе Турбослим. Худейте 

с удовольствием!», «АКУЛАЙФ – дополнительный источник 

алкоксиглицеридов и Омега-3», «Эксклюзивная разработка Gorenji – эмаль 

EcoClean» падобныя словы ўспрымаюцца як невядомыя, новыя або як тэрміны, 

а гэта выклікае разбурэнне камунікатыўнага акта: адрасату складана запомніць 

прадмет рэкламы. Масавае ўключэнне ў рэкламу запазычанняў, тэрмінаў, 

неалагізмаў з разраду ўласных назоўнікаў часта прыводзіць да закадзіравання 

інфармацыі, што патрабуе ад адрасата дадатковых ведаў, якімі ѐн можа не 

валодаць на момант азнаямлення з рэкламным тэкстам. 
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Аўтарская тэндэнцыя нестандартна апісаць аб’ект рэкламы праз адметныя 

рысы, якасці часам праяўляецца ў бессэнсоўным функцыянаванні прыметнікаў, 

частку з якіх сѐння можна ўмоўна назваць рэкламнымі штампамі. Да такіх 

прыметнікаў належаць словы: эфектыўны, эксклюзіўны, элітны, актыўны, 

унікальны, раскошны, стыльны, універсальны. Так, прыметнік эксклюзіўны (у 

значэнні – адзіны ў сваім родзе) набыў у рэкламе некалькі новых адценняў, якія 

адмаўляюць сэнс слова «выключнасць»: «эксклюзивные коктейли из 

биоактивных компонентов, эксклюзивные антицеллюлитные программы, 

эксклюзивные препараты по уходу за волосами». Найбольш распаўсюджанымі 

сярод лексіка-граматычных катэгорый прыметнікаў з’яўляюцца якасныя і 

адносныя, якія дапамагаюць стварыць эфект перавагі рэкламнага аб’екта над 

іншымі з класа падобных. 

Займеннікі ў рэкламным маўленні ўсталѐўваюць асабістую, даверлівую 

сувязь паміж камунікатарамі, таму ў тэкстах частотна пераважаюць лексіка-

граматычныя разрады асабовых і прыналежных займеннікаў: «Actimel. Верный 

защитник Вашей крепости», «Приходите в фирменные магазины «Пинскдрев». 

Ваши матрасы уже ждут Вас!», «DR. THEISS. Мы лечим силой природы». У 

меншай ступені ў рэкламе дзейнічаюць з мэтай персаніфікацыі іншыя разрады 

займеннікаў. 

Адметна рэпрэзентуецца персаніфікацыя праз катэгорыі дзеясловаў, сярод 

якіх самымі пашыранымі з’яўляюцца асабовыя дзеясловы абвеснага ладу ў 

форме цяперашняга і будучага часу і дзеясловы загаднага ладу, напрыклад, 

«Центр «Велес»: скажи нет раннему облысению!», «О соке, сокотерапии и 

геокчайском гранате. А что пьешь ты?», «Импаза». Молодейте с возрастом!». 

Дзеясловы ў рэкламным маўленні выконваюць прагматычныя задачы, надаюць 

тэксту дынамічны характар, канцэнтруюць увагу адрасатаў на функцыях 

прадмета рэкламы, ствараюць станоўчую перспектыву пры яго набыцці. 

Такім чынам, персаніфікацыя як семантычная з’ява знайшла сваѐ 

ўвасабленне не толькі ў зместавай арганізацыі рэкламнага маўлення, яе 

праяўленні назіраюцца таксама ў пэўных граматычных катэгорыях розных 

часцін мовы. Гэта сведчыць пра спецыфіку пабудовы тэкстаў рэкламы, веданне 

якіх паспрыяе тэарэтычнаму і практычнаму засваенню, функцыянаванню і 

распаўсюджанню рэкламнай прадукцыі на рынку айчыннай вытворчасці, 

асабліва сродкамі масавай інфармацыі. 

 

 

4. РЭКЛАМНЫ ТЭКСТ: ПРЫНЦЫПЫ ПАБУДОВЫ І 

КАМПАЗІЦЫЙНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ 

4.1 «Кашу мясом не испортишь», ці прэтэкставыя канструкцыі ў 

рэкламных слоганах 
Па сваѐй асноўнай функцыі ўздзеяння рэкламныя тэксты з кожным годам 

ўсѐ болей і болей уплываюць  на разумова-маўленчую дзейнасць адрасата. Іх 

прызначанасць  для масавай аўдыторыі з мэтай «набыцця» матывуе 
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лінгвістычную арганізацыю структурных кампанентаў: загалоўка, слоганаў, 

асноўнага тэксту, рэха-фразы, даведачнай інфармацыі. Найбольш выразным з 

боку моўнага даследавання з’яўляецца слоган (дэвіз кампаніі), які ўяўляе сабой 

разгорнутую характарыстыку рэкламнага аб’екта. Пабудова слогана базуецца ў 

першую чаргу на імпліцытным падыходзе, што часам прыводзіць адрасата да  

падману 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 суадносяцца напрамую з кантэкстам твора, а служаць 

нейтральным паказчыкам на ўжо побытавую сітуацыю, але пры гэтым 

утрымліваюцца ў сацыяльнай памяці рэцыпіента» 2, с. 132 . 

Прэтэкставыя канструкцыі ў рэкламных слоганах маюць шэраг 

адрозненняў па паходжанні і ўключанасці ўсіх кампанентаў у новы тэкст. 

Паводле нашага аналізу айчынных друкаваных і аўдыявізуальных СМІ, сярод 

найбольш распаўсюджаных  слоганаў вызначаюцца канструкцыі, у якіх 

цытуюцца выразы з тэкстаў песень і фільмаў, добра знаѐмых  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 абавязкова ўключаюцца ўласныя назвы, а некаторыя з іх перадаюцца ў 

запазычаным варыянце, што на думку Л. Коправай «узмацняе запамінальнасць 

рэкламных паведамленняў і далучае спажыўца інфармацыі» 3, с. 6 . 

На другім месцы па этымалагічнай крыніцы вылучаюцца прэтэкставыя 

канструкцыі, у якія ўведзены прыказкі і прымаўкі: «Кашу мясом не испортишь. 

Борисовский мясокомбинат», «По красоте встречают, по уму провожают. 

Гродненский мясокомбинат», «Ваш дом – ваша крепость? Остекление 

квартир». Сэнс такіх канструкцый можа падавацца адрасатам двухсэнсоўным і 

гэтым ускладняць разуменне неабходнай інфармацыі. 

Актыўна ў слоганах праглядаюцца канструкцыі-афарызмы, змест якіх 

часам  нагадвае прыклад алагічнасці, што разбурае сутнасць самой інфармацыі: 

«Піва «Сябар». Вартасць сяброўства трымацца разам. Сяброўства даражэй за 

ўсѐ!», «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» Всѐ будет в шоколаде». 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 на асацыятыўнае мысленне. А гэта ў выніку ўплывае на светапогляд 

не толькі асобнага суб’екта, але і на вялікую колькасць носьбітаў мовы, 

паколькі маштабы ўздзеяння СМІ вялікія. Пад уздзеяннем рэкламы 
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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. 

Аднак у іх назіраецца нетрадыцыйнае спалучэнне дэнататыўнага і 

канататыўнага значэнняў, на сумежжы якіх узнікае новае прагматычнае 

напаўненне: «Эксифин. Ноги – не грибное место», «Смекта. Смойте проблемы 

диареи». Падобныя прыклады трансфармуюць разумова-маўленчую дзейнасць і 

адрасантаў, і адрасатаў, у выніку чаго ўзнікаюць новыя асацыятыўныя сувязі ў 

мове і мысленні.  

Уключэнне ў слоганы прэтэкставых канструкцый з песень, фільмаў,  

прыказак, прымавак, афарызмаў, лозунгаў, жаргону і прастамоўя абумоўлена 

найперш сацыялінгвістычнымі ўстаноўкамі грамадства, яго культурным 

станам, уплывам масавай музыкі, літаратуры, кіно. Магчыма, сѐння гэта 

з’яўляецца яскравым паказчыкам рэгрэсіі грамадства ў цэлым, што значна 

адбіваецца і на яго моўным  узроўні.  
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4.2 Рэкламныя тэксты ў сістэме функцыянальных стыляў (да 

пастаноўкі праблемы) 
Дзейнасць рэкламы ўплывае на розум, свядомае і падсвядомае кожнага 

індывідуума, «псіхалагічнае ўздзеянне рэкламнай інфармацыі праяўляецца ў 

працэсах перапрацоўкі рэкламных паведамленняў – эмоцыях, думках, 

магчымых рашэннях, што абумоўлівае канкрэтныя акты паводзін пакупніка. 

Так ці інакш у рэкламны працэс уцягнуты феномены перапрацоўкі інфармацыі 

– пачуцці, успрыманні, увага, памяць і г. д.» [2, с. 25]. 

Масавая ўключанасць рэкламы ў працэс камунікатыўных зносін розных 

сфер грамадства наводзіць на развагі пра тое, што рэклама ўсѐ больш набывае 

спецыфічныя стылістычныя рысы, якія абумоўлены суіснаваннем вядомых 

функцыянальных стыляў, пераплеценых на розных маўленчых узроўнях або ў 

жанравай палітры рэкламных тэкстаў. Паўстае пытанне: да якога 

функцыянальнага стылю належаць рэкламныя тэксты?  
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Сучасныя даследчыкі ставяцца да выбару стылю рэкламы неадназначна. У 

прыватнасці, Л. У. Лебедзева не суадносіць мову рэкламы з адным 

функцыянальным стылем, паколькі ў рэкламе назіраецца функцыянальна-

стылѐвае адзінства з мэтай ўздзеяння на чытачоў аб’ектам інфармацыі. У межах 

асобнай падсістэмы публіцыстычнага стылю разглядае мову рэкламы Т. М. 

Ліўшыц, абапіраючыся на адзінства функцый інфармавання і ўздзеяння, 

сістэмнасць апісання рэкламнага падстылю. Як гібрыдны від мовы сучаснай 

масавай камунікацыі тлумачыць рэкламу А. С. Кара-Мурза. Сярод жанраў 

навуковага стылю асобна вылучае прамысловую рэкламу Н. Г. Валеева, якая 

ўключае ў навуковую рэкламу «тэксты рэкламных праспектаў, рэкламных 

лісткоў ці брашур з апісаннем і выявай вырабу, з называннем месца і ўмовы яго 

набыцця, рэкламныя каталогі на прамысловае абсталяванне, стэндавыя лісткі» 

[1, с. 36]. Сярод беларускіх даследчыкаў Н. Г. Швец пры разглядзе паняцця 

рэкламная аб’ява вылучае характарыстыкі аб’явы ў межах «рэкламнага стылю» 

[4, с. 3]. 

Паспрабуем вызначыць стылістычную прыналежнасць рэкламных тэкстаў 

на падставе азначэння лінгвістычнага паняцця «функцыянальны стыль мовы», 

прапанаванага вядомым стылістам М. Я. Цікоцкім: «Функцыянальны стыль 

мовы – гэта грамадска ўсвядомленая, унутрана аб’яднаная спецыфічная сістэма 

моўных сродкаў, якая абумоўлена мэтамі і прынцыпамі адбору гэтых сродкаў у 

той ці іншай сферы грамадскай дзейнасці (навуковай, справавой, 

публіцыстычнай, эстэтычнай і г. д.) і найлепшым чынам абслугоўвае зносіны ў 

гэтай сферы» [3, с. 159]. Немагчыма не пагадзіцца з тым, што 

«функцыянальныя стылі знаходзяцца ў жывых узаемаадносінах, яны 

ўзаемадзейнічаюць і ўзаемапранікаюць. Нельга ўявіць, напрыклад, што пэўныя 

лексічныя, граматычныя і фанетычныя сродкі належаць толькі да аднаго стылю. 

Нават самыя спецыфічныя для якога-небудзь стылю моўныя сродкі могуць 

ужывацца ў іншых стылях, праўда, пры гэтым, як правіла, змяняецца іх 

функцыянальная роля» [Тамсама, с. 160]. Гэтае меркаванне цалкам адпавядае 

аналізу рэкламных тэкстаў, дзе спалучаюцца элементы навуковага, афіцыйнага, 

публіцыстычнага, размоўнага, мастацкага стыляў у розных жанрах. 

На нашу думку, рэкламныя тэксты паводле мэтавых і дэйксічных 

установак падзяляюцца на групы: 1) уласна рэкламныя тэксты (напрыклад, 

кансультацыі, аб’явы, афішы, рэцэпты) і 2) тэксты кантамінавання сродкамі 

іншых функцыянальных стыляў (напрыклад, рэцэнзіі, артыкулы, інтэрв’ю, 

апавяданні, анекдоты, казкі). Гэтыя дзве групы інтэгруюць агульныя, адкрытыя 

для папаўнення моў на стылѐвыя рысы, якія характарызуюцца паводле 

наступных складнікаў: функцый, мэт і задач рэкламадаўцаў, адраснасці 

аўдыторыі, структурнай арганізацыі тэкстаў. Галоўная задача любога 

рэкламнага тэксту – прыцягнуць увагу мэтавай аўдыторыі (напрыклад, 

прамыслоўцаў, моладзі, хатніх гаспадынь) праз выбар вербальных і 

невербальных адзінак.  

Структурная арганізацыя большасці рэкламных (друкаваных, 

аўдыявізуальных і інш.) тэкстаў вызначаецца ўключэннем у іх: загалоўка, 
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слогана, асноўнай і даведачнай інфармацыі, фотаздымкаў, малюнкаў, 

адпаведнага колеру, шрыфту.  

Да моўна-стылѐвых сродкаў рэкламных тэкстаў належаць: тэрміны, словы 

з абстрактным ці канкрэтным значэннем, запазычаныя словы, прастамоўі, 

жарганізмы; аддзеяслоўныя назоўнікі, займеннікі і дзеясловы ў 1-й і 2-й асобах; 

мадальныя, клічныя і пытальныя сказы, апісальныя і апавядальныя 

канструкцыі. Тэксты павінны быць лагічна пабудаваныя, мець пэўную 

ацэначнасць, вобразнасць, эмацыянальнасць і экспрэсіўнасць.  

Названыя характарыстыкі рэкламных тэкстаў даюць падставы меркаваць, 

што ў наш час фарміруецца новы функцыянальны стыль – рэкламны, які 

з’яўляецца ў выніку частотных узаемапранікненняў ужо вядомых стыляў. Новы 

рэкламны стыль знаходзіцца яшчэ на стадыі станаўлення, з выпрацоўкай 

своеасаблівага стылістычнага рэгістра. 
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5. МОВА І СТЫЛЬ РЭКЛАМНАГА ТЭКСТУ 

 

5.1 Стратыфікацыя іншамоўнай лексікі ў СМІ (медыйныя працэсы ва 

ўзаемадзеянні з мовай рэкламы) 

 
Ані мовы я сваѐй роднае не чую,  

Усѐ чужое ля мяне круг-кругом пануе… 

Цішка Гартны 

Штодня праз рэкламу ў слоўнікавы склад мовы пранікае вялікая колькасць 

слоў з розных пластоў лексікі – гэта шматлікія тэрміны, прафесіяналізмы, 

жарганізмы, запазычаныя словы. 

Экстралінгвістычнымі прычынамі запазычання новых слоў на сѐння 

з’яўляюцца «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 слаѐў, што прымаюць 

новае слова» 1 . 
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Значную частку ў лексічным запасе носьбітаў рускай і беларускай моў 

складаюць словы іншамоўнага паходжання, засваенне якіх дыферэнцуецца 

паводле функцыянальнай актыўнасці ў мове. Гэтыя словы падзяляюцца на тры 

групы.  Да першай групы аднясем - графічна незасвоеныя лексемы (напрыклад, 

ZANUSSI, SAMSUNG, LIPTON, BOSCH, ZEPTER). Большасць з іх уваходзіць 

як уласныя назвы гандлѐвых марак, цалкам падаюцца без змен з мовы-крыніцы. 

Аднак некаторыя з намінацый усведамляюцца часткова, паколькі не ўсе 

валодаюць той ці іншай  замежнай мовай і могуць правільна  іх прачытаць. 

Другую групу прадстаўляюць гібрыдныя або змешаныя ўтварэнні  (напрыклад, 

CD-плэер, POS-канструкцыі, SPA-кабінеты, DOS-атакі, SMS-кі, CITI-мэбля), 

якія перадаюць найменні рэкламных прадметаў, рэчаў, прадуктаў, прымет або 

характарыстык. У падобных лексемах назіраюцца цяжкасці пры напісанні, 

асабліва ў складаных словах з рода-відавымі ці раўназначнымі кампанентамі. 

Апошнюю групу складаюць графічна засвоеныя моўнай сістэмай словы (у 

рускім варыянце тыпу: дисконт, рольшторы, хостинг, ФОЛЬКСВАГЕН, 

МЕРСЕДЕС-БЕНС, ФОРД). Галоўным паказчыкам такіх слоў будзе 

замацаванне згодна з граматычнымі і лексічнымі нормамі мовы-рэцыпіента. 

Як паказвае лінгвістычны аналіз рэкламных тэкстаў паводле 

функцыянальнай актыўнасці лексем найчасцей назіраюцца прыклады з 

субстантывамі, якія адлюстроўваюць такія ключавыя паняцці, як фінансы, 

тэхніка, сувязь, будаўніцтва, здароўе, спорт, хобі. У СМІ  праз рэкламу з’явіліся 

і сталі тыповымі мадэлі: «Хостинг и IT-решения для успешного роста», 

«Шкафы-купе с раздвижными системами SENATOR, MODUS, DALAS»,  «В 

SPA-кабинете ВЫ избавитесь от стресса», «Овощерезка НАЙСЕР ДАЙСЕР», 

«Швабра Стим Мон Ультра», «Садовые центры АЗС ―Юнайтед Компани‖». 

Выкарыстанне падобных іншамоўных слоў, як слушна заўважае расійская 

даследчыца А. С. Кара-Мурза, будзе «адзнакай іншакультурнай экспансіі» 2 . 

Шматлікія запазычаныя неалагізмы ўжо ўвайшлі ў слоўнікі рускай і 

беларускай моў. Так, у «Слоўніку новых слоў беларускай мовы» 3  фіксуюцца  

словаўтваральныя адзінкі: блог, блогавы, блогер, блогінг; факс, факсавацца, 

факсавы, факс-мадэм, факс-мадэмны; шоп, шопінг, шопінгавы, шопінг-тур, 

шопінг-цэнтр, шоп-тур. 

Сѐння адчуваецца вострая неабходнасць ва ўнармаванасці медыятэксту з 

боку засваення іншамоўных слоў. Гэта павінна стаць задачай лінгвістаў,  

рэкламістаў, абавязкам рэдактараў СМІ, якія змогуць дапамагчы правільна 

выбраць  слова, кандэнсаваць у ім ілакутыўную мэту, адшукаць адмысловы 

заменнік з галіны безэквівалентнай лексікі, што прэзентуе разумова-маўленчую 

парадыгму жыццеўладкавання грамадства як носьбіта мовы (моў). 
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Мурза Электронный ресурс . – Режим доступа : http:// www. gramata. ru/ biblio. 

– Дата доступа: 16.09.2011. 

3. Уласевіч, В. І. Слоўнік новых слоў беларускай мовы / В. І. Уласевіч, Н. 
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5.2 Нарматыўнае ўключэнне тэрмінаў у рэкламныя тэксты (на 

прыкладзе хімічных паняццяў) 

Дэталѐвае даследаванне рэкламных тэкстаў, размешчаных у СМІ, не можа 

абысціся без аналізу маўленчых канструкцый, якія вызначаюцца ўключэннем 

тэрміналагічнай лексікі. Сучасныя рэкламныя матэрыялы, надрукаваныя ў 

рэспубліканскіх і рэгіянальных выданнях, акрамя актыўнага ўжывання 

запазычаных слоў, жарганізмаў, часам перанасычаны навуковымі паняццямі, 

складанымі для ўспрымання адрасатамі. Сярод найбольш папулярных у тэкстах 

рэкламы з’яўляюцца тэрміны, якія перадаюць хімічныя назвы ў якасці 

тлумачэнняў да аб’екта інфармацыі – медыцынскіх, фармацэўтычных 

прэпаратаў, а таксама назваў так званай «бытавой хіміі». 

Уключанасць хімічных абазначэнняў у рэкламныя паведамленні часта не 

адпавядае моўным нормам на арфаграфічным, лексічным, стылістычным 

узроўнях (напрыклад, напісанне словам «тры» ва ўласнай назве «Омега 3», 

незразумелае пераноснае значэнне спалучэння «мягкая формула» або як 

аднародныя катэгорыі «Крем для тела Софья, в составе которого пчелиный яд 

гармонично сочетается с экстратами и маслами растений, биостимулятором и 

коллагеном», супячліва чытаецца выказванне пра кампаненты «МАЛАВИТ», 

дзе «вода из нескольких целебных источников, без консервантов и красителей». 

Акрамя гэтага некаторыя тэрміны ўспрымаюцца як прыклады парушэння 

закона «Аб рэкламе» з пазіцыі дакладнасці зместу інфармацыі, паколькі праз 

выбар тэрміна назіраецца маніпуляванне свядомасцю камунікантаў з мэтай 

прыцягнення ўвагі без уліку спецыфікі аўдыторыі, калі тэкст разлічаны не на 

спецыялістаў.  

У сродках масавай інфармацыі назіраюцца рэкламныя матэрыялы, у якіх 

«уласна навуковы тэкст у плане формы імітуецца псеўданавуковым тэкстам, 

пры гэтым дэактуалізуецца навуковая функцыя тэксту ў плане зместу, што 

праяўляецца ў знікненні зыходных функцый навуковага тэксту – атрымання, 

фіксацыі, захоўвання і перадачы аб’ектыўнай і дакладнай інфармацыі» [1]. 

Дамінаванне хімічнай тэрміналогіі найчасцей праяўляецца ва ўласных 

назоўніках і прыналежных прыметніках, некаторыя маўленчыя адзінкі 

адносяцца да аказіянальнай або прафесійнай лексікі. Сѐння найменні тыпу: 

«ПАНТАГЕН», «Мультизан», «Лактофлор», «ФИТОЛАКС», «Фюзилад форте» 

або агульных паняццяў (арбуцін, імунастымулятар, калаген, антыаксіданты, 

флаванойды, керацін, пратэін), на думку даследчыкаў-хімікаў, з’яўляюцца 

«трывіяльнымі» назвамі, якія адрозніваюцца ад прынятай наменклатуры 

Міжнароднага саюза па чыстай і прыкладной хіміі «ІЮПАК». Многія тэрміны ў 

змесце рэкламнага тэксту патрабуюць ад спажыўца глыбокага ведання 

навуковых абазначэнняў, зразумелых толькі спецыялістам. Аднак з мэтай 
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псіхалагічнага ўздзеяння падобныя найменні назіраюцца ў друкаваных СМІ. 

Для сучаснага чытача ўжо традыцыйнымі будуць выразы на ўзор наступных: 

«Средство для ухода за кожей лица с гиалуроновой кислотой Hyaluronic 

Capsules прекрасно подойдѐт не только для использования в союзе с ночным 

кремом, но и для экспресс-ухода за кожей перед выходом в свет»; «ПАНТГЕМ. 

Пантовые ванны – мощный иммуностимулятор»; «Пиджей. Фитокомплекс для 

поддержания функции мочеполовой системы мужского организма и в качестве 

дополнительного источника цинка и арбутина».  

Лексічныя спалучэнні тыпу: «хелатный комплекс», «природные 

антиоксиданты», «протеины шѐлка», «липидный баланс», «продукт синтеза», 

«пищевые волокна» надаюць інфармацыі або закадзіраванасць, або 

ўскладненасць. Камунікатыўная ўстаноўка адрасантаў прыводзіць да 

трансфармацыі інфарматыўнай функцыі паведамлення ў сугестыўную, якая 

рэалізуецца праз псеўданавуковы стыль. Праз пачуццѐ даверу адрасатаў да 

навуковых даследаванняў падобныя тыпы тэкстаў уздзейнічаюць «на іх псіхіку, 

пачуцці, волю і розум» [1]. Таксама звяртае на сябе ўвагу параграфемнае 

размяшчэнне тэрміналагічнай часткі рэкламных паведамленняў. Некаторыя 

тлумачэнні падаюцца значна меншым або незразумелым шрыфтам, які цяжка 

прачытаць. Растлумачыць падобнае можна толькі наўмысным падманам 

аўдыторыі.  

Такім чынам, уключанасць у рэкламныя тэксты тэрміналогіі сѐння не 

заўсѐды адпавядае моўным і пазамоўным нормам, а таксама сведчыць аб зменах 

у падыходах да падачы інфармацыі, якая носіць больш сугестыўны характар. 
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6. КРЫТЭРЫІ РЭДАКТАРСКАЙ АЦЭНКІ МАСТАЦКАГА 

АФАРМЛЕННЯ РЭКЛАМЫ 

 

6.1 Кагнітыўны аспект метанімічнага ўздзеяння ў крэалізаваных 

тэкстах рэкламы 
Сучасны глабальны інфармацыйны паток, арыентаваны на аператыўнае 

ўспрыманне адрасатам, уяўляе сабой сукупнасць узаемазвязаных знакавых 

сістэм ці кодаў, якія ствараюцца адрасатам у працэсе камунікатыўнага акта. 

Вербальныя і невербальныя кампаненты з’яўляюцца складнікамі крэалізаванага 

тэксту, утвараюць адзінае візуальнае, структурнае, сэнсавае і функцыянальнае 

цэлае, прызначанае комплексна ўздзейнічаць на адрасата. 

Крэалізаваныя тэксты рэкламы выяўляюць уласцівасці разумова- 

маўленчай дзейнасці адрасанта, камунікатыўна арыентаваныя на спажывецкую 
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свядомасць адрасатаў. Злучанасць вербальных і невербальных кампанентаў у 

падобных тэкстах рэалізуецца на зместавым (семантычным), зместава-

маўленчым і зместава-кампазіцыйным узроўнях. На семантычным узроўні 

невербальныя знакі (пераважна фотаздымкі, малюнкі, сімвалы) суадносяцца са 

словамі апасродкавана, нават асацыятыўна, але маюць агульную з імі тэматыку 

пры апісанні рэкламных аб’ектаў. «У працэсе ўспрымання крэалізаванага 

тэксту адбываецца дваістае дэкадзіраванне закладзенай інфармацыі. Канцэпт 

адлюстравання накладаецца на канцэпт вербальны. Узаемадзеянне двух 

канцэптаў прыводзіць да з’яўлення агульнага канцэпту ці сэнсу крэалізаванага 

тэксту». [5].  

Зрокавыя вобразы ўспрымаюцца рэцыпіентам прасцей у параўнанні з 

вербальным. Вербальныя вобразы ў рэкламе лепш запамінаюцца, калі іх можна 

перадаць канкрэтнымі зрокавымі вобразамі. Вывучэнне суадноснасці 

вербальных і невербальных кампанентаў у крэалізаваных тэкстах рэкламы 

займае многіх сучасных мовазнаўцаў. Так, на думку Л. Амары, з’яўляецца 

важным «размежаванне экспліцытнага і імпліцытнага сэнсаў пры складанні 

рэкламнага тэксту і яго наступнай рэалізацыі» [1]. Аналізу неабходна 

падвяргаць вербальныя і невербальныя складнікі рэкламнага тэксту «як асобна 

ўзятыя адзінкі, так і ў іх сукупнасці, што можа паспрыяць узмацненню 

прыхаванага сэнсу і яго далейшаму запамінанню ў мэтах эмацыянальнага 

ўсплеску рэцыпіентаў» [1]. Слушна сцвярджае А. Хахлова, што «дакладны 

выбар графікі ў рэкламным тэксце прыводзіць да патрэбных канатацый, якія 

з’яўляюцца ў свядомасці адрасата» [6]. Зместавы ўзровень крэалізаваных 

тэкстаў вызначаецца асаблівасцю функцыянавання знакаў, калі вербальныя 

кампаненты трансфармуюцца ў невербальныя. Так, сродкі слоўнай вобразнасці 

– тропы маюць адметнасць уключэння ў структуру тэкстаў рэкламы. Прыѐм 

пераносу праз імпліцытнасць і вобразнасць спрыяе ўспрыманню новай 

інфармацыі на падставе той, якая была да гэтага атрымана адрасатамі, што 

выклікае станоўчую эмацыянальную рэакцыю, неабходную для рэалізацыі 

рэкламнай ідэі – прыцягнення ўвагі і набыцця тавару. «Станоўчыя эмоцыі 

стымулююць суб’ект дасягнуць мэты, адмоўныя – пазбегнуць аб’ектаў, якія 

выклікаюць непрыемную рэакцыю. Многія разглядаюць удалую пакупку як 

пэўны спосаб атрымання задавальнення, жаданне пазбегнуць дрэннага настрою, 

абумоўленага складанасцямі ў жыцці. Таму добрая пакупка заўсѐды дае 

чалавеку зарад станоўчых эмоцый» [4, с. 35].  

Тропы ў крэалізаваных тэкстах адлюстроўваюць спецыфіку кагнітыўнага 

аспекту ўздзеяння на спажыўцоў інфармацыі. Метафары, метаніміі, параўнанні 

пераносяцца з вобразных сродкаў мовы ў візуальныя знакі, а «візуальная 

інфармацыя прызначана для перажывання прасторавых адносін. Выява, якая 

з’яўляецца сістэмай, не мае адзінак азначэння, базуецца на семантычным 

прынцыпе перадачы інфармацыі» [3, с. 116]. У айчынных друкаваных і 

аўдыявізуальных СМІ пашыраны рэкламныя інфармацыі з трансфармаванымі 

вобразнымі сродкамі мовы. Удалым прыкладам можна лічыць ролік 

сацыяльнай рэкламы Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь, зробленай на 
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параўнанні характарыстык сучаснага аўтамабіля і танка Т-72: «Настоящим 

мужчинам это по силам. Это v-образный 12-цилиндрический двигатель. 840 

лошадиных сил. 2 семиступеньчатые коробки передач. Бортовой компьютер со 

встроенным навигатором. Уникальная система очистки воздуха. Поражающая 

мощь. Реализуй себя в мире танков. Тест-драйв после медкомиссии. 

Вооружѐнные Силы Республики Беларусь». Прыцягваюць увагу адрасатаў 

рэкламныя тэксты, заснаваныя на метафарычным пераносе, напрыклад: «Она 

рядом, когда она нужна. И я всегда на неѐ могу рассчитывать. Но-шпа. Вместе 

лучше!», дзе троп сінтэзуе ў сабе ўзаемасувязь вербальных і невербальных 

знакаў, калі «самае звычайнае, паўсядзѐннае ўзводзіцца на такую вышыню 

мастацкай інтэпрэтацыі рэчаіснасці, што становіцца вобразным арыенцірам, па 

якім накіроўваецца пазнаваўчая дзейнасць індывіда і вызначаецца яго змест» [2, 

с. 131]. 

Самымі пашыранымі па частотнасці ўключэння ў крэалізаваныя тэксты 

рэкламы сярод вобразных сродкаў мовы з’яўляюцца прыклады з метанімічным 

пераносам. На 100 прааналізаваных намі рэкламных адзінак прыпадае каля 65 

% на семантычную сумежнасць. Гіпера-гіпанімічная таксаномія прадстаўлена 

праз тыповыя віды пераносу: кампанія – тавар, кампанія – паслугі, установа – 

супрацоўнікі, тавар – карысць ад набыцця тавару, знакамітая асоба – тавар, які 

яна рэкламуе, дзеянне – іншае дзеянне. Тыповай для рэкламных тэкстаў можна 

вылучыць метанімічную парадыгму: кампанія – тавар, кампанія – паслугі, што 

сведчыць пра магчымасці метаніміі – дэталізаваць у простай і запамінальнай 

форме асаблівасці суб’ектаў ці аб’ектаў рэкламы. Так, у канструкцыях: «Canon 

всегда старается перекрыть весь диапазон запросов пользователей», «Сегодня 

«Беллакт» доминирует не только в нише детского питания, но и в сегменте 

цельномолочных продуктов», прэтэкставыя назвы «Canon» і «Беллакт» 

дэманструюць спецыфіку маўленчага ўздзеяння, якое ў візуальным кампаненце 

служыць для прыцягнення і ўтрымання ўвагі спажыўца інфармацыі. Знайшлося 

месца ў крэалізаваных тэкстах рэкламы семантычнай сумежнасці: установа – 

супрацоўнікі, напрыклад: «―Магілѐўтурыст‖ рэалізуе  турпраекты па развіцці 

ўязнога турызму», «ГАИ предупреждает по-хорошему», «―Звязда‖ супраць 

наркотыкаў», «Банк ВТБ павіншаваў з Новым годам выхаванцаў дзіцячага 

дома». Распаўсюджаны ў публіцыстычным маўленні перанос: установа – 

супрацоўнікі, у рэкламе ўспрымаецца не як сродак слоўнай вобразнасці, а 

спецыфічны індыкатар перадачы фактаў рэчаіснасці, абумоўленых працэсамі і 

з’явамі існавання грамадства, ствараецца паводле біягенных і сацыягенных 

матываў (напрыклад, страх за здароўе, за блізкіх, боязь небяспечных сітуацый, 

жаль да людзей, жывѐл), якія асабліва праяўляюцца ў сацыяльнай інфармацыі. 

Адбіваюцца жыццѐвыя запатрабаванні адрасатаў у метаніміі, што пераносіць з 

вербальнага на невербальны ўзровень праз сумежную сувязь «тавар – карысць 

ад яго набыцця», больш характэрную камерцыйнай рэкламе. Асацыятыўнасць 

разумова-маўленчай і творчай дзейнасці складальнікаў рэкламы раскрывае 

мастацкі або чыста прагматычны падыход да зместу інфармацыі (напрыклад, 

«Сок ―Сочный‖. Помогите ребѐнку нести телевизор!», «BORJOMI. Спонсор 1 
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января»). Экспліцытнасць падачы матэрыялу праз метанімію «шакалад (тавар) 

– пачуццѐ, падобнае смаку шакаладу (карысць ад набыцця тавару)», спрыяе 

лепшаму ўспрыманню і запамінанню інфармацыі ў роліку, прысвечанаму 

прадукцыі фабрыкі «Спартак»: «Дорогой Андрей! Кажется, прошла вечность, 

но мои чувства к Вам становятся сильней. По ночам я не могу сомкнуть глаз 

часами, думая о той нашей с Вами встрече. Молчать нет сил. Я люблю Вас! 

IMPRESSO. Так просто довериться сладкому соблазну и полюбить. Полюбить 

IMPRESSO».  

Метанімічны перанос «частка – цэлае» не менш частотны від сумежнасці, 

які дэманструе канкрэтызацыю рэкламнага аб’екта праз вербальна-візуальныя 

змены. На падобным суаднясенні пабудаваны тэлеролік з рэкламай лекавага 

сродку «Отривин», дзе дзейнай асобай выступае Нос, які змагаецца з хваробай. 

Праз семантычную сумежнасць «нос (частка) – чалавек (цэлае)» добра 

рэалізавалася аўтарская вобразнасць, якая ўзмацнілася невербальнымі 

кампанентамі інфармацыі. Кагнітыўную функцыю метанімічнага ўключэння ў 

крэалізаваныя рэкламныя тэксты таксама адлюстроўваюць парадыгмы: 

«знакамітая асоба – тавар, які яна дэманструе» ці «знакамітая асоба – паслугі, 

якія яна дэманструе». Псіхалогія даверу да слоў вядомага чалавека пераносіцца, 

такім чынам, на рэкламны аб’ект. Метанімія на семан- тычным узроўні 

ўзмацняе ўздзеянне візуальных сродкаў на адрасатаў. Падобнае назіраецца ў 

рэкламе Coca-cola і БАТЭ разам з Аляксандрам Саладухам, Еўраопт – з 

Максімам Мірным. Паводле структуры і сінтагматычнай неабходнасці 

ўключэння семантычнай сумежнасці ў крэалізаваны тэкст вызначаюцца 

каўзальныя, лакальныя, субстантыўныя, тэмпаральныя і атрыбутыўныя 

адносіны паміж адзінкамі метаніміі. Каўзальныя адносіны дэманструюць 

працэсы, якія характарызуюць дзеянні рэкламных аб’ектаў праз іншыя дзеянні. 

Напрыклад, «Маалокс. Потуши изжогу», дзе для разумення вербальнай часткі 

адрасант прапаноўвае малюнак вогнетушыльніка, ці «Взгляни на мир с высоты 

технологий. Лети навстречу новым ощущениям. Исследуй мир в невероятных 

деталях. Погружайся на максимальную высоту впечатлений с новой линией 

смартфонов Samsung Calaxi Grand. Закажи в магазинах МТС» – вербальны 

вобраз (праз дзеясловы загаднага ладу «взгляни, лети, исследуй, погружайся, 

закажи») падмацоўваецца візуальным вобразам жанчыны-ныральцы. Найчасцей 

у крэалізаваных тэкстах рэкламы рэалізуюцца прыклады метаніміі з 

субстантыўнымі адносінамі, напрыклад: «МингорСправка поздравляет с 

Рождеством и Новым годом!» або «Автомойка ―Царские конюшни‖ предлагает 

Вам услуги по качественной ручной и бесконтактной мойке автомобиля». 

Актыўнасць функцыянавання метаніміі з субстантыўнымі адносінамі 

тлумачыцца частотным ужываннем уласных назваў у рэкламе, якія 

ўключаюцца для больш простага запамінання інфармацыі. Меншымі групамі па 

сінтагматычных сувязях вылучаюцца ў структуры метанімічных канструкцый 

лакальныя, тэмпаральныя і атрыбутыўныя адносіны, якія за кошт тэматычнай 

уніфікацыі падкрэсліваюць важныя прыярытэты рэкламнага прадукту. 

Метанімія актуалізуе неабходныя для тавару  якасці, уласцівасці, стан, час, 
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размяшчэнне ў прасторы (напрыклад, «Сардэчна запрашаем у краіну 

―Слодыч‖», «Альпы прямо за вашей дверью! Отдых в Австрии с вылетом из 

Минска», «Бешеные скидки на летнюю обувь»).  

Такім чынам, прааналізаваўшы шматлікія крэалізаваныя тэксты рэкламы з 

метанімічным пераносам, зробім вывад аб магчымасцях семантычнай 

сумежнасці. Па-першае, праз выбар канкрэтнай метанімічнай парадыгмы 

адрасант можа перадаць змест інфармацыі ў сціслай і разам з тым выразнай 

(вобразнай) форме. Па-другое, у залежнасці ад камунікатыўнай зададзенасці 

складанне арыгінальнага рэкламнага матэрыялу, які будзе доўга трымацца ў 

памяці, залежыць ад ведання гіпера-гіпанімічных тыпаў метанімічнага 

пераносу. Па-трэцяе, пэўныя метанімічныя пераносы ўласцівы асобным відам 

рэкламнай інфармацыі (сацыяльнай ці камерцыйнай).  

У цэлым жа, метанімія кагнітыўна ўплывае на спажыўцоў рэкламнай 

інфармацыі, рэалізуе сябе ў крэалізаваных тэкстах як фенаменальны вербальна-

візуальны сродак, уласцівы не толькі мастацкім, публіцыстычным, але і 

рэкламным тэкстам, з’яўляецца запатрабаванай формай вобразнага 

пераканання, а таксама трансфарматарам патрабаванняў асобнага чалавека, 

калектыву або ўсяго грамадства.  
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ЛАБАРАТОРНЫ ПРАКТЫКУМ 

 

ЛАБАРАТОРНЫЯ ЗАНЯТКІ № 1 

АДРОЗНЕННЕ РЭДАКТАРСКАЙ ПРАЎКІ ТЭКСТАЎ 

ПАВОДЛЕ РОЗНЫХ КАНАЛАЎ РАСПАЎСЮДЖАННЯ РЭКЛАМНАЙ 

ІНФАРМАЦЫІ 

 

1.1 Дзейнасць рэдактара ў працы над рэкламай у СМІ 

 

Тэарэтычная частка 

1. Асноўныя паняцці ў рэкламе і іх азначэнні. 

2. Сістэматызацыя рэкламных паведамленняў (па спосабах 

успрымання інфармацыі, па мэтах уздзеяння, па характары размешчанай 

інфармацыі: палітычная, сацыяльная, камерцыйная). 

3. Каналы распаўсюджання рэкламы (радыѐрэклама, тэлерэклама, 

рэклама ў друку, у інтэрнэце, знадворкавая рэклама і інш.).  

Ключавыя словы: рэклама як сфера дзейнасці, рэкламадаўца, спажывец 

рэкламнай інфармацыі (мэтавая аўдыторыя), рэкламны тэкст, каналы 

распаўсюджання рэкламы, гандлѐвы знак, гандлѐвая марка, лагатып, брэнд, 

фірмовы стыль, рэкламная кампанія, рэкламны крэатыў, капірайтар, 

палітычная рэклама, сацыяльная рэклама, камерцыйная рэклама, газетна-

часопісная рэклама, рэкламны артыкул, інтэрв’ю, аб’ява, кансультацыя, 

нататка. 

 

Практычная частка 

Заданне 1. Прачытайце азначэнні рэкламы ў даведніках. Прыдумайце 

свой варыянт. 

А) «Реклама от французского статья в свою защиту, в опровержение чего, 

рекламация, прямое требование, настояние на своем праве» (Даль, В. И. 

Толковый словарь в четырех томах / В. И. Даль. – М., 1991). 

Б) «Реклама. 1. Оповещение различными способами для создания широкой 

известности, привлечения потребителей, зрителей. 2. Объявление с таким 

оповещением» (Ожегов, С. И., Шведова. Н. Ю. Толковый словарь русского 

языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М.,1999). 

В) «Реклама через немецкий Reklame из франц. Reklame, первоначально 

имело значение «подзывание сокола на охоте», ключевое слово в конце 

страницы, которое подвергалось семантическому влиянию англ. to reclaim» 

(Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка / М. Фасмер. В 4 т. – М., 

1986). 
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Г) «Рэклама. 1. Апавяшчэнне рознымі спосабамі для стварэння шырокай 

вядомасці, прыцягнення спажыўцоў, гледачоў, перан.: занадта расхваліць, 

разрэкламаваць; 2. Аб’ява з такім апавяшчэннем» (Тлумачальны слоўнік 

беларускай літаратурнай мовы: больш за 65000 слоў / Пад рэд. М. Р. Судніка, 

М. Н. Крыўко – Мінск, 2002). 

 

 

Заданне 2. Знайдзіце лексіка-стылістычныя адрозненні ў тэкстах. 

Якую функцыю яны выконваюць у кампазіцыйнай арганізацыі 

рэкламнай інфармацыі? Вылучыце ролю рэдактара ў працэсе складання 

кожнага тэксту. Да якой катэгорыі (палітычнай, сацыяльнай або 

камерцыйнай) рэкламы адносіцца тэкст, абгрунтуйце свае развагі. 

А) 

 Знаѐмцеся – гэта вадзянік Міхась. А гэта сям’я Плывец, якая прыехала ў 

летні дзень на рэчку. Міхась, як і ўсе вадзянікі, вельмі радуецца, калі 

адпачывальнікі не выконваюць тэхніку бяспекі на вадаѐме. Траўмы, пераломы, 

няшчасныя выпадкі – любімая забаўка вадзяніка. Але ў апошні час вадзяніку 

сумна. А ўсѐ таму, што людзі сталі выконваць простыя правілы паводзінаў на 

вадзе. Купацца дазволена толькі ў спецыяльна абсталяваных для гэтага месцах. 

Не рэкамендуецца пакідаць дзяцей без дагляду дарослых. Не дазваляецца 

плаванне на надзманых сродках без дагляду бацькоў. Небяспечныя гульні, 

любыя свавольствы на вадзе, скачкі ў ваду з дамбы і тарзанак – 

недапушчальныя! Простыя правілы для правільнага адпачынку. 

Б)  

НА ВЫБАРЫ – ВСЕЙ СЕМЬЕЙ! 

Многие горожане приходят на голосование семьями. Среди них большая, 

дружная, спортивная семья Темралеевых. 

Дети терпеливо ожидали, пока папа и мама – Александр и Татьяна – 

поставят свои подписи в списках, зайдут в кабинки, сделают свой выбор и 

передадут им заполненные бюллетени. Старшая дочь – третьеклассница 

средней школы № 8 Елизавета, а также ее младшие сестренка и братик захотели 

самостоятельно опустить их в прозрачную урну для голосования. 

 На выборы нужно ходить всем. Мы сами решаем нашу дальнейшую 

жизнь, судьбу родного города. Тем более, что каждый из жителей  видит, как за 

последнее время расцвел наш город, сколько всего сделано для всех нас. И 

очень хочется, чтобы такое развитие продолжалось и дальше. А то, что мы 

приходим с детьми, приучает их в будущем не стоять в сороне, не быть 

равнодушным, выражать свое мнение, иметь свою позицию – активную, 

гражданскую,  сказал глава семьи. 

В) Надзейныя адносіны могуць пачацца з адной іскры. З няспыннай 

упэўненасці аднаго дня. Яны праходзяць праверку на трываласць у самых 

розных жыццѐвых іспытах. 

Ёсць адносіны, што даюцца нам лѐсам. Іншыя – мы збіраем самі. Нашы 

ўспаміны яднаюцца ў адну гісторыю. Наша захапленне лучыць нас у адно 



55 

 

цэлае. Гэтая сувязь немагчыма без важных слоў. Тэлефануйце блізкім у межах 

сеткі ад 99 рублѐў за хвіліну. Welcom. Ствараем надзейныя сувязі. 

Г)   

– Ну, что, сынок, в армию хочешь? 

 Не знаю. 

 Пойдем со мной! Нам подвластны все стихии. Воздух – наш. С нами ты 

покоришь небо! Победишь любого противника. Справишься с любой техникой. 

А если хочется с огоньком…  

Эй, сынок, это еще не все! С нами это время пролетит незаметно.  

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 
 

 

Заданне 3. Зрабіце праўку-вычытку. Вызначце сэнсавыя, 

кампазіцыйныя, стылістычныя недапрацоўкі. Да якіх тыпаў (па 

класіфікацыйных прыкметах) адносіцца рэкламны тэкст? 

А)  

ЗВУК ИМЕЕТ ФОРМУ 

«Все на свете боится Времени, но время боится пирамид». 

Пожалуй, ни один из памятников древних цивилизаций не рождал столько 

догадок и гипотез, как древнеегипетские пирамиды. Как были построены эти 

грандиозные сооружения, для чего они возводились? Некоторые ученые 

считают их свидетельством посещения земли инопланетными цивилизациями, 

некоторые -  гиганскими аккумуляторами космической энергии. 

Уже в наше время выяснилось, что благодаря своей форме пирамиды 

удивительно чисто отражают звук. Именно поэтому в середине двадцатого века 

среди пирамид состоялся грандиозный концерт – исполнение произведений 

Моцарта. Но не только классическая музыка звучала среди каменных 

исполинов. В конце семидесятых культовая группа GRATEFUL DEAD 

отыграла среди пирамид свой знаменитый концерт. Именно из-за своего 

уникального звучания и красоты, пирамидальная форма была выбрана 

компанией VITEK для музыкального центра VT-3470. Это великолепный 

подарок для ценителей качественного звучания и стильного дизайна. 

Программируемый SD проиграватель, кассетная дека, вращающий корпус, 

встроенные часы с таймером отключения и удобный пульт дистанционного 

управления позволят вам получить максимальное удовольствие от 

использования этой превосходной акустической системы. А благодаря 

широкому диапазону приема радиоканалов – АМ 540-1600 кГц, FM 64-108 мГц, 

встроенной FM антенне и памяти на 20 радиостанций, Ваши любимые передачи 

всегда будут с Вами. Для удобства прослушивания аудио кассет, музыкальный 

центр VT-3470 оборудован автостопом и механизмом плавного вывода кассеты. 

А светящиеся вершина и дисплей пирамиды создадут уют в Вашем доме. 

Специально для любителей «мобильной» музыки, музыки, которую легко 

можно взять на пикник или в дорогу, VITEK предлагает магнитолу с SD 

проигрывателем VT-3474. Диапозон приема радиостанций АМ 530-1620 кГц, а 



56 

 

FM 88-108 мГц, память на 10 радиостанций, встроенные часы, пульт 

дистанционного управления и стильный технодизайн делают магнитолу VT-

3474 как удобным дополнением к музыкальному центру, так и 

самостоятельным домашним мини-концертным залом. Техника VITEK давно 

зарекомендовала себя как лучшая в своем классе. Вся техника фирмы VITEK 

разрабатывается в Австрии и соответствует самым строгим мировым 

стандартам безопасности и качества. 

Техника VITEK – это техника для жизни. Для хорошей жизни! 

Б)  

«БЕЛВАР»: МЫ ЗАЎСЁДЫ ПОБАЧ! 

Калі ўся сям’я выпраўляла мяне, учарашнюю школьніцу, у «самастойнае 

плаванне» па бурлівых водах сталічнага жыцця, кожны са сваякоў на развітанне 

папоўніў мой і без таго немалы багаж карысным прадметам хатняга ўжытку, які 

павінен быў дапамагчы новаспечанай студэнтцы хутчэй адаптавацца на новым 

месцы, наладзіць побыт. Самым каштоўным, як паказала практыка, аказаўся 

матчын падарунак – электраміксер «Віхар» (вытворчасці Мінскага 

прыборабудаўнічага завода), які пры мінімальных затратах часу і энергіі 

дазваляў мне значна разнастаіць звычайна небагатую студэнцкую кухню, 

радаваць сябе і сваіх сяброў кулінарнымі далікатэсамі, займець рэпутацыю 

выдатнай гаспадыні. 

Насамрэч, «Віхар» можа рабіць ўсѐ, што патрэбна гаспадыні на кухні 

(толькі што песні вам не спявае). Ён дапаможа прыгатаваць непаўторныя 

бісквіты, пухкае цеста, лѐгкае пюрэ, духмяную страву. На мой погляд, самая 

карысная дэталь у гэтым міксеры – насадка-блэндар, якая значна паскарае ўсе 

працэсы драбнення, узбівання, перамешвання. Малочна-садавінавыя кактэлі ѐн 

робіць імгненна (хуткасць  абарачэння там значна большая, чым у іншых), 

варанае мяса і гародніну (напрыклад, для дзіцячага харчавання), ягады 

ператварае ў пюрэ за лічаныя секунды. Спецыяльна рэжучыя і тарачныя дыскі 

дазваляюць аператыўна «настругаць» капусныя, маркоўныя, бурачныя, 

садавінавыя салацікі непасрэдна перад ядой. 

Для гатавання ў «сямейным маштабе» нам спатрэбіцца «белвараўская» 

электрамясарубка. Яна, як і міксер «Віхар», мае розныя мадыфікацыі і 

камплекты паставак. Самая сучасная і эрганамічная – 202-я мадэль (машына 

кухонная электрычная «Белвар-202»). Ад сваіх папярэдніц яна адрозніваецца 

большай магутнасцю, мае функцыю рэверсу («адмоткі» назад) – электроннай 

абароны рухавіка ад перагрузак. 

У залежнасці ад вашых гастранамічных схільнасцяў і кулінарных уменняў 

вы можаце выбраць кухонную машыну з пэўным наборам насадак і аперацый. 

Ёсць мадэлі з насадкамі-мясарубкамі, дзе зменныя рашоткі дазваляюць гатаваць 

фарш і сячы мяса для прыгатаваннябефстроганаў. Ёсць насадкі для набіўкі 

каўбас, прафаляванняцеста і атрымання «трубачак» з яго. Насадка-шаткоўня са 

зменнымі барабанамі дае гаспадыні магчымасць наразаць, церці шаткаваць 

самую розную садавіну і гародніну. Насадка-сокавыціскалка забяспечыць вас 
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шклянкай свежага соку з мякаццю. Яна падыходзіць для мяккіх пладоў (ягад, 

таматаў, цытрусавых). 

Гаспадыням, якія не ўяўляюць сямейнага меню без хатніх саленняў-

варэнняў, раю звярнуць увагу на яшчэ адну кухоннуюпамочніцу, якая 

выпускаецца пад брэндам «Белвар»  электрашаткоўню-тарку. Простая і 

надзейная ў эксплуатацыі яна забяспечвае буйнае, сярэдняе і дробнае 

шаткаванне гародніны і садавіны, нарэзку лустачкамі рознага памеру 

(напрыклад, для бульбяных чыпсаў), сцяранне. Спецыяльны дыск дазваляе 

наразаць бульбу «саломкай» для прыгатавання яе ў фрыцюры. 

У нашых шыротах вельмі патрэбным  у кожнай сям’і будзе 

цеплавентылятар «Белвар», які працуе ў двух рэжымах (абагрэву і астужвання), 

мае функцыю аўтаматычнага падтрымання зададзенай тэмпературы і дзве 

ступені нагрэву. Кампактны, бясшумны, выраблены з пажарабяспечнай 

пластмасы цеплавентылятар «Белвар» можна выкарыстоўваць і ў дзіцячым 

пакой. 

Асартымент прадукцыі Мінскага прыборабудаўнічага завода не 

абмяжоўваецца толькі бытавой тэхнікай. Акрамя прасаў, электрашчыпцоў, 

мясарубак прадпрыемства выпускае электраінструмент (пілы, дрылі, рубанкі). І 

ў гэтым сегменце айчыннага рынку ѐн прызнаны лепшым па суадносінах цаны і 

якасці. 

Асобым попытам у спажыўцоў карыстаецца апарат магнітатэрапіі АМТ-1. 

Ён аказвае абязбольвальнае і процізапаленчае ўздзеянне, паляпшае мясцовы 

кровазварот, спрыяе рассмоктванню запаленчых і траўматычных ацѐкаў і 

аднаўленню пашкоджаных тканак, лечыць захворванні апорна-рухальнага 

апарата, лор-органаў, жаночых палавых органаў, прастуды. Акрамя таго, ѐн 

аказвае станоўчы ўплыў на цэнтральную нервовую сістэму, паляпшае агульнае 

самаадчуванне, сон, узмацняе імунітэт, АМТ-1 можна прымяняць у хатніх 

умовах. 

Некалькі гадоў таму ўсе сродкі масавай інфармацыі пісалі аб няшчасным 

выпадку, калі ў тралейбусе токам забіла чалавека. Сѐння мала хто ведае, што 

ўсе тралейбусы, якія выходзяць у рэйс,   бяспечныя. Дзякуючы распрацоўцы 

Мінскага прыборабудаўнічага завода. Кожны тралейбус цяпер абсталяваны 

спецыяльным прыборам для кантролю току ўцечкі і «чорнай скрыняй» (яна 

запісвае ўсе паказанні сілы току). 

У традыцыях прадпрыемства выкарыстоўваць найноўшыя тэхналогіі і 

выпускаць самую сучасную прадукцыю. 

 

Заданне 4. Знайдзіце самастойна па адным прыкладзе тэкстаў 

палітычнай, сацыяльнай і камерцыйнай рэкламы. Зрабіце рэдактарскі 

аналіз па схеме: 

А) Падзел тэксту на часткі для ацэнкі яго сэнсавых адзінак; 

Б) Аналіз структуры тэксту для суаднясення паміж сабой частак; 

В) Складанне плана тэксту, вылучэнне вузлоў аповеду; 

Г) Удакладненне моўна-стылѐвай спецыфікі выкладу інфармацыі. 
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Заданне 5. Паразважайце над выказваннямі навукоўцаў. Вызначце 

месца рэдактара ў працэсе складання тэкстаў. Зрабіце уласны тэкст-макет 

рэкламы на выбар (палітычная, сацыяльная, камерцыйная).  

А) Палітычная рэклама ўяўляе сабой мэтанакіраваную дзейнасць па 

распаўсюджанні інфармацыі палітычнага характару з мэтай яе ўздзеяння на 

грамадскую свядомасць і паводзіны выбаршчыкаў. Сутнасць і спецыфіка 

палітычнай рэкламы найлепш праяўляецца ў яе асноўных функцыях. 

Напрыклад, яе камунікатыўная прызначанасць заключаецца ў тым, каб 

усталѐўваць кантакты паміж прадстаўнікамі ўлады ці прэтэндэнтамі на месца і 

асноўнай масай насельніцтва. Акрамя камунікатыўнай функцыі палітычная 

рэклама выконвае таксама і інфармацыйную функцыю Паколькі адна з яе задач 

– гэта азнаямленне масавай аўдыторыі з палітычнымі партыямі, рухамі, якія 

функцыянуюць ў палітычным жыцці любога грамадства. 

Праграмнае ўздзеянне палітычнай рэкламы азначае дзеянні па складанні 

праграмы кандыдата, сродкаў і метадаў яе арганізацыі і рэалізацыі: складанне 

яе календара, стварэнне груп падтрымкі, распрацоўка дасье лідара, выбар мовы 

перадвыбарнай палітычнай прапаганды, падрыхтоўка палітычных плакатаў, 

лістовак і іншых відаў прапаганды (Подгорная, Л. Д. Политическая реклама как 

форма коммуникации современного общества / Л. Д. Подгорная // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Политология.  М., 2006  

№8  С.85). 

Б) Ствараючы рэкламныя тэксты, вытворцы палітычнай рэкламы ў 

масмедыя павінны памятаць аб псіхалогіі ўплыву на спажыўца рэкламы і 

псіхалогію ўспрымання тэксту. У дадзеным выпадку гаворка ідзе пра 

асаблівасці лексікі, сінтаксісу, аптымальнай кампазіцыйнай структуры. 

Важную ролю ва ўспрыманні і уплыў палітычнай рэкламы на электарат 

выконвае кампазіцыя рэкламнага тэксту: у ім можна вылучыць загаловак, 

уступную частку, асноўны корпус зместу і высновы. Першае, на чым павінна 

быць засяроджана ўвага чытача або гледача,   гэта назва. Калі казаць пра 

палітычную рэкламу  гэта слоган. 

У перадвыбарных кампаніях усе палітычныя партыі выкарыстоўваюць 

пераканаўчыя рэкламныя заклікі, у якіх запэўніваюць выбаршчыкаў у праваце 

сваѐй платформы, у справядлівасці галасавання менавіта за рэкламуемую 

палітычную сілу. 

Слова ў рэкламе мае надзвычай вялікі ўплыў на чалавека. Мэта палітычнай 

рэкламы  пераканаць электарат у праваце рэкламуемага тэзіса, распачаць 

патрэбныя думкі і пачуцці, каб шараговы грамадзянін зрабіў выбар на карысць 

менавіта рэкламуемага кандыдата. (Войтович, Н. О. Язык политической 

рекламы). 

В) У тэксце палітычнай рэкламы кожнае слова мае вялікую семантычную і 

аксіялагічную нагрузку, таму пры вывучэнні моўных сродкаў рэкламы ў 

першую чаргу трэба звяртаць увагу на якасці лексікі, якая выкарыстоўваецца ў 

гэтых тэкстах. 
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Найбольш прагматычным патэнцыялам валодаюць частотныя словы. У 

тэкстах палітычнай рэкламы можна вылучыць такія групы лексічных адзінак: 1) 

палітычная лексіка; 2) ацэначная лексіка; 3) экспрэсіўная лексіка (Столярова, Е. 

В. Лексические средства в коммуникативной структуре текстов политической 

рекламы / Е. В. Столярова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http: // 

cyberleninka.ru. – Дата доступа : 25.05.2018).  

Г) Мадэль маўленчага жанру сацыяльнай рэкламы ўключае ў сябе ўзаемна 

абумоўленыя параметры: камунікатыўная мэта, вобраз аўтара, вобраз адрасата, 

вобраз мінулага, вобраз будучага, тып і ацэнка зместу, моўнае ўвасабленне, 

камунікатыўная сітуацыя. 

Адметнай прыкметай маўленчага жанру сацыяльнай рэкламы з'яўляецца 

адсутнасць асабістай зацікаўленасці адрасанта ў выкананні або невыкананні 

адрасатам дзеяння, закладзенага ў паведамленне. Макрамэта ўсіх 

паведамленняў сацыяльнай рэкламы  паляпшэнне жыцця грамадства і 

рашэнне сацыяльных праблем. 

Нацыянальная спецыфіка маўленчага жанру сацыяльнай рэкламы 

праяўляецца ў рэалізацыі шэрагу параметраў жанру  ладу адрасата, тыпу 

зместу і яго ацэнкі. У рускай мове найбольш частотным з'яўляецца сцэнарый 

камунікацыі, які прадугледжвае замену негатыўных стэрэатыпаў, якія 

вызначаюць паводзіны членаў соцыуму, на пазітыўныя (Рюмин, Р. В. 

Социальная реклама как речевой жанр / Р. В. Рюмин [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http: // cyberleninka.ru. – Дата доступа : 25.05.2018).  

 

 

Заданне 6. Паглядзіце самастойна пяць ролікаў айчыннай 

тэлерэкламы. Якія з наступных патрабаванняў да тэлерэкламы 

падыходзяць да выбраных вамі прыкладаў: 

1. Тэлерэклама пачынаецца найбольш значнай інфармацыяй, асабліва ў 

першыя секунды. 

2. Візуальны рад дае больш інфармацыі, чым закадравы тэкст. Вербальныя 

і невербальныя сродкі ўзаемадапаўняюць адзін аднаго, а не дубліруюць. 

3. Маналог, дыялог, палілог характарызуюць канкрэтны рэкламны тэкст. 

4. У якасці моўных парушэнняў у тэлерэкламе назіраюцца прыклады 

пустаслоўя, жарганізмаў, зніжанай лексікі. 

 

 

Заданне 7. Якія патрабаванні да радыѐрэкламы могуць быць 

эфектыўнымі на думку рэдактараў? 

1. У радыѐрэкламе рэалізуецца зместавая інфармацыя (што-дзе-калі). 

2. Шматлікія прыметнікі, якія характарызуюць рэкламны аб’ект 

могуць прывесці не толькі да гіпербалізацыі, але і да шматслоўя. 

3. Рэкламную ідэю лепш прадстаўляць у простых сінтаксічных 

канструкцыях. 

4. Перадаць змест найбольш аптымальна можа гутарковы стыль. 
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5. Дзеясловы надаюць тэксту дынамізм.  

 

 

Пытанні для самакантролю 
1. Назавіце асноўныя паняцці, якімі павінен валодаць спецыяліст па 

рэдагаванні рэкламных тэкстаў. 

2. Ці адрозніваецца праўка рэкламных тэкстаў у аўдыявізуальных і 

друкаваных СМІ? 

3. Якія віды рэкламных тэкстаў існуюць па спосабах успрымання 

інфармацыі? 

4. Ахарактарызуйце тыпы рэкламы ў залежнасці ад характару інфармацыі. 

5. Адзначце моўна-стылістычныя рэсурсы палітычнай, сацыяльнай, 

камерцыйнай рэкламы. 

 

 

Заданне на КСР 

1. Пісьмова зрабіце уласны тэкст-макет рэкламы на выбар 

(палітычная, сацыяльная, камерцыйная).  

2. Знайдзіце прыклад функцыянавання ідыялагем ці міфалагем у 

рэкламным тэксце. Пісьмова яго аформіце, вызначце моўныя асаблівасці і 

неабходнасць уключэння ў тэкст адзначаных паняццяў. Для даведкі (гл. 

Навукова-метадычныя парады, раздзел 1). 

3. Утварыце ўласны тэкст сацыяльнай рэкламы, якія можа паспрыяць 

нацыянальнай ідэнтыфікацыі беларусаў. Падрыхтуйцеся  да ўдзелу ў творчым 

конкурсе на лепшую прэзентацыю па прапанаванай тэме. 

4. У адпаведнасці з метадам групавога навучання падрыхтуйцеся да 

ўдзелу ў «Навуковых студэнцкіх адкрыццях ( як форма заняткаў)» па тэмах: 

 Тэксты рэкламы на старонках беларускіх газет (перыяд і выданні на 

выбар); 

 Мова рэкламы ў аўдыявізуальных СМІ. 

Пасля работы на занятках кожны студэнт павінен напісаць справаздачу па 

праведзеным даследаванні. Зрабіць вынікі. 

 

ЛАБАРАТОРНЫЯ ЗАНЯТКІ № 1 

1.2 Тыпалагічныя прыкметы рэкламных тэкстаў у друкаваных 

выданнях 

 

Тэарэтычная частка 

1. Асаблівасці рэдагавання рэкламных тэкстаў у залежнасці ад 

клафікацыйных прыкмет.Адрозненне друкаванай рэкламы і рэкламы ў друку. 
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2. Асноўныя жанры рэкламы, моўна-стылістычныя характарыстыкі. 

Сучасныя падыходы да класіфікацыі жанраў. 

3. Аб’ява – асноўны жанр рэкламы. 

Ключавыя словы: газетна-часопісная рэклама, рэкламны жанр, рэкламны 

артыкул, інтэрв’ю, аб’ява, кансультацыя, нататка; буклет, каталог, лісток, 

плакат. 

Практычная частка 

 

Заданне 1. Адрэдагуйце наступныя тэксты. Адкажыце на пытанні: дзе 

можа быць размешчаны падобны тэкст і да якога жанру адносіцца? 

Абгрунтуйце адказ. 

А)  

Выдавецтва «Мастацкая літаратура» 

Выдавецтва «Мастацкая літаратура»  не проста прадпрыемства, якое 

займаецца выданнем кніг, а, без перабольшання, адзін з яркіх сімвалаў сучаснай 

нацыянальнай культуры. 

Асноўны духоўны клопат выдавецтва ў тым, каб людзі мелі беларускую 

кнігу,  гэта значыць, каб чыталі па-беларуску. 

«Мастацкая літаратура»  гэта творчая сям’я, якая выпускае ў свет 

зборы твораў і выбарныя творы класікаў прыгожага пісьменства, а таксама 

спадчыну і перакладныя кнігі. 

Нашы аўтары: песняры Янка Купала і Якуб Колас; славутыя драматургі, 

паэты, празаікі Кандрат Крапіва, Максім Танк, Аркадзь Куляшоў, Пімен 

Панчанка, Васіль Быкаў, Іван Мележ, Уладзімір Караткевіч; залатыя імѐны 

роднай зямлі – Францішак Багушэвіч, Максім Багдановіч, Максім Гарэцкі, 

Уладзімір Дубоўка… У тым ліку пісьменнікі сярэдняга пакалення і пачаткоўцы. 

Кнігі, што пазначаны маркаю выдавецтва «Мастацкая літаратура», з 

густам аформлены, прыгожа і ярка ілюстраваны. 

Чытачам палюбіліся такія серыі, як «Беларуская паэзія XX стагоддзя», 

«Беларуская проза XX стагоддзя». 

Выданні маладых аўтараў з’яўляюцца ў серыі «Дэбют». 

«Мастацкая літаратура»  буйнейшае выдавецтва на Беларусі. Утворанае 

ў 1972 годзе, за доўгія гады свайго існавання яно выхавала не адно пакаленне 

як пісьменнікаў, так і чытачоў. 

Супрацоўнічаць з такім выдавецтвам прэстыжна. 

Кнігі «Мастацкай літаратуры»  кнігі розных жанраў і стыляў, розных 

творчых тэмпераментаў, гэта выданні на беларускай і рускай мовах… 

Б)  

ПОЛИГРАФИЯ.  

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ. КНИГОИЗДАНИЕ 

Научно-производственная компания «Технология» работает на рынке уже 

15 лет. 
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Основные  направления ее деятельности – полиграфия и сувенирная 

продукция, а также книгоиздание. 

 

Мы выпустили ряд книг о Беларуси на английском, немецком и 

французском языках. Последовательно осуществляем программу издания 

переводов научной и учебной литературы по экономике, философии, 

социологии, истории, антропологии. 

Компания  «Технология» плодотворно сотрудничает с Белорусским 

государственным университетом, Белорусским государственным 

экономическим университетом, Белорусским государственым педагогическим 

университетом, с Национальной академией наук Беларуси, Белорусским 

республиканским фондом фундаментальных исследований  и др. Итог – серии 

«Менеджмент», «Экономическое образование», «Современное экономическое 

образование», «Наши знаменитые земляки». Все это вывело  «Технологию» на 

одно из первых мест среди частных издательских структур в Беларуси. 

Наша компания выпускает представительскую и юбилейную литературу. В 

наше время невозможно обойтись без сувенирной и рекламной 

полиграфической продукции, которая помогает в выгодном свете представлять 

любое предприятие на рынке. 

«Технология» имеет богатейший опыт изготовления широкого спектра 

полиграфической продукции: от сложных полноцветных буклетов, проспектов, 

каталогов, квартальных календарей до рекламных листовок, брошюр, плакатов, 

грамот, дипломов, стикеров, фирменных бланков, конвертов и визитных 

карточек. Заказ выполняется на любой вкус и любыми тиражами. Все зависит 

от способа печати, который выберет Заказчик. Кому-то надо срочно и недорого  

– пожалуйста – к вашим услугам цифровая печать. Кто-то готов разместить 

тираж побольше  –  милости просим на офсет! Предпочитающим же небольшие 

тиражи сэксклюзивным исполнением предложим шелкографию и тиснение 

фольгой. 

Работаем с изделиями из кожи и кожзаменителя, которые пользуются 

устойчивым спросом: папки, дипломы, удостоверения, поздравительные 

адреса. 

В «Технологии» Вы найдете огромный выбор сувенирной и 

представительской продукции, начиная от простых ручек, брелоков, часов, 

зажигалок, воздушных шаров и других мелочей до подарочных наборов и 

дорогих VIP-подарков. Кроме того, у нас можно приобрести датированные 

и недатированные ежедневники, еженедельники и телефонные книжки, как 

без логотипа, так и с логотипом Заказчика. 

В связи с приближением предновогоднего сезона приобретают 

актуальность настольные пластиковые календари со сменными блоками и 

фирменные поздравительные открытки, на которые легко нанести логотип 

предприятия. 

Предлагаем нанесение логотипа различными способами: шелкография, 

тампопечать, тиснение, лазерная маркировка, деколь. 
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Все зависит от предпочтений Заказчика. Возможно также изготовление 

эксклюзивных сувениров по индивидуальным эскизам непосредственно под 

конкретного заказчика. Это акриловые стелы, мягкие игрушки, полотенца, 

кружки с появляющимся изображением, галстуки и многое другое. 

Все это в широчайшем ассортименте вы можете найти в НПК 

«Технология»! 

Именно так мы вот уже 15 лет работаем для его величества Клиента, делая 

наше частное дело общим с ним делом! 

В)  

Такого Вкусного вы еще не пробовали 

Ритм жизни современного человека мало способствует полноценному 

питанию: мы все время куда-то торопимся, постоянно заняты настолько, что 

даже перерыв на обед в положенное время становиться непозволительной 

роскошью. Поэтому так много людей спасаются перекусами, перехватывают на 

бегу фаст-фуд  и страдают от проблем с пищеварением. Такое питание в 

совокупности с постоянными стрессами, которыми полна жизнь в XXI веке, 

подрывает и иммунитет, поэтому к проблемам с желудком добавляются и 

другие болезни, а уж от традиционных простуд и гриппа просто некуда деться. 

Поэтому сегодня особую актуальность приобретает постоянное употребление 

функциональных продуктов питания, в частности натуральных йогуртов.  

Продукт из натурального молока, с живыми йогуртовыми культурами, с 

огромным количеством полезных веществ, без всяких химических добавок 

станет настоящим спасением для желудка и иммунитета. А если этот йогурт 

еще и вкусный, то и настоящим удовольствием для человека. 

Именно такими свойствами обладает новый йогурт «Я вкусный!», которым 

порадовала своих многочисленных  постоянных почитателей известная 

торговая марка «Первый молочный» от городского молочного завода №1». 

Йогурт «Я вкусный!» уже своим названием  привлекает внимание и 

заявляет о своем важном преимуществе. Он действительно вкусный. Сочетание 

мягкого кисломолочного вкуса, нежнейшей консистенции йогурта, кусочков 

натуральных фруктов и ягод и аппетитного аромата вызывает заслуженное 

восхищение. 

Но самое главное – этот вкусный йогурт еще и невероятно полезный! 

Благодаря современным технологиям в нем сохранен максимум полезных 

веществ. «Я вкусный!» изготавливается без консервантов – только из 

нормализованного молока путем внесения живых йогуртовых культур. И все 

это происходит в стерильных условиях, без доступа воздуха, без малейшего 

контакта продукта с внешней средой, чем и обеспечивается сохранение всех 

полезных веществ и довольно длительный для натурального йогурта срок 

хранения – 30 суток. Для производства нового йогурта «Я вкусный!» «Первый 

молочный» специально закупил новую линию оборудования, которая и сделала 

возможным выпуск  такого полезного продукта, по качеству не уступающего 

импортным аналогам, а по цене гораздо более приятного. 
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Первые поклонники йогурта «Я вкусный!» появились еще осенью 2010 

года, когда йогурт был представлен  потребителям в пакетах пюр-пак объемом 

0,5 литра. Вкус нового продукта был оценен по достоинству, и его 

употребление стало в некоторых семьях доброй традицией, ведь большой 

упаковки хватало бы на всех. А вот носить с собой на работу в качестве легкого 

ланча пол-литровый пакет было не очень удобно. Поэтому в 2011 году «Первый 

молочный», известный своей заботой о здоровье белорусов, позаботился и о 

более мелкой  фасовке: теперь «Я вкусный!» выпускается еще и в пластиковых 

стаканчиках по 125 граммов, чего вполне хватает для удобного и полезного 

перекуса на работе. 

Регулярное употребление йогуртов способствует улучшению 

пищеварения, нормализует обмен веществ, предотвращает дисбактериоз, 

благоприятно влияет на состояние кишечной микрофлоры и укрепляет 

иммунитет. Все это отличнейшим образом сказывается и на общем состоянии 

здоровья, а также на настроении и, соответственно, на работоспособности. И 

это не считая ежедневных приятных эмоций от наслаждения вкусом продукта! 

Натуральный молочный йогурт «Я вкусный!» нравится и детям и 

взрослым. И это, пожалуй, самое яркое подтверждение его качества и пользы. 

Ведь если современные родители придирчиво читают этикетки, стараясь 

выбрать для семьи натуральные продукты без химических добавок, с 

максимальным содержанием полезных веществ, то дети просто и искренне 

останавливают свой выбар только на том, что действительно вкусно. 

Включите «Я вкусный!» в ежедневный рацион питания – ведь это один из 

самых лекгих способов поддержать иммунную систему и хорошее настроение! 

Г)  

Камень СЧАСТЬЯ. РАСПРОДАЖА! 

Сердолик предотвращает волокиту в делах, дарует счастье тем, кто его 

достоин, успокаивает. Камень создает некую защитную оболочку вокруг своего 

хозяина. Минерал ведет владельца камня по жизни в этом мре, облегчает 

переход в мир иной и там продолжает быть верным спутником и другом. 

Сердолик нейтрализует негативное, стабилизирует хорошее, дает силу и 

богатство. Еще сердолик наделяет красноречием и бесстрашием. Женщинам, 

разрывающимся между домом и работой, кристал несет утешение и надежду на 

отдых. Влюбленные пары, которые обменялись в знак любви 

сердоликовымикольцами, нередко доживают не только до серебрянной, но и до 

алмазной свадьбы. 

Если у владельца камня затянулась полоса невезения, пусть он попробует 

надеть сердоликовое украшение и носить его некоторое время, почти не 

снимая. Лучше всего, чтобы это украшение кто-нибудь подарил. И в скором 

времени полоса невезения сменится полосой везения – менее чем через месяц. 

Сердоликовые подвески, бусы и четки обладают свойством усмирять гнев и 

снимать раздражение. 

Звони прямо сейчас! Отличный подарок к 8 МАРТА! 
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Заданне 2. Зрабіце праўку-скарачэнне рэкламнага тэксту шляхам 

скасавання яго частак ці некаторых элементаў (слоў, словазлучэнняў, 

сказаў) або скарачэнне аднатыпных прыкладаў і фактаў, залішніх 

падрабязнасцяў. 

А)  

Взвейтесь кудрями мертвые пряди! 

 Не вздумайте делать химзавивку на крашеные-перекрашеные волосы, 

предупредила мою подругу Светку парикмахер, осветлив в очередной раз ее 

локоны.  «Убитые» волосы такой нагрузки не выдержат: они просто отвалятся. 

Эта мысль странным образом трансформировалась в сознании Светки, 

породив непреодалимое желание… остричся наголо. Однако на пути к мечте 

оказались два препятствия. Первое – консервативный муж, полагающий, что 

вид лысой мамы нанесет психологическую травму ребенку. Второе – суровый 

начальник, считающий блондинок гарантией успеха своего бизнеса. А Светка, 

нещадно эксплуатировавшая образ Мэрилин Монро, слыла лучшим 

менеджером фирмы. 

И тогда Светка отважилась инспирировать облысение, твердо решив – таки 

сделать химзавивку, после которой придется обрить оставшиеся на голове 

жалкие клочки волос. 

Она методично обзванивала все цирюльни, где ей также методично 

отказывали в перманенте, опасаясь катастрофических последствий для ее 

омертвевших волос. И вдруг… 

 Приезжайте, пожалуйста,  пригласила ее администратор  салона 

красоты «ЛВ»,  мы вам сделаем новую химзавивку «LC-2», которая произвела 

фурор в мире. Волшебная японская технология от фирмы «Голдвелл» 

гарантирует непревзойденное качество… 

Недослушав, Светка помчалась по указанному адресу. Ответственность 

момента требовала и моего присутствия. 

Заговощицки подмигнув мне, Светка серьезно объяснила мастеру, что всю 

жизнь мечтала получть после химзавивки мягкие блестящие кудри. Парикмахер 

понимающе кивнула и начала колдовать над ее тусклыми безжизненными 

прядями. А я пошла побеседовать с администратором, дабы смягчить 

последствия планируемого скандала. Но то, что я услышала о составе «LC-2», 

даже мне, журналисту, показалось фантастикой. 

Если раньше ни в коем случае нельзя было накладывать химию на 

мелирование, то теперь  можно!! Если раньше строжайше возбранялось делать 

химию на сильно поврежденные волосы, то теперь – можно!!! 

Обескураженная я поплелась в парикмахерский зал, где увидела 

потрясенную подругу. Она молча стояла перед зеркалом и недоверчево трогала 

свои роскошные вьющиеся локоны: мягкие, как шелк, блестящие, как золото. 

Сама ж такие заказывала… 
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 Между прочим, Венера, по преданию, тоже была белокурой,  

попыталась я начать разговор, чтобы вывести Светку из транса.  Наверное, с 

той поры джентльмены и предпочитают блондинок. Как ты думаешь? 

 

Б) 

Грибок – ахиллесова пята человека 

Когда знаменитая экспедиция Говарда Картера вскрыла пирамиду 

великого египтянина Тутанхамона, никто всерьез не воспринял подпись-

предостережение, гласящую: «Смерть постигнет того, кто нарушит покой 

погребенного…». Вскоре практически все члены экспедиции погибли. Лишь в 

наши дни ученые доказали, что причина их смерти  токсины плесневелых 

грибков, веками живших внутри гробницы. 

Далекие «потомки» тех грибов, а также грибы-дермотофиты, 

дрожжеподобные грибы и вместе с ними гриб красный трихофитон живут на 

коже стоп и ногтях человека. Они расплодились по всему миру, поразив уже 

треть населения планеты. Судя по по анонимным  опросам 15% жителей 

Беларуси тоже оказались их «пленниками». Но далеко не все знают, что грибы, 

поселяющиеся в складках кожи и обезображивающие ногти – болезнь, а не 

косметический недостаток. 

 Как всякий длительно тлеющий в организме очаг инфекции, грибок 

медленно, но верно разрушает иммунитет, может стать причиной  появления 

аллергий, микотической экземы и рожистого воспаления. Вольготно чувствуя  

себя, он словно сетями опутывает кожу, способен поражать слизистые и даже 

внутренние органы. Онихомикоз – грибковое поражение ногтей – можно 

считать профессиональной болезнью спортсменов, военных, работников 

химической промышленности, шахтеров и строителей. По половову признаку 

грибок предпочитает мужчин, но и на женских ноготках обитает нередко. У 

женщин неприятности начинаются с большого пальца, который оказывается 

сдавленным неудобной остроносой  туфелькой. Как только нарушается 

кровообращение или травмируется ноготь, грибок легко проникает вглубь. 

Живучести грибка можно только позавидовать – годами дремлют его 

споры где-нибудь на коврике в общественной душевой, в бассейне: там, где 

тепло и влажно,  самые грибные места! Микозы стоп  проявляют себя 

болезненными трещинками, шелушением, краснотой и зудом. Онихомикозы и 

вовсе уродуют ногти до неузнаваемости: ногтевая пластинка меняет цвет, 

утолщается, она исчерчена полосками, изъедена до основания. Когда наросты 

сдавливают  нервные окончания препарата, появляются боли в пальцах при 

ходьбе, длительной нагрузке. 

Сегодня, к счастью, уже разработан особый метод их лечения – метод 

пульс-терапии. Речь идет о применении лекарства внутрь особым образом – с 

перерывами. Всего одну неделю в месяц больной будет лечиться, остальные 

три недели препарат не принимается. Как правило, три курса помогает 

полностью избавиться от онихомикоза; погибают все известные виды 

возбудителя, а лечебное действие  препарата в ногтях продолжается  до года. 
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До 90 процентов больных онихомикозами удается излечивать с применением 

метода пульс-терапии. 

Как видите, шанс есть, и он велик. Каждый может обрести здоровье и 

красивые ногти. Поспешите к специалисту за советом!  

 

 

Заданне 3. Зрабіце праўку-перапрацоўку наступнай рэкламы. 

Стварыце новы варыянт тэксту на падставе аўтарскага матэрыялу. 

 

«КУКУРУЗА». АРИЯ МОСКОВСКОГО ГОСТЯ 

Москвичей по части развлечений удивить трудно. Тем приятней было 

слышать в купе поезда «Минск - Москва» разговор двух молодых мужчин, 

возвращавшихся в первопрестольную. Один был категоричен. В Минске, мол, 

вечером сходить некуда: там, где хорошо кормят,  скучно, и наоборот. 

 Так ведь места знать надо!  заявил второй.  Я вот намедни попал в 

кафе «Кукуруза». Представляете, выдалась вечером свободная минута. Думал 

пойти в ночной клуб, а ноги сами привели в кафе пройти мимо неоновых 

огней было невозможно. Едва переступил порог, как попал едва ли не в объятия 

феи. Она мне так улыбалась… 

 Конечно,  съезвил собеседник, от тебя за версту деньгами пахнет. 

 Деньги тут ни при чем, продолжал рассказчик.  Я так понял, в 

«Кукурузе» всех посетителей встречают как дорогих гостей. Усевшись за 

столик, я огляделся. Уютная, даже по московским меркам, стильная обстановка, 

изящный интерьер. И публика подстать: студенты, бизнесмены, влюбленные. 

Никто никому не мешает  каждый занят своим делом. Одни хихикают в 

уголке, другие что-то тихо обсуждают. Я же ради интереса, полистал меню и 

понял, что пивом не отделаюсь  все лучшее, что доводилось мне пробовать в 

разных странах, есть в этом «гроссбухе». Самое удивительное, что и на вкус 

французские блюда были точно такими же, как в Париже. Официантка после 

похвасталась, что готовят в «Кукурузе» повара-иностранцы. 

Пока я уплетал кушанья, в зале грянули аплодисменты. Началось 

выступление группы «Яблочный чай». Это высший класс. В Москве за такой 

концерт брали бы деньги, а здесь  приходи и слушай. Удивительно. Еще меня 

удивила атмосфера в этом минском кафе. Люди стали как бы единым целым  

все друг другу улыбаются, смеются, танцуют. Но самое удивительное началось 

ближе к 11 вечера. Включили караоке. Ну и я тоже выдал арию московского 

гостя! Мне аплодировали стоя. Потом я аказался в компании за соседним 

столиком. Хотел было удивить девушек модным коктелем «Маргарита», но 

оказалось, что бармен в «Кукурузе» может смешать не только «Маргариту», но 

и эстетский «Дайкири». Так что я со своим московским снобизмом отдыхал. 

По-настоящему отдыхал. 
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Заданне 4. Зрабіце праўку-апрацоўку тэксту. Падрыхтуйце да 

публікацыі канчатковы варыянт аўтарскага тэксту. 

 

От газов нужно избавляться 

«Дисфлатил»  скорая помощь при коликах и вздутии живота 

Повышенное газообразование бывает у всех здоровых людей.  Вздутие 

живота, тяжесть в желудке, колики  весьма распространенные симптомы. Это 

еще полбеды. Метеоризм сильно осложняет жизнь миллионам людей, а также 

причиняет неудобство окружающим. Коварство метеоризма заключается в 

следующем: несчастный обладатель повышенного газообразования вынужден 

выпускать (часто со специфическим звуком) газы в атмосферу. Попытаемся 

объяснить, почему наш желудок заставляет нас краснеть на протяжении всей 

жизни. Причины могут быть различными. Одна из самых распространенных  

захватывание воздуха во время еды. Не провоцируйте желудок: не следует 

хватать на ходу и много разговаривать, когда едите. В некоторых случаях 

вздутие живота – своеобразная реакция на стресс и эмоциональную перегрузку. 

Чаще всего виновниками беспорядков в животе  являются продукты:  квашеная 

капуста, горох, фасоль, помидоры, яблоки, арбузы, черный хлеб, молоко. 

Количество выделяемого газа при их употреблении может увеличиться в 10 раз. 

Для того чтобы без вреда для организма избавиться от газов, можно прибегнуть 

к швейцарскому препарату «Дисфлатил» (симетикон) (капли или таблетки). 

Дисфлатил (семитикон) легко устраняет избыточное газообразование, 

облегчает самочуствие при коликах и вздутии живота. Механизм действия 

основан на ослаблении поверхностного натяжения пузырьков газа в 

пищеварительном тракте. 

«Дисфлатил» (симетикон) разрушает оболочку газовых пузырьков и таким 

образом предупреждает  расстяжение кишечной стенки и появление болей. 

«Дисфлатил» (симетикон) не всасывается в желудочно-кишечном тракте, 

поэтому побочных эффектов нет. Капли могут применяться даже для детей 

грудного возраста при проблемах детских колик. Еще один агрумент в пользу 

того, что «Дисфлатил» (симетикон)  это подходящий препарат для домашней 

аптечки: его можно использовать при подготовке к УЗИ органов желудочно-

кишечного тракта. Прием «Дисфлатила» (симетикона) избавляет  от 

необходимости соблюдать диеты при подготовке, а также гарантирует  

экономию средств и времени, т.к.  проводить повторное исследование вам не 

придется. 

 

Заданне 5. Знайдзіце ў друкаваных СМІ прыклады рэкламных аб’яў. 

Адзначце моўна-стылістычныя асаблівасці ў іх змесце. Да якога тыпу  па 

структуры яны адносяцца? Для даведак (гл. Навукова-метадычныя 

парады, раздзел 2). 
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Пытанні для самакантролю 

1. Чым адрозніваецца рэклама ў друку ад друкаванай рэкламы? 

2. Якія прыкметы ўласцівы рэкламнаму артыкулу, замалѐўцы, 

жыццѐвай гісторыі, анонсу? 

3. Якія віды праўкі могуць быць выкарыстаны пры рэдагаванні 

рэкламы ў пісьмовай форме? 

4. Дайце моўную характарыстыку асноўным тыпам рэкламных аб’яў.  

 

Заданне на КСР 

Падрыхтуйце прэзентацыю з аналізам прыкладаў на розныя жанры 

друкаванай рэкламы. Даследуйце моўна-стылістычны аспект у кожным тэксце. 

Адначце выпадкі парушэння літаратурнай нормы. Растлумачце прычыны 

з’яўлення памылак і сродкі рэдактарскай праўкі. 

 

ЛАБАРАТОРНЫЯ ЗАНЯТКІ № 2 

РОЛЯ РЭДАКТАРА Ў СКЛАДАННІ РЭКЛАМНАЙ ІНФАРМАЦЫІ 

 

Тэарэтычная частка 

1. Этапы работы рэдактара ў працэсе рэкламатворчасці. Методыка 

рэдактарскага аналізу тэкстаў рэкламы. Збор інфармацыі і яе праўка. Выбар 

аргументаў для падачы рэкламнага вобраза.  

2. Формы рэалізацыі рэкламнай ідэі (прыѐм дэманстрацыі, 

параўнання, ―праблема-рашэнне‖, апавяданне). 

3. Рэдактар і аўтар рэкламнага тэксту (некаторыя аспекты 

ўзаемадзеяння).  

4. Рэдакцыйна-выдавецкія патрабаванні да зместу і афармлення 

аўтарскага арыгінала.  

5. Прычыны непаразуменняў у працэсе словатворчасці паміж аўтарам 

і рэдактарам. 

 

Ключавыя словы: літаратурны рэдактар, словатворчасць, этапы 

напісання тэксту, рэдактар і аўтар – узаемадзеянне. 

 

Практычная частка 

 

Заданне 1. Падрыхтуйцеся да ўдзелу ў рабоце круглага стала па тэме 

заняткаў. 
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Заданне 2. Пазнаѐмцеся з выказваннем вядомага рэдактара                  

А. Мільчына. 

Профессия редактора не может развиваться и совершенствоваться, если 

профессиональный труд не будет осмысливаться теоретически, если 

профессиональный опыт не будут раскрывать и обобщать в печати. Я был 

глубоко убежден, что профессия не может называться профессией, если широко 

бытует мнение, что редактором может быть любой специалист с высшим 

образованием. Более того, я считал ошибочным мнение, что человек без 

специального образования в той области, которой занято данное издательство, 

редактором быть не должен. А ведь на этом была построена вся кадровая 

политика. Да, действительно, без специального образования заниматься 

редактированием, т. е. анализом и оценкой содержания и формы произведений, 

предназначенных к изданию, очень затруднительно. Но и одного такого 

образования вовсе не достаточно, чтобы стать полноценным профессионалом-

редактором. Иначе пришлось бы согласиться с тем, что редактор  не 

профессия, а одно из возможных занятий специалиста, например инженера. И 

что между профессионалом-инженером, работающим на производстве, и 

профессионалом-инженером, ставшим редактором в издательстве, нет никакой 

разницы, что второму достаточно того, что знает первый (Аркадий Мильчин. 

Человек книги: Записки главного редактора.  М.: Новое литературное 

обозрение, 2016. 752 с.) 

 

Адкажыце на пытанне: ці можа займацца  рэдагаваннем рэкламнай 

інфармацыі не спецыяліст? Абгрунтуйце думкі. 

 

 

Заданне 3. Пазнаѐмцеся з асноўнымі этапамі складання рэкламнага 

тэксту. Якія функцыі выконвае літаратурны рэдактар на кожным этапе? 

Дзе найбольш эфектыўна праяўляецца дзейнасць рэдактара? 

1 этап – падрыхтоўка да напісання рэкламнага тэксту. 

Літаратурнаму рэдактару неабходна прааналізаваць, якая інфармацыя існуе 

на прадмет рэкламы, на якую аўдыторыю разлічана, у якіх месцах лепш 

распаўсюджваць. Таксама трэба вызначыць, якія стэрэатыпы ѐсць у спажыўцоў 

у адносінах да носьбіта рэкламы. Рэдактар павінен вырашыць, якія асноўныя 2-

3 станоўчыя стэрэатыпы будуць уключаны ў тэкст рэкламы. Важна зрабіць 

карэктуру негатыўных стэрэатыпаў. Знайсці галоўную ідэю, на якую зверне 

ўвагу спажывец. Памятаць, што дакладна павінен запомніць спажывец у змесце 

паведамлення. Неабходна прадумаць кампазіцыю рэкламнага матэрыялу і 

звярнуць увагу на фінансавыя магчымасці носьбіта рэкламы, перыядычнасць 

выхаду інфармацыі, хуткасць яе ўспрымання. 

2 этап  напісанне тэксту рэкламы. 

Вопытныя рэдактары рэкамендуюць лісток паперы падзяліць вертыкальна. 

Злева запісаць усе раздзелы рэкламнага паведамлення. Справа – накідаць 

ключавыя словы ці схемы па кожным з раздзелаў. Лепш працаваць на вузкіх 



71 

 

палосках паперы, асабліва калі рэклама павінна быць лаканічнай. Усю 

інфармацыю, якая належыць гэтаму паведамленню, вывучыць напамяць. 

Паспрабаваць скласці 2-4 варыянты тэкстаў рэкламы. 

Што рабіць, калі паведамленне не пішацца? 

 Адкласці напісанне на нейкі час, але пасля зноў вярнуцца. 

 Паспрабаваць тэкст замяніць графічнымі сродкамі. 

 Прыдумаць усе варыянты на кожны раздзел паведамлення. 

 Змяніць свой псіха-эмацыянальны стан праз станоўчыя эмоцыі. 

 

3 этап  пасля напісання першага варыянту рэкламнага паведамлення 

Неабходна адказаць на пытанні: 

 якая даўжыня фраз; 

 ці ѐсць рытм у прапанаваных фразах; 

 якую эмацыянальна-экспрэсіўную афарбоўку нясе тэкст; 

 якія паняцці неабходна замяніць на іншыя, больш зразумелыя, успрымальныя 

для слыху і зроку спажыўца? 

 У дадатак да разгледжаных этапаў тэхналогія складання рэкламнага 

матэрыялу ўключае прапановы: 

 неабходна ўпэўніцца, што ў рэкламе галоўнае прадукт, а не творчае 

выкананне; 

 трэба вызначыць для мэтавай аўдыторыі адметнасць рэкламнага аб’екта (у 

эканоміі сродкаў, часу, намаганняў ці павелічэнне прыбытку); 

 стварыць зразумелую спажыўцу сітуацыю; 

 звярнуцца да пачуццяў; 

 ніколі не звяртацца да чорнага гумару. 

 

 

Заданне 4. Дайце сваю ацэнку прапановам Джо Вітале 

(http:www.mrfire.com/) па напісанні ―гіпнатычнага‖ рэкламнага 

матэрыялу. 

Як напісаць гіпнатычны рэкламны тэкст? 

Неабходна ведаць, чаго вы жадаеце? Трэба дакладна ўяўляць, да чаго вы 

імкняцеся? Якая ваша мэта? Якія задачы? Якіх канкрэтных дзеянняў вы чакаеце 

ад чытачоў пасля азнаямлення з тэкстам? Якія павінны быць вынікі вашай 

працы? Пры гэтым трэба ўлічваць некаторыя фактары: 

 Эмацыянальны зварот да чытача. Рэклама павінна прымусіць чытача 

забыцца на свае праблемы і моцна зацікавіць яго. Цытата, рэпартаж, 

статыстычныя звесткі, загаловак, імя – усѐ павінна прыцягваць увагу чытача ў 

тэксце рэкламы. Галоўнае, каб слова, фраза, ілюстрацыя лагічна звязваліся з 

тэкстам. Напрыклад, слова ―Полымя‖, набранае буйным курсівам, абавязкова 

прыцягне ўвагу, але будзе дзейсным толькі тады, калі гэта слова будзе мець 

дачыненне да аб’екта рэкламы. Чытач павінен у змесце знаходзіць варыянт 

вырашэння сваіх праблем – гэта будзе паказальнікам мэтазгоднасці  
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паведамлення. Неабходна выразна ў тэксце гаварыць з чытачом пра вашы 

здольнасці дапамагаць яму ў вырашэнні праблем. Паколькі чалавек прымае 

першапачаткова рашэнні эмацыянальна, а ўжо пасля праз розум. Такая рэклама 

будзе дзейнічаць як гіпноз! 

 Даваць тое, аб чым просяць. Спажыўцы плацяць за вынікі. Праз слова трэба 

дапамагчы іх марам здзяйсняцца. 

 Задаваць пытанні так, каб адказ прывѐў да патрэбных рэкламісту дзеянняў. 

Адказ на пытанне спажывец павінен знайсці ў тэксце рэкламы. 

 Вобразнае апісанне павышае ўспрыманне. Свае прапановы неабходна 

апісваць падрабязна, дэталѐва. Рэкламную сітуацыю пажадана намаляваць праз 

сродкі мовы так, каб чытач змог бы ўявіць яе як сапраўдную. Рэалістычную для 

сябе. Ён павінен адчуць сябе героем рэкламы. 

 Нагадваць чытачам пра магчымасці вырашэння іх праблемы дзякуючы 

рэкламнаму аб’екту. Для гэтага неабходна выкарыстоўваць прамыя звароты да 

мэтавай аўдыторыі. 

 Рэкламаваць тое, што самі хацелі набыць. 

 

Пытанні для самакантролю 

1. На якіх этапах складання рэкламы працуе рэдактар? 

2.  Якой дзейнасцю займаецца рэдактар пры падрыхтоўцы інфармацыі 

да напісання інфармацыі? 

3. Якія рэкамендацыі для складальнікаў тэксту існуюць, калі рэклама 

не пішацца? 

 

Заданне на КСР 
Знайдзіце на інтэрнэт-рэсурсе (https://postnauka.ru/video/66255.) 

выступленне Барыса Арэхава «Компьютерная лингвистика». Праслухайце, 

напішыце эсэ-развагу над праблемай замены спецыяліста-рэдактара 

магчымасцямі камп’ютарнай лінгвістыкі. 

 

 

ЛАБАРАТОРНЫЯ ЗАНЯТКІ №3 

ПРЫНЦЫПЫ ПАБУДОВЫ І КАМПАЗІЦЫЙНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ 

РЭКЛАМНАГА ТЭКСТУ 

3.1 Рэклама ў друку. Кампаненты рэкламнага тэксту 

Тэарэтычная частка 

1. Правільнае і памылковае прымяненне законаў логікі ў рэкламных 

тэкстах. Тыповыя логіка-стылістычныя і логіка-семантычныя памылкі. Памылкі 

ў рэкламным тэксце пры незахаванні закона тоеснасці. Володанне законам 

https://postnauka.ru/video/66255
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супярэчнасці пры складанні рэкламных тэкстаў. Праверка доказнасці і 

аргументаванасці пры рэдагаванні рэкламы. Закон выключанага трэцяга. 

2. Кампаненты рэкламнага тэксту (слоган, завязка, інфармацыйны 

блок, заключная частка, даведачная інфармацыя).  

 

Ключавыя словы: законы логікі, закон тоеснасці, закон супярэчнасці, 

закон выключанага трэцяга, аргумент, доказ; слоган, завязка, інфармацыйны 

блок, заключэнне, даведачная інфармацыя. 

 

 

Практычная частка 

 

 

Заданне 1. Праверце тэксты на логіка-стылістычныя і логіка-

семантычныя памылкі. 

А)  

БЕЛГОССТРАХ. Не стоит беспокоится! 

 Нет, ну вы только подумайте,  возмущалась недавно соседка.  

Стоило нам в прошлые выходные пропустить поездку на дачу и 

пожалуйста, там уже кто-то «похозяйничал». Вынесли все, что могли: 

ложки, тарелки, покрывало. Топор прихватили. Да что там: даже 

лампочки выкрутили! 

Как это ни печально, но такие беды дачников – не редкость. Есть одно 

высказывание: «Я на дачу еду – плачу, с дачи еду  хохочу». Вот только часто 

наоборот получается: собирал ты свою «избушку» по кирпичикам и дощечкам, 

корпел над огородом, а какие-то непрошенные гости за одну ночь 

«резиденцию» обчистили, урожай похитили. Причем воруют абсолютно все: 

начиная от телевизоров и заканчивая посудой, даже одноразовой, шампурами и 

клеенкой под парник. При этом успевают еще и картошки накопать, и яблоньку 

потрясти. Иной раз удивляешься: как только умудрились все утащить? 

Впрочем, дачники – народ бывалый, поэтому выдумывают разные способы 

защиты от любителей поживиться чужим добром. Одни – капканы расставляют, 

другие  ямы роют, третьи – и вовсе наготове держат ружье или топор. Но 

подобная самаоборона, как показывает практика, далеко не лучший выход. 

Особенно, если зимой на даче вы жить вообще не собираетесь.Так как же 

уберечь свой дом во время недачного сезона от непрошенных гостей? Можно 

обратиться за помощью к профессионалам и обеспечить охрану садоводческих 

товариществ, воспользовавшись услугами милицейского департамента 

«Охрана». Или застраховать свою дачу. Именно это и предлагает компания 

«Белгосстрах». 

 Вы вложили много средств, сил, и здоровья в обустройство собственного 

загородного домика. Поэтому понятны волнения – а все ли будет в порядке? – 

которые могут поселиться в сердце с отъездом в город с любимой дачи. Мы вам 

предлагаем пакет страховых услуг Белгосстраха «Дачник». Он обеспечит  
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страховую защиту вашей дачи и строений, имущества в них и даже 

строительных материалов на дачном участке,  рассказывает ведущий 

специалист управления страхования имущественных интересов граждан 

страховой компании «Белгосстрах» Леонид Сурус. 

Страхование строений, в том числе дач и садовых домиков – это, пожалуй, 

наиболее распространенный у нас вид страхования имущества. Так сказать, 

классический вариант, известный еще во времена Союза. Его практикуют почти 

все страховые компании. И Белгосстрах, компания почти с 90-летним опытом 

работы, не исключение. 

 Люди всегда страховали свое недвижимое имущество на случай пожара, 

потопа, злоумышленных действий. И то, что мы сегодня предлагаем,  не 

новинка. Просто мы хотим, чтобы этот вид гарантий стал для наших 

потребителей более понятным, даступным, приемлемым. Сегодня мы его 

адаптируем к требованиям времени,  продолжает Леонид Сурус. 

Итак, вы долго думали, но все-таки решили оформить договор страхования 

вашего загородного домика. Что еще, кроме самой «резеденции», используя 

пакет страховых услуг «Дачник», вы можете обеспечить страховую защиту 

вашего домика, бани, гаража и даже строительных материалов на участке. 

Другими словами, все жилые и нежилые постройки и все имущество. Даже 

небольшую скульптуру и красивые самодельные резные скамейки. Летом, 

понятное дело, все под вашим присмотром, но с наступлением зимы… Правда, 

есть и свои исключения. К примеру, у вас на даче есть молодой яблоневый сад. 

К сожалению, сад вы не сможете застраховать. Данное исключение вызвано в 

первую очередь сложностью объективной оценки данного вида имущества. 

Еще одним ограничением является то обстоятельство, что имущество должно 

находиться не в чистом поле. Сам страхователь должен предпринять меры 

безопастности и хранить свое имущество в соответствии с его хозяйственным 

назначением. То есть в данной ситуации инструменты должны находиться 

внутри строений, а бытовая техника не должна быть в сарае или погребе. Еще 

нельзя застраховать фотоснимки, слайды. Почему? Прежде всего их очень 

сложно оценить. 

Когда со списком застрахованных объектов все становиться понятно, 

возникает другой вопрос: от чего можно застраховать все вышеперечисленное? 

Чтобы не ставить клиентов перед сложным выбором, Белгосстрах предлагает 

систему «все включено». И это – один из лучших вариантов. Ведь эта схема 

предполагает возмещение стоимости утраченного в результате стихийных 

бедствий, несчастных случаев и противоправных действий третьих лиц. 

Другими словами, ваша «резиденция» будет застрахована на все случаи жизни 

сразу: от пожара, потопа, кражи или несчастного случая. И это того стоит: 

никогда не знаешь, что может произойти на самом деле. 

Отдельный вопрос – оценка имущества. Тут возникает дилемма. С одной 

стороны, хочется оценить подороже, чтобы, если, что, полностью 

компенсировать потери. С другой – чем выше страховая сумма, тем больше 

ежемесячный взнос. Найти золотую середину сложно. Впрочем, исходя из 
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некоторых критериев, эту сумму рассчитать можно. К примеру, за основу 

можно взять следующее: суммы, которую вы получили в случае полной утраты 

всего имущества (не дай Бог, конечно!), должно вам хватить на то, чтобы при 

существующих в вашей местности ценах восстановить утраченное. 

 Страховую сумму в большинстве случаев устанавливает сам клиент, но в 

пределах действительной стоимости имущества, принимаемого на страхование. 

То есть, если ваш домик стоит 10 млн. рублей, то страховая сумма не должна 

превышать эти цифры,  объясняет Леонид Сурус. 

Как говорится, в жизни всякое бывает: никто не застрахован. Хотя… 

Застрахован! А вот на каких условиях и на какую сумму, каждый для себя 

может решить сам! 

Б) 

«МАСЛОВ»: Идеально и для бутерброда и для каши 

Большинство из нас не мыслит себе утра без горячего тоста, смазанного 

отличным сливочным маслом. И даже все разумные разговоры о лишних 

жирах, вредном холестерине и угрозе инфаркта или ожирения не в состоянии 

побороть привычку есть вкусно. Да и что могли еще несколько десятилетий 

назад предложить сторонники здорового, но действительно  невкусного 

питания? Заменить сливочное масло маргарином? Но это так невкусно… Кому 

придет в голову намазать на бутерброд тот продукт, который традиционно 

заполнял полки советских гастрономов под названием «маргарин»? Годился 

тогда он только в тесто для булочек или пирогов. Но заменить сливочное 

масло? Никогда! 

Кстати, появился маргарин еще в конце XIX века в Европе, затем получил 

широкое распространение в США и первоначально позиционировался как 

дешевый заменитель масла. Стоит ли говорить, что изготавливался он зачастую 

из жиров животного и растительного происхождения весьма посредственного 

качества. Но до того, чтобы стать действительным заменителем сливочного 

масла, он должен был пройти достаточно серьезный путь. Жизнь, как всегда, 

предложила совсем другое решение – был создан принципиально новый 

продукт. Так появились спреды. 

Спреды – золотая серединка 

Спред – продукт современный, поэтому сочетает в себе лучшие качества и 

традиционного сливочного масла, и маргарина. Не случайно в некоторых 

странах Старого Света доля спредов на рынке масложировой продукции 

доходит до 60%. Спред изготавливается из высококачественных растительных 

масел с добавлением или без добавления сливочного масла. Он также вкусен, 

как традиционное сливочное масло, но почти или совсем не содержит 

холестерин, изготавливается только из высокакачественных масел и жиров 

растительного происхождения. 

При этом спред, изготовленный  из растительных жиров, содержит 

кислоты, необходимые для деятельности сердечной мышцы, клеток печени, 

мозга, для строительства клеточных мембран. Еще один плюс спредов в том, 
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что их можно обогащать витаминами и полезными пищивыми добавками – 

фито-, био-, пищевыми волокнами… 

Фигуру не испортит 

Употребление спредов – реальная возможность быть в форме. В отличие 

от традиционного масла и маргаринов, которые неизменно содержат большое 

количество жиров, спреды более гибки в своей жирности. Для тех, кто боится 

увидеть на весах даже лишние 100 граммов, выпускаются спреды 20-40-

процентной жирности, а для приверженцев традиционного вкуса существуют 

спреды привычной жирности – 72,5% и даже 80%. 

Хозяйки оценят 

Для заботливой хозяйки спред  настоящая находка. Теперь не нужно 

следить за тем, чтобы из холодильника не пропадало сливочное масло, без 

которого домашние не мыслят ни утреннего бутерброда, ни каши, ни макарон. 

При этом и маргарин всегда должен быть под рукой – какой домашний 

праздник без вкусных пирогов или ватрушек? Хороший высококачественный 

спред успешно заменит оба продукта! Универсальный спред легко намажется и 

на хлеб, при этом ни один член семьи не почувствует, что у него бутерброд не 

со сливочным маслом. На высокожирном спреде можно смело пожарить 

картошечку или яичницу, добавить в тесто… 

При этом вы всегда будете уверены, что для своих близких и любимых 

выбрали вкусный, качественный и, главное, полезный продукт. 

 

 

Заданне 2. Прачытайце тэкст, праверце яго на доказнасць і 

аргументаванасць. Пры неабходнасці зрабіце праўку. 

 

Самокат как средство передвижения 

Еще наши дедушки и бабушки придумали прикреплять к доске колесики, 

самодельный руль и получали таким образом самокат – первое в жизни 

транспортное средство. 

В настоящее время нет необходимости в таких самоделках. Современные 

технологии и материалы, а также конструкторская мысль позволили изготовить 

легкий, быстрый, динамичный, удобный в управлении и красивый самокат. Но 

самое большое его преимущество – возможность складывания с помощью 

специальной запатентованной системы двойного запирания, позволяющей 

почти мгновенно собрать и разобрать самокат. В собранном виде его размеры 

настолько малы, что он легко помещается в небольшую сумку или рюкзак. 

Как правило, для изготовления основных частей самоката используются 

алюминий и его сплавы, поэтому его вес обычно не превышает 3 кг. 

Штангу руля можно отрегулировать на необходимую высоту также с 

помощью фиксатора. Пределы регулировки – от 60 до 100 см, что 

соответствует почти любому возрасту и росту человека. В самокате 

используются специальные полиуретановые 100 мм колеса с двумя 

впрессованными радиальными закрытыми шариковыми подшипниками. 
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Износостойкость таких колес очень большая. Достаточно широкая подножка 

снабжена противоскользящей накладкой, покрытой специальным абразивным 

слоем. Единственное требование к обуви катающегося – чтобы подошва не 

была сильно рифленой, т.е. площадь ее соприкосновения с подножкой должна 

быть как можно больше. 

Чтобы уменьшить скорость самоката или остановиться, на заднем колесе 

предусмотрен тормоз – специальное крыло, служащее также и брызговиком, 

при нажатии на которое за счет трения о колесо происходит замедление или 

полная остановка самоката. Нужно помнить, что самокат может развить очень 

большую скорость, особенно с горки на хорошем покрытии. Наличие тормаза 

поможет избежать при этом нежелательных последствий. Правда, на малых 

скоростях самокат можно остановить, просто поставив толчковую ногу на 

дорогу. 

Изначально созданный для развлечения, в настоящее время самокат нашел 

более рациональное применение в жизни – экологически безопасное малое 

транспортное средство для всех возрастов: от детей до людей пенсионного 

возраста. В самом деле, если место учебы или работы находится в пределах 5-7 

км от дома, удобнее всего добираться на самокате. Причем в некоторых 

европейских странах он начинает отнимать пальму первенства даже у 

велосипеда за счет своей компактности. Действительно, не надо боятся , что его 

украдут: приехал, сложил, убрал в сумку – и пошел. Особенно самокат 

становиться популярным у школьников и студентов. Что касается 

комплектации и дизайна самокатов, тут есть из чего выбрать. Можно выбрать 

алюминиевый или стальной самокат (алюминиевый несколько легче, но и 

несколько дороже), с амортизатором или без, с подножкой или без нее, а также 

один из нескольких цветов самокатов и колес. Можно также купить самокат со 

светящимися во время движения колесами, что особенно эффектно (и главное 

безопасно) в темное время суток. А вот некоторые продвинутые модели начали 

снабжать моторчиком. Стоят самокаты от 10 долларов. 

 

Заданне 3. Пазнаѐмцеся з асноўнымі структурнымі  элементамі 

рэкламнага тэксту. Вызначце іх функцыі ў рэкламнай інфармацыі. 

Тэкст з’яўляецца важным элементам рэкламы (акрамя тэксту друкаваная 

рэклама ўключае малюнкі, фірменныя знакі і г. д.). Тэкст рэкламнай 

інфармацыі будзе па-сапраўднаму ўдалым толькі пры добра распрацаванай 

структуры. Традыцыйна кампазіцыя рэкламнага паведамлення складаецца з 

наступных кампанентаў: 

 слогана (дэвіза) – кароткага рэкламнага лозунга, загалоўка, афарызма; 

 завязкі (зачына) – тэксту, які папярэднічае асноўнай ідэі рэкламы; 

 інфармацыйнага блока – асноўнага тэксту, у якім прыводзяцца галоўныя 

паказчыкі характарыстыкі тавару; 

 заключнай часткі; 

 дадатковай інфармацыі (даведачных даных) – адрас, кантактны тэлефон. 

Пры такім размеркаванні матэрыялу найбольш прыцягваецца ўвага чытача. 
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У загалоўку змяшчаецца самая важная частка рэкламы. Звычайна ў ім 

адлюстроўваецца асноўны рэкламны зварот і асноўны рэкламны аргумент. 

Найбольш важнымі функцыямі загалоўкаў з’яўляюцца: 

 прыцягнуць увагу; 

 выклікасць цікавасць; 

 вызначыць спажыўца ці мэтавую групу; 

 ідэнтыфікаваць рэкламны аб’ект; 

 прадаць яго. 

Слоган адлюстроўвае сутнасць, філасофію фірмы, яе карпаратыўную 

палітыку ў розных сферах. Асноўнае патрабаванне – быць кароткім, 

запамінальным, пастаянным, змяшчаць у сабе назву гандлѐвай маркі і лѐгка 

перакладацца на іншыя мовы. 

Падзагалоўкі і зачын у рэкламным паведамленні могуць размяшчацца ў 

розных месцах. Могуць уключацца ў асноўны тэкст. Функцыя падзагалоўка – 

перадаваць ключавую інфармацыю. Звычайна іх набіраюць больш дробным 

шрыфтам, чым асноўны тэкст, выдзяляючы тлустым ці курсівам. Падзагалоўкі 

могуць змяшчаць у сабе больш важныя факты, чым загалоўкі, займаць болей за 

загалоўкі месца і мець большую колькасць слоў. 

Асноўны тэкст адлюстроўвае поўную інфармацыю. Гэта структурная 

частка рэкламы, яе інфарматыўнасць, праўдзівасць залежаць ад удалага 

спалучэння вядомай і невядомай інфармацыі. У ѐй рэкамендуецца 

выкарыстоўваць метад ад прыватнага да агульнага. Пачынаць лепш з новага, 

пасля суаднесці яго з вядомым, пасля зноў пачаць размову пра новае. Добра 

будзе разбіць тэкст на рубрыкі з яркімі загалоўкамі, што паспрыяе жаданню 

чытачоў дачытаць рэкламу да канца. Асноўны тэкст набіраецца больш дробным 

шрыфтам за загаловак і падзагаловак. Гэты тэкст звязаны з тэмай рэкламнай 

кампаніі, у ім тлумачыцца, як рэкламны тавар можа задаволіць патрабаванні 

пакупніка. 

Тэкст цалкам можа прысвячацца адной якасці тавару, калі ѐн разлічаны на 

мэтавую аўдыторыю. Трэба пісаць так, як быццам гутарка ідзе з адной асобай. 

Заключная частка замацоўвае станоўчыя эмоцыі ад агульнай інфармацыі і 

пабуджае патэнцыйнага спажыўца да пакупкі тавару. Сюды ўключаецца рэха-

фраза – гэта апошняя частка вербальнай рэкламы. Чытаецца ў большасці 

выпадкаў як і загаловак. Яе функцыі: 

 паўтарыць асноўную ідэю тэксту; 

 надаць цалкам завершаны выгляд  паведамленню; 

 выкарыстоўваць толькі назвы гандлѐвай маркі; 

 ці назву гандлѐвай маркі разам са слоганам; 

 ці назву гандлѐвай маркі і яшчэ які-небудзь вобраз ці выраз, што прыдуманы 

спецыяльна для гэтай рэкламы. 
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Заданне 4. Вызначце, да якой структурнай часткі рэкламнага тэксту 

адносяцца наступныя адрэзкі маўлення. 

А) Для создания этих сыров была закуплена за счет кредита, специально 

выделенного Мингорисполкомом, современнейшая автоматизированная линия 

с программным управлением – единственная линия такого класса в Беларуси. 

Сложный процесс рождения настоящего сыра начинается с закупки 

экологически чистого молока высшего сорта, которое проходит тщательный 

отбор по многим показателям: по чистоте, содержанию белка, жирности, 

кислотности, плотности. Б) Квартира ваша – мебель наша. В) Мягкому  

мягкое! Новые поступления очень мягкой мебели производства ведущих фирм. 

Г) О соке, сокотерапии и геокчайском гранате. А что пьешь ты? Д) Сыры 

«Столичный» и «Голланский» от Гормолзавода № 2 – для истинных гурманов. 

Е) Ждем вас в обновленном ТД «НА НЕМИГЕ»  лучшем месте для покупок и 

встреч! Ж) С новой маской OLAY total effects  тебе нужно всего 15 минут, 

чтобы твоя кожа долго выглядела свежей и молодой! 

 

 

Заданне 5. Прачытайце тэкст. Назавіце структурныя часткі, якія 

ўласцівы рэкламе ў друку (гл. Дадатак 1). Адзначце асноўныя моўныя 

паказчыкі, дайце ім  характарыстыку. 

 

Техника BORK — решения на все случаи жизни. 

Теперь в Минске и онлайн 

Интернет-бутик BORK открывает жителям Минска двери в мир 

качественной бытовой техники премиум-класса. Время за домашними делами 

можно провести с удовольствием. Инженеры BORK приложили немало усилий, 

чтобы превратить рутинное в приятное и добавить изящества и легкости в 

повседневные домашние обязанности. Передовые разработки, прочные 

материалы, интуитивное управление, элегантный дизайн делают технику BORK 

желанным гостем в каждом доме. 

Интернет-бутик https://www.bork.by/ открывает жителям Минска двери в 

мир качественной бытовой техники премиум-класса. 

Кухня: готовить вкусно и с удовольствием 

Что сделает утро приятным и добрым? Чашечка крепкого кофе или 

ароматного чая, а может, свежевыжатый сок или молочный коктейль, вкусный 

тост или венские вафли? Независимо от вкусов и предпочтений у BORK 

найдется кухонная техника для приготовления полезного завтрака, сытного 

обеда, изысканного ужина. На Bork.by жители Минска могут заказать 

кофемашины, соковыжималки, блендеры, кухонные комбайны, хлебопечи, 

тостеры, пароварки и другую кухонную технику. 

Ценителям вина, с особым пристрастием формирующим свою винотеку, 

Bork.by рад предложить винный шкаф BORK Z700, в котором поддерживается 

микроклимат винного погреба с оптимальной температурой и влажностью для 

https://www.bork.by/
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многолетнего хранения дорогих напитков. Модель прекрасно дополнит 

интерьер столовой или бара, а специальный замок ограничит доступ детей. 

Любителям кулинарных экспериментов и простых десертов Bork.by 

рекомендует обратить внимание на вафельницу G700 с четырьмя 

автоматическими программами и 12 вариантами прожарки вафель. 

Чистый дом  уютный дом 

Поддерживать чистоту в доме с BORK приятно и просто. В системе 

очистки дома V601 для улавливания загрязнителей используется вода, что 

позволяет обеспечить на выходе чистый и свежий воздух. Прибор оснащен 

несколькими насадками для чистки разных поверхностей. Производитель 

гарантирует высокую эффективность работы техники при невысоких 

энергозатратах. 

Еще один домашний помощник — паровой очиститель V602. Его 

возможности по достоинству оценят поклонники здоровой уборки без 

применения бытовой химии. 

Использование воздухоочистителя позволит проводить уборку реже и 

создать в доме по-настоящему здоровую атмосферу. Воздухоочиститель-

увлажнитель A802 RAIN удаляет из воздуха не только пыль, но и бактерии, 

вирусы, споры плесени, дополнительно увлажняет воздух, создавая в доме 

комфортные условия. 

На Bork.by можно заказать любую технику бренда, не сомневаясь в ее 

качестве. Возможны оплата наличными и картой, безналичный расчет. 

Доставка осуществляется по территории Республики Беларусь силами 

международного провайдера DPD. 

Познакомиться поближе со всем разнообразием техники BORK можно не 

только онлайн, но и в бутике в ТЦ «Галерея» (Минск, проспект Победителей, 

д.9). Телефон горячей линии BORK: 8-820-0071-88-99. 

 

Пытанні для самакантролю 

1. Якую ролю адыгрывае захаванне законаў логікі для пераканання 

адрасата рэкламнага тэксту? 

2. Якое месца выконваюць доказы і аргументы пры складанні 

рэкламнай інфармацыі? 

3. Назавіце асноўныя структурныя кампаненты рэкламнага тэксту. 

Дайце моўную характарыстыку кожнаму з іх. 

 

 

Заданне на КСР 

Складзіце ўласны рэкламны тэкст з усімі яго структурнымі часткамі, які 

будзе прысвечаны тэме захавання гісторыка-культурных каштоўнасцяў 

Беларусі. 
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ЛАБАРАТОРНЫЯ ЗАНЯТКІ №3 

ПРЫНЦЫПЫ ПАБУДОВЫ  

І КАМПАЗІЦЫЙНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ РЭКЛАМНАГА ТЭКСТУ 

 

3.2 Загалоўкі, слоганы. Моўная спецыфіка, памылкі ў складанні 

Тэарэтычная частка 

1. Тыпы рэкламных загалоўкаў, моўная спецыфіка, памылкі ў 

складанні. Віды загалоўкаў з назвамі гандлѐвай маркі. Функцыі загалоўка ў 

рэкламе. Патрабаванні рэдактара да загалоўка як кампазіцыйнай часткі. 

Марфалагічная характарыстыка рэкламных загалоўкаў. Крытэрыі выбару 

сінтаксічнай струтуры рэкламнага загалоўка. 

2. Слоган як абавязковы структурны кампанент рэкламнага тэксту. 

Рытарычныя асаблівасці слоганаў. Эфектыўныя прыѐмы складання слоганаў. 

Практычныя прынцыпы напісання слоганаў.  

3. Мадэлі пабудовы рэкламных тэкстаў паводле Х. Кафтанджыева 

(мадэль перавѐрнутай піраміды, параўнальная рэклама, драматызаваная 

рэклама, рэклама-загадка, рэклама з удзелам звычайных спажыўцоў ці вядомых 

асоб, рэклама-інструктаж, рэклама-дыялог). 

 

Ключавыя словы: кампаненты тэксту, загаловак, слоган, асноўны 

інфармацыйны блок, рэха-фраза, даведачная інфармацыя; мадэль 

перавѐрнутай піраміды, драматызаваная рэклама, рэклама-загадка, рэклама-

інструктаж, рэклама-дыялог. 

 

 

Практычная частка 

 

Заданне 1. Прачытайце наступныя тэксты, звярніце ўвагу на сувязь 

загалоўка са зместам. Адзначце лексіка-граматычныя і стылістычныя 

асаблівасці загалоўкаў і падзагалоўкаў. Зрабіце пры неабходнасці 

рэдактарскую праўку. 

А)  

Надо верить в чудеса! 

Случаются в жизни моменты, когда тебе особенно необходимо 

выглядеть великолепно. Наряды и макияж, конечно, способны ненадолго 

поднять тебе настроение, но как скрыть усталый вид и серый цвет лица, 

которые ты видишь в зеркале в конце рабочего дня? Неужели нет 

возможности быстро справиться с этой досадной неприятностью? 

Возможность есть – надо только верить в чудеса! Прежде чем 

расстраиваться и менять планы, давай сначала изучим содержимое твоей 

косметички! 
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Итак, начнем с самого главного 

Твои прекрасные глаза засияют по-настоящему звездным блеском, если, 

накладывая тени, ты воспользуешься маленькой хитростью. Возьми несколько 

оттенков и самый светлый из них нанеси под середину брови, на внутренний 

уголок глаза и под внешнюю часть нижнего века. На остальные части века 

наложи более темные тона. 

Твой второй почти волшебный помощник – румяна. Не веришь? Возьми 

розово-персиковый тон, немного ярче, чем твоя пудра. Нанеси румяна на скулы 

и на нижнюю линию овала лица. А если добавишь к нарядудля лица капельку 

блесток – никто и не догадается, что еще полчаса назад ты выглядела так, что 

даже собиралась отменить свидание. 

А теперь внимание! 

Все эти ухищрения будут бесполезны, если ты позаботишься о самом 

главном – о состоянии твоей кожи. Ведь пудра может сделать заметнее твои 

морщинки и припухлости. Выход есть: пусть в твоей косметичке всегда будет 

маска OLAY total effects 7x. Она моментально улучшит цвет лица, увлажнит 

кожу, наполнит ее жизненной энергией, выровняет тон. И никакого волшебства 

– обыкновенное чудо от OLAY: одно использование маски, которая побеждает 

сразу 7 признаков возрастных изменений, обеспечивает такой же эффект, как 

целый месяц регулярного применения крема! 

В чем секрет маски OLAY? 

Все просто: уникальная эластичная структура ее ткани обеспечивает 

точное повторение формы лица и облегает ее так плотно, что ты можешь 

свободно передвигаться в процессе использования маски. За счет плотности 

прилегания происходит более глубокое проникновение активных 

антивозрастных ингредиентов маски в верхние слои кожи. А быстрое 

достижение освежающего и омолаживающего эффекта обеспечивает 

интенсивная восстанавливающая сыворотка OLAY высокой концентрации и 

входящий в ее состав комплекс антиоксидантов с витамином Е и зеленым чаем. 

С новой маской OLAY total effects 7x тебе нужно всего 15 минут, чтобы 

твоя кожа долго выглядела свежей и молодой. 

Б)  

Все будет в шоколаде 

Свершилось! 

Прекрасное утро начинается с прекрасного шоколада. Благодаря компании 

«ТОПИНВЕСТ»  с настоящего швейцарского. Настоящего, потому что он 

содержит только натуральное какао-масло, а швейцарского, потому что 

изготовлен он на лучших фабриках альпийского края – Favarger, Villars и 

Alprose. Именно швейцарцы придумали твердое состояние шоколада – до этого 

мир знал его исключительно как напиток. Теперь идеальное удовольствие 

можно купить не только в дьюти-фри или на Банхофштрассе, но и в ближайшем 

магазине  родной Беларуси. Достаточно просто выйти из дома, чтобы стать 
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обладателем плитки с белым крестиком на красном фоне (миниатюрный 

красный флаг – гарантия качества и соответствия самым жестким требованиям) 

и получить уникальную возможность попробовать настоящий шоколад, 

который едят жители Цюриха, Женевы и Берна. Сделанный швейцарами для 

себя, он выдержал проверку вкусами средневековой испанской знати, 

капризной итальянской аристократии XVIII века, утонченной французской 

элиты и дотошной английской моды века XIX. Этот породистый шоколад 

премиум-класса, вкусы которого не повторяются, не может не понравиться 

даже самым искушенным сластенам. Действующие швейцарские стандарты на 

шоколад исключают применение при его изготовлении заменителей какао-

масла – растительных жиров (арахисового, кокосового и др.), удешевляющих 

производство. «Никакой синтетики», сказали швейцарские кондитеры и 

создали движение «Браунпис» за чистоту шоколада. И честно ее 

поддерживают. 

Шоколодные нюансы 

С латинского названия дерева, из плодов которого делают шоколад, 

буквально переводится как  «пища богов». Древние ацтеки и майя сделали ее 

доступной простым смертным, дав возможность каждому подняться на 

собственный Олимп. Шоколадное дерево растет на плантациях во влажных 

тропиках и дает два урожая в год – основной (с октября по февраль) и 

промежуточный (в мае-июне). Сырые семена шоколадного дерева шоколадом и 

не пахнут из-за содержащихся в них дубильных веществ. Чудесное 

превращение горького сырья в основу с шоколадным ароматом и благородным 

окрасом происходит в результате многоступенчатой  обработки с элементами 

hend-made. Зерна максимально измельчают, что делает массу пластичной и 

послушной даже самым смелым фантазиям кондитера. Температура плавления 

правильного шоколада 32 градуса, поэтому не слушайте хитрых маркетологов, 

утверждающих, что шоколад должен таять во рту, а не в руках. Настоящий 

шоколад живет около двух лет, потому что какао-масло содержит 

антиоксиданты, предотвращающие окисление жира. Но тонкая организация 

требует 16-20 градусов. Повышение или понижение температуры хранения 

вызывает стресс, от которого шоколад «седеет». Правда так долго он 

залеживается только у тех, кто его не пробовал. 

М-м-м… 

По всем законам геометрии швейцарский шоколад правильной 

прямоугольной формы. Без винтажности и барочных узоров на поверхности. 

Потому как, если помните, все гениальное просто. Это мобильные телефоны 

должны быть тонкими, а шоколадные плитки логично видятся добротными, как 

слитки золота. 

В шоколаде есть что-то особенное. Причем особенное настолько, что 

человек в среднем съедает 5 кг в год. А конкретно швейцарцы и немцы – 11. 

Как я их понимаю, протягивая руку к знакомому дружелюбному интерфейсу 

(на котором, кстати, нет славянских языков и компонентов, чьи названия 
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делают плитку условно съедобной – только какао-масса, сахар и масло какао), и 

медленно, но верно становясь шокоголиком. Все остальное подождет. 

Процесс аккуратного раздевания смуглой загадки (мужчины поймут) – это 

целый ритуал. Одежда для брэндового шоколада – нежная фольга или 

фольгированная бумага. Никакого пластика. 

Кому-то нравиться ломать, а я шоколад откусываю как в рекламе. Тогда 

ощущение того, что жизнь удалась, приходит быстрее. Вкусовые рецепторы не 

обманешь – у них гастрономический шок, и в мозг, спотыкаясь, уже летят 

импульсы: изумительно, восхитительно, волшебно, необыкновенно, сказачно… 

Слова закончились, пришлось искать словарь синонимов. Ах, да, божественно! 

Даже квадратный сантиметр швейцарского шоколада и глоток горячего 

гринтвейна окрашивает мир и его отдельные части в известный позитивный 

цвет. Проверено. 

Счастье  есть…шоколад 

Удовольствие самый продоваемый товар, который даже не нуждается в 

рекламе. Ведь каким бы высоко организованным ни было существо, первыми в 

его рейтинге персонального счастья неизменно идут смертные плотские 

удовольствия  те тихие радости, которые воспринимаются капризными 

рецепторами и прочими эрогенными зонами вроде центра удовольствия в 

мозге. Потому что все  дело в волшебных эндорфинах – гормонах счастья и не 

только. 

Шоколад, как и любовь, это химия. Менделеев со своей таблицей отдыхает 

– в шоколаде содержится 380 известных людям химических веществ, одни 

названия которых вызывают уважение. Есть в нем и калий, необходимый для 

нормальной работы мышц и нервной системы, и антиоксиданты, которые 

выводят свободные радикалы и препятствуют образованию и развитию 

злокачественных опухолей. Вещества какао-бобов и железо стимулируют 

сердечную деятельность, а уникальные аминокислоты – иммунную систему. 

Для профилактики простуды и весеннего авитаминоза спокойно проходите 

мимо аптеки прямиком в кондитерский отдел. Ну чем шоколад не приятная 

альтернатива таблеткам и прививке от гриппа? Даже запах шоколада 

плодотворно действует на психику, поэтому 100 граммовая плитка лучше ( и 

дешевле) любого психоаналитика. Горький шоколад бодрит, лечит кашель и 

боль в горле, а молочный успокаивает, и помогает справиться с бессонницей. И 

кариес, между прочим, вызывает не шоколад, а содержащийся в нем сахар – 

какао-масло наоборот создает на зубах защитный барьер. Исследования 

финских ученых показали, что любительницы качественного шоколада рожают 

счастливых детей и не зависят от страшной аббревиатуры ПМС – магний 

делает даже самую раздражительную женщину белой, пушистой и улыбчивой. 

Темный швейцарский шоколад из-за минимального содержания сахара 

безопасен для диабетиков и аллергиков. Правда, врачи утверждают, что 

ежедневная необходимость – это треть стограммовой плитки, все остальное – 

баловство. Но доподлинно известно одно – вовремя съеденная шоколадка 
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позволяет девочке любого возраста избежать истерики по поводу более 

красивой подружки, несчастной любви, сломанного каблука или целой жизни. 

И именно шоколад в армейской пайке стал причиной всех маленьких и 

больших побед. 

На десерт 

Благодаря прямым поставкам из Швейцарии в коллекции охотников за 

удовольствиями появились новые трофеи. И не надо больше  метаться в 

паническом «Что подарить?» 

Роскошный брюнет Favarger не оставит равнодушной не одну женщину. 

Шутка ли – целых 70%  содержания какао! Он никак не отразиться на фигуре и 

даже станет первым шагом к шоколадной диете. Всегда разный Villars в 

сочетании с одноименным кофе в зернах изящно сломает пакетировано-

растворимую психологию и оставит чудное послевкусие. А позитивный 

молочный Alprose подсластит даже самые унылые будни. И не счастье разве 

объясниться себе в любви элитной плиткой шоколада схарактером? А повод 

всегда можно придумать. 

Сказать, что швейцарский шоколад вкусный,  значит, нагло соврать. Он 

несравнимо вкусный. И несмотря на то, что статья заканчивается, швейцарский 

шоколад остается ЛУЧШИМ! 

 

 

Заданне 2. Пазнаѐмцеся з прыѐмамі пабудовы рэкламнага слогана. 

Адзначце найбольш істотныя сярод іх.  

Рэкламны слоган (дэвіз фірмы) – гэта кароткая фраза, якая лѐгка 

запамінаецца і перадае ў яркай, вобразнай форме асноўную ідэю рэкламнай 

кампаніі. Слоган дапамагае вылучыць фірму сярод яе канкурэнтаў і надае 

цэльнасць усѐй сукупнасці рэкламных мерапрыемстваў. Удалы слоган 

падтрымлівае рэнамэ кампаніі і адлюстроўвае яе спецыфіку. Важнымі 

рытарычнымі характарыстыкамі слогана з’яўляецца лаканічнасць, рытмічны і 

фанетычны паўтор, кантраснасць, гульня слоў і эфект схаванага дыялогу. 

Складанне добрага слогана патрабуе майстэрства, інтуіцыі, творчасці. Існуюць 

некаторыя прынцыпы пабудовы ўдалых слоганаў. 

1. Інфармацыя, якая абумоўлівае слоган, павінна быць значнай для 

спажыўца і адлюстроўваць спецыфіку фірмы. 

2. Павінна існаваць асацыятыўная сувязь паміж фірмай і важнымі падзеямі, 

вядомымі персанажамі, агульначалавечымі каштоўнасцямі. Эмацыянальны  

настрой рэкламы захоўвае пазітыўнасць. Рэкламныя вобразы падтрымліваюць 

статус значнасці, аўтарытэтнасці фірмы. Эмацыянальны настрой рэкламнага 

сюжэта ўплывае на эмацыянальнае ўспрыманне аб’екта рэкламы. 

3. Інфармацыя аб высокім прафесійным узроўні фірмы, высокай якасці 

тавараў і паслуг. 

4. Неабходна падкрэсліваць блізкасць фірмы да спажыўца, жаданне 

працаваць для яго. 
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У рытарычным плане удалы слоган павінен задавальняць шэраг 

патрабаванняў. Найбольш запамінальным будзе слоган у сем слоў. У ім павінны 

дзейнічаць законы рытмікі. Добрым будзе той слоган, дзе захоўваецца гукавы 

паўтор ці алітарацыя, асабліва калі па гучанні нагадвае назву фірмы ці маркі 

(«Rowenta. Радасть в вашем доме», «Tefal. Ты всегда думаешь о нас», «Wella. 

Вы великолепны»). Фанетычнае прыпадабненне слогана да назвы стварае 

трывалую сувязь і надае назве дадатковае асэнсаванне. 

Прыѐм кантрасту ці супрацьпастаўлення з’яўляецца таксама ўдалым 

рытарычным прыѐмам. Галоўнае  вылучыць фірму сярод канкурэнтаў. 

Кантраст добра ўздзейнічае на спажыўцоў («Ariel. Отстирает то, что другим не 

под силу»). 

Гульня слоў спрыяе запамінальнасці слогана, калі парушаюцца моўныя 

нормы, правілы маўленчых зваротаў, а таксама трансфармуюцца моўныя 

штампы з экспрэсіўнай мэтай. 

Цікавым прыѐмам з’яўляецца прыѐм умоўнай рэплікі, пры якім выраз 

ўяўляецца як вырваны з дыялогу ці адказ на якое-небудзь пытанне, ці рэпліка ў 

спрэчцы. 

Названыя прыемы дапамагаюць скласці яркі, запамінальны выраз, які 

павышае інфармацыйны статус кампаніі. Прыкладамі такіх выразаў з’яўляюцца 

наступныя слоганы: «Каждому по ―ТРУДУ‖»; «С Новым ―Бошем‖ !». 

 

 

Заданне 3. Вылучыце эфектыўныя рытарычныя сродкі складання 

слоганаў, якія назіраюцца ў наступных прыкладах, або зрабіце  іх 

рэдактарскую праўку пры неабходнасці. 

А) Ешьте крабовое мясо – это лучше чем колбасы. Б) Вектрум – вектор 

вашего здоровья. В) Пол – дело вкуса. И менять его нужно вовремя (из рекламы 

линолиума). Г) Грядущему переобуванию в летние шины посвящается… Д) 

Коль в зеркало ты посмотрелась с тоской, пора обращаться к Ирине Донской. 

Е) Часопіс «Крыніца». Аналітычнасць. Дасведчанасць. Знакавасць. 

Інфармацыйнасць. Навізна. Неабыякавасць. Еднасць. Будучыня. Узровень. 

Дзейснасць. Ж) Делать погоду – масштаб ваших ценностей. PASSAT. Масштаб 

автомобильных ценностей. З) Подари себе презент – с «Комсомолкой» уик-энд! 

Немецким стальным радиаторам KERMI посвящается. І) Я рядом был с тобой – 

мне холодно с другими! К) Достичь нирваны в новой ванне (сантехника в 

вашем доме). Л) САНТА БРЕМОР. Будет вкусно. М) Будь мужиком, смени пол! 

А также обои и двери. Н) Сделай из слона муху! Магне В6. О) Умная 

стиральная машина ВЕКО. П) Женщина – не посудамойка! Осенний ценопад! 

Только сейчас посудомоечные машины Bosch по выгодной цене! Р) Она рядом, 

когда она нужна. И я всегда могу на нее рассчитывать. Но-шпа. Вместе лучше! 

С) Потуши изжогу! Маалокс. Быстрое избавление от изжоги и боли в желудке. 
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Заданне 4. Якая мадэль пабудовы друкаванай рэкламы (паводле 

тэорыі Х. Кафтанджыева) рэалізавана пры складанні наступных 

рэкламных тэкстаў? Пры неабходнасці зрабіце праўку-апрацоўку. 

А)  

Ржавчину за хвост поймали наши лидские эмали! 

У нас на подсобном  участке, дома или на даче возникла проблема, как 

защитить от коррозии стальные, чугунные, алюминивые конструкции, 

предметы, технику и механизмы для сада и огорода? Здесь не обойтись без 

специальных средств. И вот вы перед выбором: какую фирму предпочесть, как 

найти то оптимальное сочетание качества и цены, которые устроят именно вас. 

И что немаловажно, как сэкономить средства по-умному? Первое, что приходит 

на ум необходимо «просканировать» белорусский рынок стройматериалов и 

определиться с тем, кому из присутствующих на нем вы доверяете больше 

всего. Импортные банки выглядят, конечно, привлекательно и известны 

хорошо благодаря широкой рекламе. Отечественные – побледнее, да и 

рекламируются обычно редко, невнятно, от случая к случаю. Но внимание! 

Навряд ли продукция зарубежных производителей будет стоить дешево. И если 

вы видите невероятно низкую цену на нее, задумайтесь, возможно, это 

попросту подделка. Что же касается  отечественной продукции, многие из нас 

пользовались ею много лет назад, когда и технологии были не те, и рынок не 

тот. 

Правда, есть в Беларуси серьезный производитель лакокрасочной 

продукции, который наряду с еще одним российским монстром - «Ярославские 

краски»  был во времена СССР эталоном качества и гарантом долговечности – 

ОАО «Лакокраска» г. Лида. В последние годы некоторые умельцы – мелкие 

«левые» цеха – даже умудрялись разливать сомнительного качества продукцию 

и выдавать ее за продукцию лидской «Лакокраски». Однако более-менее 

внимательный покупатель без труда мог определить несоответствия: у лидской 

«Лакокраски»  фирменные банки (теперь это суперяркие стильные этикетки с 

изображением благородного цветка герберы и тисненый фирменный логотип на 

днище банки). 

Так вот, вернемся к нашей проблеме. Ворота, заборы, решетки, емкости 

для воды и бензина, железобетонные изделия, безусловно, нуждаются в защите 

от коррозии. А внутри помещений, скажем в гараже или подвале, разве мало 

предметов, которые хочется сохранить в хорошем состоянии как можно 

дольше? Как же оптимизировать затраты? Очень просто! 

Лидская «Лакокраска» выпускает эмали ЭП-1236, которые представляют 

собой суспензию пигментов и наполнителей в смеси растворов эпоксидной и 

перхлорвиниловой смол. То есть в своем составе эмаль содержит две смолы, 

усиливающие свойства матерниала по сцеплению с подложкой (адгезии) и 

эластичности. Покрытия эмалью толщиной 120-150 мкм в умеренном и 

холодном климате гарантированно сохраняют защитные свойства в течение 6 

лет. 
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Конечно же, немаловажно то, что вам не нужно ждать какой-то 

специальной погоды для того, чтобы проводить работы. Эмаль ЭП-1236 

лидской «Лакокраски» можно эксплуатировать при температуре от -50 до 

+60ºС. 

В пользу этого продукта говорит тот факт, что Эмали ЭП-1236 лидской 

«Лакокраски» предназначены не только для эксплуатации в быту. 

Используются они в судостроении, вагоностроении, для окраски металлических 

строительных конструкций, мостов, для внутренней и наружной окраски 

емкостей для хранения светлых нефтепродуктов, реактивного топлива. Эмали 

ЭП-1236 внесены в РД 31.28.10-97 «Комплексные методы защиты судовых 

конструкций от коррозии» для окраски судовых конструкций – подводной 

части корпуса, днища, бортов и других конструкций, расположенных на 

подводной части корпуса, пояса переменных ватерлиний для судов 

неограниченного района плавания, надводных бортов и надстроек, 

металлической палубы, грузовых трюмов, танков, топливных цистерн, 

топливобалластных, масляных и т.п.  

Конечно, у вас нет подводных лодок и танков, но скажите, чем ваш 

заборчик на даче и водопроводные трубы хуже? 

К тому же Эмали ЭП-1236 имеют существенное преимущество перед 

традиционными лакокрасочными материалами – возможность нанесения в один 

слой при сохранении комплекса защитных свойств. А это, соответственно, 

сокращает расход лакокрасочного материала, экономит ваше время и силы. 

Эмали ЭП-1236 двухкомпонентные. Они состоят из полуфабриката эмали 

и отвердителя, которые перед применением следует смешать (руководство по 

эксплуатации прилагается). После смешивания эмаль выдерживают 30 минут 

и разбавляют до необходимой рабочей вязкости разбавителями Р-5 или Р-5А. 

(После смешивания с отвердителем можно использовать эмаль в течение 72 

часов.) 

Наносить эмали ЭП-1236 можно так, как вам удобно: либо методом 

пневматического или безвоздушного напыления, либо кистью по 

обезжиренной, сухой, чистой поверхности изделия. Безусловно, необходимо 

удалить участки старого, не прочно держащегося покрытия.   

Итак, мы рассказали все или почти все об Эмали ЭП-1236 лидской 

«Лакокраски». Теперь выбор за вами. И вне зависимости от вашего решения мы 

желаем вам ярких цветов и жизни без изъянов. 

Б)  

Терпкий вкус высокого качества 

Употребление плодов оливы в пищу – существенное достижение 

цивилизации, поскольку в натуральном виде есть их невозможно, настолько 

они терпкие и горькие. Человечество придумало массу способов сделать их не 

только съедобными, но и вкусными: их консервируют в рассоле сдобавлением 

винного уксуса или оливкового масла, в сухой соли, сушат на солнце. Но ни 

один из способов консервации не сохранит на сто процентов их полезные 
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качества, поэтому только оливковое масло считается самым ценным из того, 

что дает оливковое дерево. 

Бесподобный кулинарный ингредиент, способный облагородить вкус 

любого блюда. Замечательное лекарственное средство, спасающее людей от 

сердечно-сосудистых, желудочных и других заболеваний. Прекрасный 

косметический компонент, сохраняющий молодость и красоту миллионам 

женщин, начиная с царицы Савской и Клеопатры. Это все о нем, об оливковом 

масле высочайшего качества. Надо ли быть знатаком, чтобы распознать 

высококачественный продукт? Не обязательно – есть несколько «примет», по 

которым вы его безошибочно его узнаете. 

Лучшее оливковое масловыпускается под маркировкой extra virgin. 

Горчинка во вкусе – признак хорошего качества. Вместе с этой терпкостью 

продукту передались ценнейшие качестванатуральных оливок, поскольку 

плоды для этого масла идут в переработку в течение 72 часов после сбора 

урожая, а изготавливается оно  методом первого холодного отжима. 

Девственные (это и есть extra virgin) масла различных производителей 

обладают индивидуальными особенностями, которые зависят от типа почвы, на 

которой растут деревья, ландшафта, климата. Они могут быть получены либо 

только из одного вида оливок, либо в результате комбинации двух или более 

сортов с разными характеристиками. В связи с этим, у каждого масла – свое 

«лицо». Например, знатоки почитают каталонское масло Romulo extra virgin. 

Этот продукт из высоко ценящихся оливок arbequina обладает ненавязчивым 

оливковым ароматом с легкой миндальной ноткой и пикантной горчинкой, 

непременно присущей качественному маслу. 

Выбор оттенков  вкуса и аромата – дело сугубо личное, но при покупке 

обязательно обращайте внимание на упаковку. Стопроцентное extra virgin 

разливают только в стеклянную или специальную жестяную тару, дабы 

сохранить его ценные пищевые и лечебные свойства. Использовать и хранить 

масло тоже надо с умом. Оно не любит света и перепада температур. Для 

кулинарной обработки предназначены натуральные рафинированные 

оливковые масла, а девственное употребляют в пищу только в холодном виде 

(его же используют для косметических и лечебных процедур). 

В) 

Центр «Велес»: скажи нет раннему облысению! 

Кому не знакомо чувство жалости к самому себе, когда на расческе или на 

ванной остаются волосы? Многие мужчины это воспринимают как личную 

трагедию: «мне нет еще 30, а я уже лысею». О женщинах и говорить не 

приходится, ведь красивые густые волосы считаются лучшим украшением! И 

естественно, люди готовы испробовать все, чтобы их восстановить. Но только 

многие их действия оказываются нерезультативными: от использования 

народных средств и смены шампуней до походов к врачам различных 

специальностей. И зачастую из-за бесполезных метаний теряется много 

драгоценного времени. 
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А ведь если бы человек отправился со своей проблемой непосредственно к 

специалисту – врачу трихологу (врач, занимающийся заболеваниями волос), то 

мог бы добиться лучшего эффекта и сэкономить массу времени. В центре 

«Велес» вам предложат пройти все необходимые обследования для выяснения 

причины заболевания. Минералограмма поможет выяснить, каких именно 

микроэлементов вам не хватает для нормального роста волос, при помощи 

специальной  камеры осматривают кожу головы, оценивают состояние луковиц 

волос. Все это дает возможность правильно поставить диагноз. 

Главный принцип работы центра – комплексный и индивидуальный 

подход. Для наружного применения рекамендуют специальные лосьены, 

подходящие для лечения как временного, так и наследственного облысения. 

Лучший эффект дает сочетание наружных средств с физиотерапевтическими 

методиками, которые значительно усиливают их действие. 

Если вы заметили тревожные симптомы, не теряйте времени и 

обращайтесь к компетентному в этой области специалисту, что послужит 

залогом успешного лечения. Ведь любое заболевание лучше поддается лечению 

на ранней стадии. В центре «Велес» не только пропишут вам эффективное 

лечение, но и посоветуют, как впредь предотвратить подобные проблемы.  

Центр по диагностике и лечению заболеваний волос «Велес». 

 

 

Пытанні для самакантролю 

1. Пералічыце тыпы рэкламных загалоўкаў, дайце іх моўную 

характарыстыку. 

2. Якія існуюць віды загалоўкаў з назвамі гандлѐвай маркі? Назавіце 

іх моўныя асаблівасці.  

3. Якія патрабаванні да складання загалоўкаў павінен ведаць 

рэдактар? 

4. Што ўяўляе сабой слоган як абавязковы структурны кампанент 

рэкламнага тэксту? 

5. Чаму адрозніваецца кампазіцыя асноўнай часткі рэкламы? Якія 

мадэлі яе пабудовы вядомы па розных класіфікацыях? 

 

 

Заданне на КСР 

Напішыце на студэнцкую канферэнцыю навуковы даклад па рэдактарскім 

аналізе структурных кампанентаў рэкламы (кампанент на выбар). Для даведкі 

(гл. Навукова-метадычныя парады, раздзел 3). 
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ЛАБАРАТОРНЫЯ ЗАНЯТКІ №4 

МОВА І СТЫЛЬ РЭКЛАМНЫХ ТЭКСТАЎ 

 

4.1 Мова рэкламы і рэдактарская дейнасць 

Тэарэтычная частка 

1. Стылявая прыналежнасць рэкламных тэкстаў у сучаснай навуцы. 

Уключэнне ў тэкст сінонімаў, амонімаў, мнагазначных слоў. Метанімія ў 

крэалізаваных рэкламных тэкстах. Антытэза, аксюмаран, каламбур, іронія, 

перыфраза як стылістычныя прыѐмы ў тэксце рэкламы. 

2. Функцыянальна-стылістычныя тыпы лексікі ў рэкламных 

інфармацыях. Прэтэкставыя канструцыі ў рэкламе.  

3. Марфалагічная стратыфікацыя тэкстаў рэкламы.  

4. Сінтаксіс тэкстаў рэкламы і рэдактарская дзейнасць. 

 

Ключавыя словы: стылістычныя прыѐмы, тропы, марфалагічная 

стратыфікацыя, прэтэкставыя канструкцыі. 

 

 

Практычная частка 

 

Заданне 1. Да якога стылю адносіцца наступны рэкламны тэкст. 

Вызначце яго стылістычныя сродкі. Зрабіце праўку-вычытку. 

Осенний марафон 

Была у моей свекрови маленькая тайна. Каждый раз осенью она хитро 

улыбалась и забирала все наши кожаные куртки и дубленки. 

Возвращалисьвещи преображенными. Исчезали засаленности, пятна и 

выцветшие места. Вместо потертости на рукавах благородный блеск или 

равномерный тон. Секрет свекровь хранила довольно стойко, но недолго. Во 

время нашего совместного похода по магазинам она показала несколько щеток 

и средств по уходу… за одеждой (обувью) и передала эстафету мне. Была ли я 

рада, это другой вопрос. Но экономное старшее поколение давно догадалось, 

что вместо химчистки, которая мало что гарантирует, можно самостоятельно 

вернуть прежний вид кожаной и замшевой одежде. 

Уход за замшевыми, кожаными вещами практически сходен с заботами по 

сохранению обуви. Начинается он с момента покупки. Затем только от вашей 

старательности зависит, как долго продержится дубленка цвета шоколада в 

фаворе среди ваших вещей. Для начала следует кожаную одежду аккуратно 

обработать пропиткой. Она позволит как можно дольше сохранить ее 

первоначальный вид. Пропитка к тому же довольно успешно защитит обновку 

от влаги и грязи. Если вы купили изделие из толстой свиной кожи или грубой 

гладкой кожи, поверхность можно обработать жиром. Он прекрасно 
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впитывается и не оставит следов. Процедуру пропитки необходимо повторять 

один-два раза в месяц. 

Рано или поздно кожа начнет вытираться. В таком случае опять-таки 

можно воспользоваться краской для одежды. В магазинах советуют краску 

марки «Salamander», которая отличается от продукции других производителей 

насыщеностью цвета и стойкостью. Однако не стоит слишком увлекаться – 

краска предназначена только для подкрашивания, а не для полного обновления 

цвета изделия. Если необходимый оттенок так и не найден, попробуйте тон 

немного темнее. Цвет изменится, но вещь будет выглядеть новее. 

Перед подкрашиванием необходимо основательно почистить куртку, 

чтобы избежать засаленностей. Для гладкой кожи лучше использовать 

специальное мыло или пеношампунь. Чтобы удалять въевшуюся грязь, 

существуют очистители и пятновыводители. Продавцы чаще всего 

рекомендуют  «Salamander». 

Увы, нубук, велюр, замша довольно капризное приобретение. Слишком уж 

они зависят от сезона. Не любят дождика и грязи, переполненных троллейбусов 

и подлокотников авто. Так что не успеешь оглянуться, как новая вещь 

смотриться неухоженной. Теперь для того чтобы качественно почистить 

дорогую дубленку, не нужно вести ее в Польшу. Но грязь вывели, а на ее месте 

остаются  проплешины, цвет заметно потускнел, остались царапины. Что же 

мешает просто купить три маленькие предмета: щетку из натурального каучука, 

пропитку и краску? Раз в неделю почистить, покрасить, пропитать? Зато 

каждый новый сезон знакомые будут видеть новую дубленку, автоматически 

записав вас в любители одной цветовой гаммы. А сохраненные деньги лучше 

потратить на ультрамодную вещицу или вообще на что-нибудь. 

В отличие от множества средств по уходу за обувью самых разных 

производителей, в Минске предлагается не так уж и много специальных 

средств, пригодных для одежды. Как всегда исключение составляет 

«Salamander», наибольший ассортимент этой марки можно найти не только на 

рынках, но и в магазинах. Кстати, там же можно получить консультацию, что, 

как известно, сново значительная экономия. 

Но есть еще один вариант, который свекровь просто не заметила. Кроме 

дубленок, курток и обуви все вышеперечисленные процедуры можно проделать 

и с любимой сумочкой! 

 

 

Заданне 2. Якія з рэкамендацый па лінгвістычнай арганізаванасці 

рэкламных тэкстаў СМІ заслугоўваюць увагі? Прааналізуйце  тыповыя з 

іх, у якіх найчасцей  назіраюцца памылкі? 

Даследчыкі прапаноўваюць шэраг рэкамендацый для ўдасканалення 

рэкламных тэкстаў СМІ. Прывядзем асноўныя з іх. 

 Спрашчаць і адточваць думку. Выказвацца проста і прама. Ужываць 

размоўную лексіку і кароткія сказы. Сэнс павінен быць зразумелы любому 

чалавеку. Пазбягаць жаргону. 
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 Паведамленне перадаваць цікава і ўзнѐсла. Пазбягаць доўгіх 

пералічэнняў. 

 Выказвацца ўпэўнена. Не ўжываць пытальных сказаў з формай умоўнага 

ладу дзеясловаў тыпу ―Чаму вам не зайсці да нас у магазін?‖ 

 Ствараць выразы, якія адпавядаюць разумовым уяўленням. 

 Разбіваць тэкст на абзацы. Выкарыстоўваць маркѐры для выдзялення 

інфармацыі. 

 Ужываць дзеясловы ў цяперашнім часе. 

 Памятаць пра адметнасць успрымання пачатку і канца ў  тэксце. 

  Важна звяртацца да канкрэтнай аўдыторыі. 

 Суразмерна павінны ўзаемадзейнічаць вербальныя і візуальныя 

элементы. 

 Складаныя сінтаксічныя выразы трэба чаргаваць з простымі. 

 Ужываць пытальныя сказы, каб прымусіць спажыўца самому рабіць 

вывады. 

 Уважліва вычытваць тэкст, каб не было арфаграфічных і пунктуацыйных 

памылак. 

Важна пазбягаць: 

 прамых параўнанняў з канкурэнтамі і называць іх імѐны; 

 нагрувашчваць даданымі сказамі, дзеепрыметнымі і дзеепрыслоўнымі 

зваротамі; 

 аддзяляць прыметнікі ад назоўнікаў і займеннікаў; 

 шмат ужываць аддзеяслоўных назоўнікаў; 

 складаць аднатыпныя сінтаксічныя канструкцыі; 

 выкарыстоўваць абстрактныя назоўнікі; 

 ужываць клічнікі, шматкроп’е і працяжнікі; 

 уключаць бессэнсоўныя словы тыпу вельмі, самы, асабліва і г.д. 

 

 

Заданне 3. Прааналізуйце газетны матэрыял паводле структуры і 

лінгвістычнай арганізаванасці. Прыміце ўдзел у рабоце малой групы на 

занятках і паразважайце над пытаннем: ці з’яўляецца тэкст рэкламным 

або адносіцца да журналісцкага твора? Адказ абгрунтуйце тэарэтычна. 

 

Захапляльнае падарожжа ў беларускі побыт 

Летась дадзеная выстава ўжо прымала наведвальнікаў у Нясвіжы, але ў 

такім аб’ѐме экспанаты дэманструюцца ўпершыню. Мэта яе арганізатараў – 

паказаць паўсядзѐннае жыццѐ простага чалавека, які воляй лѐсу ў міжваенны 

час апынуўся ў іншай дзяржаве. Экспазіцыя падзелена на шэсць тэматычных 

раздзелаў, кожны з якіх адлюстроўвае жыццѐ насельніцтва Заходняй Беларусі. 
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Экскурс у школу 

Гэты раздзел знаѐміць з тым, як жыла школа Заходняй Беларусі ў 1920–

1930 гг. Адукацыйная сістэма Польшчы ў міжваенны перыяд адрознівалася 

разнастайнасцю. Дзейнічалі дзяржаўныя і прыватныя школы розных узроўняў 

(агульнаадукацыйныя, гімназіі, рамесныя). Нароўні з польскімі існавалі 

беларускія навучальныя ўстановы. У экспазіцыі якраз адлюстравана гэтая 

разнастайнасць. Узоры школьных пасведчанняў, падручнікі для беларускіх 

школ дазволяць адчуць каларыт той эпохі. 

Рай для філатэлістаў і нумізматаў 

У раздзеле «Банк і пошта» раскрываецца гісторыя грашовага абарачэння 

міжваеннай Польшчы, прадстаўлены грашовыя знакі розных перыядаў: 

польскія маркі (1919–1924) і злотыя (1924–1939), аблігацыі, фінансавыя 

дакументы. Калекцыя банкнот прадастаўлена старшынѐй Беларускага 

рэспубліканскага грамадскага аб’яднання калекцыянераў Іосіфам Суднікам. 

Там можна пабачыць канверты, лісты, перыядычныя выданні, а таксама ацаніць 

падборку паштовак з відамі будынка банка ў Брэсце і паштовых аддзяленняў у 

Глыбокім і Стоўбцах. 

Чорна-белае кіно 

А вось, скажам, вы трапляеце ў невялічкі кінатэатр: экран, лаўкі, сцены ад 

падлогі да столі абвешаны копіямі тагачасных афіш. Хочаце мець уяўленне пра 

польскі міжваенны кінематограф – калі ласка! Пры ўваходзе ў «кінатэатр» – 

інфармацыйная афіша з назвамі і кароткім зместам фільмаў, таксама ўказаны 

час іх дэманстрацыі. 

За футрам – у атэлье 

Атмасферу гарадской кватэры і невялічкага швейнага атэлье ўзнаўляе 

адпаведны раздзел. У ім вы пабачыце інтэр’ер памяшканняў, даведаецеся пра 

моду і побыт міжваеннага перыяду. Прадметны рад складаецца з аб’ѐмных 

рэчаў: прасы, швейныя машынкі, грамафон, фотаальбом, мэбля, вешалка з 

арыгінальным адзеннем 1930-х гг. Аздабляюць інтэр’ер рамкі з фатаграфіямі. 

Нясвіж не перастае здзіўляць! 

Калі ў вас падабралася вясѐлая кампанія – выпраўляйцеся на ўік-энд у 

Нясвіж. Спецыяльна ў гэты летні сезон адміністрацыя музея-запаведніка 

падрыхтавала некалькі ўнікальных праграм, якія праводзяцца па суботах і 

нядзелях. У суботу па наваколлі нясвіжскага замка разносяцца гукі валынкі і 

барабанны дробат – гэта значыць, што вы зможаце паўдзельнічаць у рэпетыцыі 

старадаўняга танца. А як вы думалі – пабываць у палацы і не патаньчыць? 

Дапамогуць вам у гэтым прыдворныя танцоры і музыканты. У вас добрыя 

вакальныя даныя? Прапаноўваем паўдзельнічаць у адборачным туры конкурсу 

на адкрытую вакансію спевака палацавай харавой капэлы. Мы ведаем ваш 

адказ – ТАК! Імпазантны шоумен, весялун і музыкант Віктар Шалкевіч у 

вобразе князя вам дапаможа. Умееце іграць на музычных інструментах? 
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Спецыяльна для вас ва ўнутраным дворыку ўстаноўлена піяніна, на якім можна 

ўволю памузіцыраваць. 

Па выхадных у дворыку працуе дзіцячая пляцоўка, дзе самыя маленькія ў 

інтэрактыўнай забаўляльнай форме пазнаѐмяцца з гісторыяй замка і проста 

змогуць весела правесці час. Таму абавязкова прывозьце ў Нясвіж сваіх дзетак! 

Але і гэта яшчэ не ўсѐ. Бліжэй да вечара мы запрашаем вас на квест «Таямніцы 

і загадкі Палаца Радзівілаў». Пачатак двухгадзіннай гульні – у 16.30 кожную 

суботу. 

Што ж гэта такое – квест у палацы? 

Легенда заключаецца ў дапамозе Антонію Вільгельму Радзівілу з 

інвентарызацыяй палацавага начыння. Гэтая частка гульні запатрабуе ад вас 

пільнасці і цікаўнасці. І ўсѐ было б проста, калі б не таямніцы 435-гадовай 

гісторыі палаца. Такім чынам, вы пабываеце ў месцах, дзе не праходзяць 

турыстычныя маршруты, уважліва разгледзіце, што ж вісіць на сценах, 

упрыгожвае залы, даведаецеся пра самых яркіх прадстаўнікоў роду, іх заслугі і 

поспехі, пабываеце ў алхіміка. Перад квестам абавязкова наведайце 

стандартную экскурсію. Гэта дапаможа вам лепш арыентавацца ў памяшканнях 

палаца. 

Увага! Колькасць чалавек, якія могуць прыняць удзел у адной камандзе, 

абмежавана. У складзе кожнай групы павінна быць ад 2 да 7 чалавек. Пасля 

квесту не спяшайцеся дадому. Толькі гэтым летам дзейнічае новы экскурсійны 

маршрут «Шпацыр па старадаўніх бастыѐнах». Падчас 45-хвіліннай 

эксклюзіўнай вандроўкі вы даведаецеся пра гісторыю будаўніцтва замка, 

зможаце зрабіць прыгожыя фотаздымкі, пабачыць «тэатральную» паляну, а 

таксама паслухаць захапляльны аповед пра тэатр Радзівілаў і старадаўнія паркі. 

Дадзеная экскурсія даступная толькі па суботах з 18 да 21 гадзіны. Яшчэ 

не стаміліся? Заставайцеся ў Нясвіжы на нядзелю. У апошні дзень тыдня 

прыміце ўдзел у сярэднявечнай бітве з сапраўднымі рыцарамі. Таксама вы 

зможаце пазнаѐміцца з Мікалаем Хрыстафорам Радзівілам Сіроткай і запытаць 

у яго, як капітуляцыя Парыжа ўратавала сям’ю Антонія Вільгельма. 

Але гэта далѐка не ўсе сюрпрызы… 

Запрашаем да нас у госці! 

Больш падрабязна пра праграму выхаднога дня, а таксама іншыя 

экскурсійныя прапановы можна даведацца на сайце niasvizh.by або па 

тэлефонах… 

 

Заданне 4. Прааналізуйце функцыянальна-стылістычныя тыпы 

лексікі ў наступным тэксце. Зрабіце праўку-апрацоўку. 

 

Мы точно знаем: 

 от чего ваша вторая половинка будет в восторге! 

Приближается самый ожидаемый, романтический и нежный праздник 

– День святого Валентина или День влюбленных. Оригинальный торт 

станет его дополнительным украшением, ведь с помощью сладкого 
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угощения вы сможете удивить и порадовать своих дорогих гостей, 

любимых и близких людей или коллег. 
Жодинский хлебозавод всегда старается быть ближе к потребителю, и 

здесь помнят обо всех праздниках. День влюбленных – не исключение. 

Заводские мастера готовят праздничные торты интересного дизайна и 

оформления, как-никак, кондитерская наука – это целое искусство, а кондитеры 

– настоящие художники. 

Согласитесь, самостоятельно изготовить торт по всем требованиям под 

силу далеко не каждому, поэтому лучше доверить это важное дело опытным 

мастерам-кондитерам. Они сделают свою работу умело, а вы это время сможете 

уделить себе или заняться подготовкой романтического вечера. Именно таким 

он должен быть в День влюбленных. 

Расскажу о тортах, которые предлагает Жодинский хлебозавод к 

празднику. Все они будут в форме сердца. Вкус десертов многим знаком. 

Потому что рецептуры и их названия остались прежними. Изменились форма и 

развес. Думаю, эти трансформации оценит покупатель. Геометрия торта – 

символ Дня святого Валентина. А вот уменьшенный вес – выгодная цена. 

Сладкоежкам в праздник влюбленных предлагают торт «Домашний 

утренний». Вес его 450 граммов. Слои бисквита пропитаны cахарным сиропом 

и соединены повидлом со сливками растительными. Верх покрыт взбитыми 

растительными сливками. Боковая поверхность обсыпана крошкой бисквитной 

жаренной. На сладком угощении будет красоваться надпись «Кахаю». На 

заметку тем, кто считает углеводы, их в 100 граммах этого торта всего лишь 

41,8. 

В День святого Валентина не нужно скрывать чувств, наоборот, говорите о 

них. Ведь как раз в этот праздник можно выразить свои эмоции. И здесь нужны 

не только слова. Хлебозавод позаботился о том, чтобы его кондитерские 

изделия помогли влюбленным сделать искренность признания весомее – это 

торт «Любящее сердце». Два слоя бисквита с кокосовой крупкой соединены 

суфле «Борисовским», смешанным с желе. Боковые поверхности покрыты 

суфле «Борисовским» и обсыпаны кокосовой крупкой. Для верха торта 

кондитеры приготовили символичное украшение – алые сердца из желе. Очень 

эффектно! Торт весит 600 граммов. Пищевая ценность 100 граммов изделия: 

белков – 5,8 г; жиров – 8,1 г; углеводов – 53,6 г. 

Тем, у кого характер жаждущий приключений, кто всегда находит в жизни 

позитив, можно предложить торт «Карамельно-вишневый десерт». Слои 

бисквитного полуфабриката пропитаны сиропом для промочки (крепленым), 

соединены растительными сливками, смешанными с глазурью желеобразной 

«Зеркальная карамель». Верхняя поверхность заглазирована смешанными с 

желеобразной глазурью «Зеркальная карамель» растительными сливками. Торт 

украшен шоколадной глазурью, коктейльной черешней с веточкой в сиропе и 

кокосовой стружкой. Этот десерт весит 350 граммов, а его пищевая ценность в 

100 граммах составляет: белков – 4,0 г; жиров –15,2 г; углеводов – 36,3 г. 
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Праздник влюбленных можно встречать не только вдвоем, но и большой 

компанией. Жодинский хлебозавод предусмотрел и это. Вниманию 

покупателей предлагают набор пирожных «Для вас, любимые». Он состоит из 

трех видов мелких сладостей: «Медовое наслаждение», «Орхидея», 

«Сладостные мечты». 

Пирожное «Медовое наслаждение» – бисквит на меду, покрытый кремом 

на растительных маслах, свернутый в виде рулета, разрезанный на дольки. 

Поверхность украшена взбитым кремом на растительных маслах. 

Пирожное «Орхидея» – бисквит, покрытый взбитым кремом на 

растительных маслах, свернутый в рулет, разрезанный на дольки. Поверхность 

украшена взбитым кремом на растительных маслах. 

Пирожное «Сладостные мечты» – полуфабрикат песочный в виде 

корзиночки, наполненной суфле. Поверхность пирожного украшена 

коктейльной черешней с веточкой в сиропе. 

Как известно, в День святого Валентина принято дарить друг другу 

валентинки в виде сердец. И здесь хлебозавод не отстал – выпек именные 

сладости мучные. Так что, можно одарить своеобразными и оригинальными 

валентинками дорогих сердцу людей. И, можете быть уверены, объект вашего 

внимания будет приятно удивлен таким необычным, а главное, вкусным 

подарком. 

И это еще не все. Для тех, кто хочет сам похлопотать над праздничным 

ужином, тоже есть специальное предложение – полуфабрикат кондитерский 

выпеченный «Корзиночка кулинарная». Эта выпечка приготовлена также в 

виде сердца. Ее хозяйки могут наполнить на свое усмотрение либо холодными 

закусками, либо горячим салатом, либо сладкими ингредиентами. 

Все изделия Жодинского хлебозавода можно приобрести в фирменном 

магазине «Горячий хлеб», который расположен на улице 40 лет Октября, 1А 

возле самого завода, а также в торговой сети города. В фирменном магазине на 

товары не распространена наценка, поэтому продукция будет дешевле, чем в 

других торговых точках. 

На хлебозаводе рассказали, что 12 и 19 февраля в районе магазина 

Белмаркет на улице 50 лет Октября будет организована выездная торговля 

продукцией завода. Здесь вы сможете приобрести разнообразную продукцию 

хлебобулочного предприятия и попробовать кондитерские изделия. 

Не стоит забывать и о том, что на хлебозаводе сделают торт к любому 

торжеству по индивидуальному заказу. Высокое качество, натуральные 

ингредиенты и непревзойденный вкус – визитная карточка завода. 

Оказывается, поводов, чтобы заказать и купить торт – хоть отбавляй. Его 

можно подарить на День рождения, юбилей да и просто навещая друзей. С его 

помощью легко выразить чувства к любимому человеку. Как и повод для 

торжества, праздничные торты могут быть разнообразными: небольшими 

одноярусными – для скромного семейного праздника или большими и 

многоярусными – для большой и шумной компании. Жодинский хлебозавод с 

радостью готов предложить своим покупателям любую палитру цветов, а также 
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стилей оформления: начиная от лаконичных и аккуратных тортов в 

минималистичном стиле и заканчивая богатыми и роскошными вариантами. 

 

 

Заданне 5. Прааналізуйце марфалагічную стратыфікацыю  і 

сінтаксічныя асаблівасці ў рэкламных інфармацыях. Вызначце тыя 

моўныя крытэрыі, якія характарызуюць рэкламнае маўленне. 

А) Есть отличное предложение к любому празднику  подарочный 

сертификат от универмага «Беларусь». Раскрасьте праздник яркими красками и 

впечатлениями! Подарочный сертификат  это удобно, современно, 

оригинально. Б) Мебель «Пинскдрев»  это то, что нужно вам и вашей семье, 

чтобы ощутить чарующую атмосферу домашнего тепла и безграничного 

счастья. Мечтайте, а «Пинскдрев» поможет сделать ваши мечты реальностью! 

В) При любой погоде. В любых условиях. Оптимальное сцепление с дорогой. 

Какой бы сложной она ни была. Ситроен С4 Седан. Г) Стабильность всѐ время. 

Невероятный контроль. Mercedes-benz. Д) Mazda. Идеальный внедорожник. C 

сердцем гонщика!  Е) Какой майонез предпочитают белорусы? Ж) Где мое 

красное платье для новогодней ночи? З) Что такое скинали и «с чем их едят»? І) 

Снова МакХэппи День в МакДональдс. К) Всегда рядом. Просто. 

Профессионально. Сбербанк. Л) Позволь себе больше. Думай о хорошем! 

Альфа-Банк. М) Вчера, сегодня, завтра  мы с вами. Белгосстрах. Н) А какое 

желание вы загадаете на Новый год? Если что-то о карьере и деньгах, то  

Образовательный центр Парка высоких технологий приглашает на 

подготовительные IT-курсы бесплатно! О) Красота разнообразна, как сама 

жизнь. Красота ослепляет и светится изнутри. Она в глазах, и она в сердце. Как 

будто знакомая, но всегда удивительная. Красота вокруг – и внутри каждого. 

Мы чувствуем и видим ЭТО. Nivea.  

 

 

Пытанні для самакантролю 

1. Да якога стылю адносяцца рэкламныя тэксты? 

2. Адзначце стылістычныя прыѐмы, якія дапамагаюць скласці эфектыўны 

рэкламны тэкст. 

3. Чым вызначаецца марфалагічная стратыфікацыя рэкламнага маўлення. 

4. Назавіце найбольш тыповыя характарыстыкі сінтаксіса рэкламы. 

 

 

Заданне на КСР 

Падрыхтуйцеся да дыспуту па тэме «Спецыфіка лінгвістычнай арганізацыі 

тэкстаў рэкламы. Норма і парушэнні». Для даведкі (гл. Навукова-метадычныя 

парады, раздзелы 4-5). 
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ЛАБАРАТОРНЫЯ ЗАНЯТКІ №4 

МОВА І СТЫЛЬ РЭКЛАМНЫХ ТЭКСТАЎ 

 

4.2 Рэдагаванне тэкстаў з парушэннем літаратурных нормаў  

 

Тэарэтычная частка 

1. Рэдагаванне неэфектыўнай рэкламы. Факт у рэкламе як адзінка для 

літаратурнага рэдагавання.  

2. Фактычныя і моўныя памылкі.  

3. Рэдагаванне тэкстаў з парушэннем літаратурных нормаў.  

 

Ключавыя словы: рэкламны факт, прыѐм праверкі (канкрэтызацыя, 

супастаўленне, падлікі, праверка па крыніцах), наўмыснае адхіленне ад нормы,  

віды рэдактарскіх стратэгій. 

 

 

Практычная частка 

 

Заданне 1. Прачытайце тэксты. Праверце ў іх фактычны матэрыял у 

адпаведнасці з рэдактарскімі патрабаваннямі. 

А) 

ОАО «Брестский чулочный комбинат» 

Уважаемые покупатели!  

Мы специализируемся на выпуске чулочно-носочных изделий для 

женщин, детей, и мужчин всех возрастных групп, выполненных из разных 

видов синтетических нитей, пряжи из натуральных волокон и их смесей, в том 

числе с синтетическими, а также с применением эластомерных нитей типа 

«лайкра». 

Мощности предприятия позволяют производить до 50 млн. пар по 

доступной для Вас цене. 

Ассортимент представлен 150 артикулами, 300 моделями для всех времен 

года. 

Предприятие располагает всем необходимым основным и 

вспомогательным технологическим оборудованием для изготовления 

высококачественной продукции, соответствующей требованиям стандартов и 

конкурентоспособной на мировом рынке.  

Оборудование – круглосуточные автоматы. 

Для пошива используются автоматические линии японского производства, 

швейные машины из Италии и Германии. 

Особенностью предприятия является наличие в красильно-отделочном 

цехе современного оборудования для крашения пряжи и изделий, их отделки. 
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Мы упаковываем наши изделия в индивидуальные пакеты и коробочки, а 

для маркировки используем красочные пришивные этикетки. 

Благодаря применению наряду с традиционными технологическими 

процессами современных прогрессивных, наша продукцияпоставляется как на 

внутренний рынок, так и в Россию, Латвию, Германию, Чехию. 

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях и 

желаем Вам быть красивыми и счастливыми в наших изделиях. 

Б) 

Калинковичский мясокомбинат 

Крупное мясоперерабатывающее предприятие, включающее в себя четыре 

основных подразделения: мясожировое производство, производство по 

выработке колбасных изделий и полуфабрикатов, холодильник, консервное 

производство; переоснащено новейшим отечественным и зарубежным 

оборудованием. 

Производит и реализует: 

 колбасные изделия в широком ассортименте (сосиски, сардельки, 

колбасы вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, колбасы 

ливерно-паштетной группы; 

 деликотесную продукцию (копчености со свинины, птицы, говядины); 

  натуральные и рубленые полуфабрикаты из свинины и говядины; 

 консервы мясные  и мясорастительные; 

 жиры пищевые топленые; 

 жиры кормовые и технические; 

 сухие животные корма; 

 кишечное сырье консервированное; 

 шкуры консервированные; 

 мясо и субпродукты; 

 пельмени. 

На предприятии решается проблема занятости путем создания новых 

рабочих мест. Таким образом, на пустующих площадях было открыто 

нетрадиционное производство по изготовлению картин и сувениров из рого-

копытного сырья, которые пользуются широким спросом у покупателей.  

 

 

Заданне 2. Зрабіце стылістычную праўку ў наступнай рэкламе. 

 

«Блондинка» покупает компьютер 

Плохо, когда дома нет компьютера. Из предмета роскоши он давно стала 

вещью столь же необходимой, как холодильник и пылесос, и как-то даже 

удивительно, что люди раньше жили без компьютеров вообще. Решив не 

отставать от прогресса, я тоже задумала прикупить себе эту бандуру, будь она 

неладна. Чтобы и фильмы смотреть, и музыку в свое удовольствие слушать, и в 

игры до отвала отрываться (а то на работе начальник мешает). Но вот в чем 

беда – денежек-то… Не то, чтобы мало, но и не сильно много. Ну нету дяди-
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миллионера в роду, обидно, а что поделать? Но я решила для начала посетить 

хотя бы пару компьютерных магазинов, а уж потом впадать в панику. 

Ближе всего к моему дому компьютерный магазин на улице Кульман. 

Захожу, консультанты уныло стоят возле витрин. Кроме меня не одного 

покупателя. Преодалевая природную застенчивость, спрашиваю: 

 А мне можно это… компьютер? 

Ко мне лениво подходит молодой человек и вдруг начинает сыпать 

всякими умными словами типа «материнка», «флешка», «видяха» и так далее. Я 

тускнею на глазах, как увядающий цветок. Очень уж умно. В конце концов, 

решаюсь вставить свое робкое: «А скоко это все будет стоить?»  

Юноша тут же все что-то подсчитал, собрал, напечатал и дал мне бумажку, 

где был указан весь список необходимых частей компьютера (монитор, 

клавиатура, мышь и все остальное) и их стоимость в этом магазине. Я 

посмотрела на сумму, покачнулась, сказала: «Мерси», и вышла, не прощаясь. 

Потому что, хоть и понятно, что компьютер – это не новая китайская игрушка, 

но все-таки тут дороговато выходит. 

После этого игра в самостоятельность закончилась, и я решила 

посоветоваться с друзьями-компьютерщиками. Показала им ту самую бумажку, 

которая, аказывается называется «конфигурация», на что они немедленно 

заявили, что по таким ценам даже Рокфеллер не стал бы покупать себе 

компьютер. И посоветовали обратиться в магазин «Андеграунд». Говорят, что 

вот там все по очень доступным ценам, и даже такой неопытный пользователь, 

как я, приобретет себе отличную машину. Что ж, ехать недалеко, почему нет? 

Сам магазин находится за торговым домом «Звездный», в том же здани, 

только во дворе. Хотя, как мне объяснили, можно было бы и не ехать вовсе, а 

позвонить по телефону, и мне собрали бы компьютер заочно. И на дом 

привезли. И собрали спокойно, не оставив бедную невинную девушку наедине 

со всеми кабелями и разъемами. Я, правда, честно предупредила приятного 

молодого человека, который меня обслуживал, что уже побывала в одном 

магазине, и мне там не понравилось на предмет цены. Но оказалось, что 

опасения мои совершенно напрасны. В «Андеграунде» можно купить все то же 

самое, но дешевле. Действительно дешевле. Правда, были и те детали, которые 

обошлись дороже, но все тот приятный молодой человек объяснил, что это – 

настоящие, фирменные, а не «собранные в Китае на коленке», что могут иметь 

те же характеристики, но качество у них – извините, не то. Так что в этот 

магазин можно придти с небольшой суммой, но получишь машину даже 

лучшую, чем ожидалось. И свой компьютер я приобрела намного дешевле. 

Процесс расставания с деньгами при покупке всегда самый печальный и 

болезненный, но в «Андеграунде» сделали все, чтобы он был максимально 

удобным для покупателя. Хочешь – оплачивай сразу, хочешь  подожди, пока 

тебе привезут и установят компьютер. Можно купить и в кредит, причем вся 

сложная работа за тебя уже сделана, ты лишь приходишь в любой из банков по 

списку, предложенному магазином, подписываешь договор, и деньги 

отправляются продавцам, а компьютер везут к тебе домой! Здорово, правда? 
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Короче, у меня наконец-то есть персональный компьютер. Недорогой. 

Надежный. Качественный. С гарантией. И теперь я могу смотреть фильмы, 

слушать музыку, играть и делать еще массу всего! Удивительно, как это люди 

раньше жили без компьютеров вообще. Кстати, я подумала, что еще не мешало 

бы иметь бы дома принтер и сканер. 

Угадайте, куда я пойду их покупать? 

И вам советую – только в «Андеграунд». 

 

 

Заданне 3. Якія сродкі мастацкай выразнасці назіраюцца ў наступных 

адрэзках рэкламнага маўлення? 

А) Сам Самыч. Пельмешки без спешки. Б) Знает каждый человек Чудо-

доктор, сеть аптек. В) Комар носу не подточит. Г)  Пусть дети растут без 

гриппа и простуд! Д) Со здоровьем нет проблем  я медновский бройлер ем! Е) 

Свежесть белья  заслуга моя! Ж) Несквик  напиток замечательный, 

шоколадный и питательный! З) Крабовый вкус  королевский хруст. ХрусTeam. 

І) Мороженое Антошка  очень вкусное морожко. К) В здоровом теле здоровые 

зубы. Colgate. Л) Coldrex. Семь бед  один ответ! М) Лови настроение. Спартак. 

Н) И пятна вас не остановят. Лоск. О) Когда не нужно то, что нужно другому. 

Куфар. П) Очевидно вкусно! Невероятно полезно! Беллакт. Р) Вкусно и просто 

с компанией Просма.   

 

 

Заданне 4. Вызначце адметнасці сінтаксічных сродкаў у прыкладах з 

рэкламных інфармацый.  

А) Хотите быть в тренде? Или наоборот   не похожим ни на кого? 

Отправляйтесь в салон печати «ПрофиПринт». Б) Какая должна быть подушка? 

Удобная и приятная вам по форме. В) Кто, скажете вы, в эту жару покупает 

шубы? Люди предусмотрительные! Г) Сколько пар сапог надо на зиму? Как 

минимум, две. Д) А какое желание вы загадаете на Новый год? Если что-то о 

карьере и деньгах, то  Образовательный центр Парка высоких технологий 

приглашает на подготовительные IT-курсы бесплатно! Е) Налетай, подешевело! 

Ж) Торопитесь, количество подарков ограничено! З) Создаем комфорт себе 

сами! І) Если вам нравится экономить и при этом покупать качественную 

модную одежду  спешите в магазины Gotti.  

 

 

Заданне 5. Якія з наступных прыкладаў не вызначаюцца аўтарскай 

арыгінальнасцю ў падборы моўных сродкаў? Адзначце выпадкі ўжывання 

клішэ або штампаў. 

А) Компания «Просто Мебель» использует только качественные ма-

териалы. Б) Экспертный подход к сочетанию ингредиентов, разнообразие 

продуктов, основанных на древних традициях Ближнего Востока, современные 

технологии и натуральные ингредиенты. В) Наша компания предлагает 
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квалифицированную помощь в выборе устройств под ваши задачи. Г) Фирма 

оказывает весь комплекс услуг по укладке паркетных (деревянных) полов. Д) 

Совместная стратегия и ценовая политика немецкого и белорусского партнеров 

позволили сформировать демократичную стоимость паркетных полов. Е) 

Сейчас на рынке имеет место быть большое многообразие керамической 

плитки по цвету, фактуре, размерам и формам. Ж) СМАРТ-ОФИС для тех, кто 

меняет мир на скорости 4G! З) Создав Италию в форме сапога, сама природа 

остроумно подчеркнула, что здесь расположена мировая столица обувной 

моды. Знаменитый бренд, вспыхнувший на модном небосклоне сравнительно 

недавно; станет частью вашего индивидуального стиля и источником 

вдохновения. 

 

 

Пытанні для самакантролю 

1. Якія веды павінен выкарыстаць рэдактар пры рабоце над фактамі ў 

рэкламным тэксце? 

2. Якія існуюць прыѐмы праверкі фактаў у рэкламе? 

3. Назавіце аспекты рэдагавання рэкламнага тэксту? 

4. Чым вызначаецца рэдагаванне з парушэннямі літаратурных нормаў? 

 

 

Заданне на КСР 

Пісьмова зрабіце праўку-вычытку трох рэкламных тэкстаў, размешчаных у 

СМІ. Да рэдактарскага аналізу неабходна прыкласці тэкст рэкламы. Асобую 

ўвагу звярніце на рэдагаванне фактаў і моўныя адхіленні або памылкі. 

 

 

ЛАБАРАТОРНЫЯ ЗАНЯТКІ №5 

КРЫТЭРЫІ РЭДАКТАРСКАЙ АЦЭНКІ  

МАСТАЦКАГА АФАРМЛЕННЯ РЭКЛАМЫ 

 

5.1 Ілюстрацыйны матэрыял у рэкламе. Роля рэдактара ў складанні 

макета рэкламнага выдання 

 

Тэарэтычная частка 

1. Ілюстрацыйны матэрыял у рэкламе. Спецыфіка ўключэння, мэтавае 

прызначэнне.  

2. Роля рэдактара ў складанні макета рэкламнага выдання.  

3. Крэалізаваныя рэкламныя тэксты. Тыпалогія невербальных знакаў. 

Паняцце пра канстанты (фірмовыя знакі, лагатыпы).  
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4. Невербальныя сродкі ў вуснай і пісьмовай рэкламнай інфармацыі. 

Тыпы суадноснасці вербальных і невербальных кампанентаў у рэкламе. 

 

Ключавыя словы: ілюстрацыя, макет, крэалізаваны тэкст, канстанты, 

фірмовыя знакі (слоўныя, графічныя; лагатып,шрыфт, рэкламны сімвал 

кампаніі). 

 

 

Практычная частка 

 

Заданне 1. Пазнаѐмцеся з выказваннем  вядомага рэдактара                 

М. Сікорскага. Зрабіце план-канспект. Адкажыце на пытанне: што павінен 

ведаць рэдактар па ацэнцы мастацкага афармлення рэкламы? 

Рэкламнае выданне як сістэма патрабуе ад рэдактара ўвагі не толькі да 

зместу, але і да ўсіх астатніх элементаў. І тут вялікае значэнне мае выяўленчы 

рад, які выконвае як навукова-пазнавальную, так і псіхалагічную функцыю. У 

асобных відах рэкламных выданняў, напрыклад у плакаце, ілюстрацыя ўвогуле 

з’яўляецца галоўным элементам уздзеяння на свядомасць і эмоцыі 

патэнцыйнага пакупніка. Найважнейшая перавага ілюстрацыі над тэкстам у 

тым, каб ва ўспрыманні інфармацыі актыўна ўдзельнічалі і другая, і першая 

сігнальная сістэмы. 

Удалае выкарыстанне ілюстрацый дае магчымасць ахарактарызаваць 

аб’ект рэкламы з розных бакоў: знешняга віду, структуры, арганізацыі, руху, 

сістэмы, працэсу, памеру, колькасці, размяшчэння. Выяўленчы матэрыял, які 

найбольш даступны для ўспрымання, эстэтычна пераконвае, спрыяе лепшаму 

разуменню інфармацыі, дапаўняе, удакладняе тэкст, а ў некаторых выпадках 

дазваляе ўвогуле абысціся без яго. 

У рабоце над ілюстрацыямі асноўная задача рэдактара – ацаніць, як мастак 

і тэхнічны рэдактар вырашылі задачы, якія былі пазначаны першапачаткова. 

Крытэрыямі такой ацэнкі могуць быць наступныя палажэнні 

Ілюстрацыйны матэрыял павінен паказаць выраб у адпаведнай яго 

прызначэнню абстаноўцы, лепш – у руху, г. зн. прадэманстраваць, як выраб 

працуе, якія аперацыі выконвае, якія вынікі яго выкарыстання. Пры гэтым 

фокус увагі пажадана накіраваць на марку тавару і зрабіць акцэнт на яго 

характарыстыках і асаблівасцях. 

Адначасова трэба сачыць за тым, каб ілюстрацыя зрокава раскрыла 

пакупніку, якую карысць ѐн атрымае ад яе набыцця, напрыклад: зручнасць, 

эканамічнасць, высокую эфектыўнасць пры прыгатаванні «сваѐй» прадукцыі. У 

той жа час з дапамогай ілюстрацыйнага матэрыялу можна перадаць сітуацыі, 

якіх трэба пазбягаць пры карыстанні таварам. 

Эстэтыка ілюстрацый значна павялічвае эмацыянальнае ўздзеянне на 

чытача, таму пры падрыхтоўцы мае вялікае значэнне рацыянальнае каляровае 

рашэнне, розныя выяўленчыя прыѐмы, вобразныя элементы (нават 

карыкатуры). Аднак пры гэтым рэдактар сочыць за тым, каб выкарыстанне 
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гэтых элементаў было строга функцыянальным, накіраваным на рашэнне 

задачы патлумачыць, упэўніць, пацвердзіць тэкставыя аргументы. 

Ілюстраванне ў рэкламе як самамэта не мае сэнсу, а галоўнае, выніку. Таксама 

як і ў тэксце, аб’ект рэкламы ў ілюстрацыях неабходна перадаваць з пазіцыі 

пакупніка і даступнай для яго разумення форме. 

Галоўнае месца ў выяўленчым радзе рэкламы належыць фотаздымку. Ён 

адлюстроўвае вобраз тавару для пакупніка з дакументальнай дакладнасцю. Але 

разам з тым прадстаўляе з’явы або сітуацыі ў зусім нечаканых формах і 

ракурсах. Фотаздымку ўласціва таксама яшчэ адна станоўчая якасць, якая 

неабходна ў экспартнай рэкламе,  – агульназразумеласць, інтэрнацыянальнасць. 

Нягледзячы на значную ступень ужывальнасці фотаздымкаў, часта 

бываюць выпадкі, калі яны будуць неэфектыўнымі. Звычайна гэта звязана з 

дрэннай візуалізацыяй тавару. Камп’ютары, пральныя машыны, халадзільнікі 

выглядаюць як скрыні. Таму фотаздымак можа суправаджацца малюнкам або 

сімвалам. Пры ацэнцы падобных кампазіцый рэдактар павінен звярнуць увагу 

на максімальна дакладную і арганічную суадноснасць фотаздымкаў і 

суправаджальных элементаў.  

Усе элементы структуры рэкламнага выдання арганізуюцца ў адзінае цэлае 

макетам, які ствараецца на аснове прынцыпаў мастацкага канструявання, 

кніжнага дызайну. 

Пры разглядзе макета рэкламнага выдання рэдактар ацэньвае яго з боку 

арганічнасці адзінства вербальнай і візуальнай, семантычнай і эстэтычнай 

інфармацыі, арганізацыі рытму выдання, які павінен весці чытача ўверх. 

Эстэтычны бок рэкламнага дызайну пры гэтым выступае не як самамэта, а 

толькі як умова і сродак забеспячэння высокай спажывецкай якасці выдання. 

Складанне макета – складаны, сапраўды творчы мастацкі працэс, які 

патрабуе кожны раз новага, неардынарнага рашэння. Мастаку неабходна 

адчуваць дух часу, каб макет выдання быў сучасным па форме, па выбары 

сродкаў і метадаў мастацкага канструявання. 

Макет павінен быць даволі функцыянальным і спрыяць таму, каб перавага 

рэкламаванага тавару ці паслугі былі раскрыты найбольш поўна і як мага больш 

лаканічнымі сродкамі. Мастаку трэба шырока выкарыстоўваць розныя 

выяўленчыя сродкі вылучэння: шрыфт, колер, падкрэсліванне, рамкі і г. д.. 

Гэтыя экстралінгвістычныя  элементы дапамагаюць засяродзіць увагу чытача 

на галоўных перавагах і якасцях тавара, яго важных характарыстыках, умовах 

выкарыстання… 

 

Заданне 2. Знайдзіце самастойна ў друку некалькі крэалізаваных 

тэкстаў. Пазначце ў іх канстанты (лагатып, марачнае імя, фірмовы 

візуальны знак і г. д.), якія будуць раскрываць змест рэкламаванага 

аб’екта. Вызначце суадноснасць вербальных і невербальных складнікаў, 

тып іх сувязі (гл. Дадатак 2.). Звярніце ўвагу на парушэнні ў зместава-

кампазіцыйнай арганізацыі. 
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Заданне 3. Прааналізуйце самастойна 5-10 радыѐ- або тэлеролікаў. 

Адзначце прыклады эфектыўнага складання рэкламы або памылкі ў іх 

пабудове. 

 

 

Пытанні для самакантролю 

1. Якая асноўная задача рэдактара ў рабоце над ілюстрацыйным 

матэрыялам? 

2. Як павінен разглядаць макет рэкламнага выдання рэдактар, на што 

звяртаць увагу? 

3. Патлумачце паняцце «крэалізаваны тэкст». 

4. Якія знакі ў тэксце адносяцца да невербальных? 

5. Якая існуе суадноснасць паміж вербальнымі і невербальнымі знакамі ў 

рэкламным (друкаваным або аўдыявізуальным) тэксце? 

 

Заданне на КСР 

Напішыце эсэ-разважанне на тэму: «Невербальныя сродкі ў сучасных 

рэкламных тэкстах: рэгрэс і творчы заняпад або крэатыўнасць аўтараў». 

 

 

ЛАБАРАТОРНЫЯ ЗАНЯТКІ №5 

КРЫТЭРЫІ РЭДАКТАРСКАЙ АЦЭНКІ / 

МАСТАЦКАГА АФАРМЛЕННЯ РЭКЛАМЫ 

 

5.2 Правілы ўключэння ілюстрацый у рэкламны тэкст, парады 

рэдактара 

Тэарэтычная частка 

1. Фотаздымкі і малюнкі як элементы крэалізаваных рэкламных 

тэкстаў. Мэтавае прызначэнне, сувязь з вербальнымі знакамі.  

2. Правілы ўключэння ілюстрацый у рэкламны тэкст, парады 

рэдактара. Храматычныя і ахраматычныя ілюстрацыі ў газетна-часопісных 

выданнях.  

3. Суадноснасць тэксту за кадрам з невербальнай часткай у 

аўдыявізуальнай рэкламе. 

 

Ключавыя словы: мэты і функцыі фотаздымкаў і малюнкаў, 

храматычныя і ахраматычныя ілюстрацыі, прыѐмы размяшчэння, візуалізацыя 

як сістэма кодаў інтэрпрэтацыі зместу. 
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Практычная частка 

 

Заданне 1. Падрыхтуйце па тры прыклады рэкламных інфармацый з 

фотаздымкамі ці малюнкамі, якія будуць размешчаны  ў адпаведнасці з 

наступнай пабудовай: 

а) ілюстрацыя над асноўным тэкстам; 

б) ілюстрацыя перад тэкстам; 

в) ілюстрацыя пасля тэксту; 

г) гарызантальныя ілюстрацыі ў тэксце; 

д) вертыкальныя ілюстрацыі ў тэксце; 

е) ілюстрацыі па дыяганалі ў тэксце. 

 

 

Заданне 2. Пазнаѐмцеся з некаторымі правіламі ўключэння 

фотаздымкаў і малюнкаў у тэкст, прапанаваных даследчыкам Я. 

Пясоцкім. Якія з іх павінен памятаць, на вашу думку, літаратурны 

рэдактар? Падрыхтуйце пісьмовы адказ, падмацаваны ўласнымі 

прыкладамі з рэкламы ў друку. 

1. Ілюстрацыя і тэкст павінны ўзаемна дапаўняць і ўзмацняць адзін 

аднаго, а не існаваць самі па сабе. Закрыйце рэкламны тэкст рукой і 

паспрабуйце зразумець па ілюстрацыі, пра што ідзе гаворка. 

2. Ілюстрацыя павінна дэманстраваць спажыўцу будучыню, у якое 

пераўтварылася сучаснае пасля набыцця тавара, а тэкст павінен тлумачыць 

адлюстраванае і перавагу над іншым. 

3. Рэкламная ілюстрацыя не дапускае мастацкіх прыѐмаў, якія 

ўскладняюць хуткае і беспамылковае ўспрыманне і пазнавальнасць рэкламнага 

аб’екта. 

4. Выява рэкламаванага тавару павінна быць дынамічнай. 

5. У ілюстрацыі павінен прысутнічаць сэнсавы цэнтр, які прыцягвае 

максімальную ўвагу спажыўца.  

6. Неабходна перадаваць тую абстаноўку, у якой рэкламны тавар 

будзе функцыянаваць. 

7. Мініяцюрныя ілюстрацыі зніжаюць цікавасць да рэкламы ці могуць 

прывесці да скажэння інфармацыі. 

8. Рэкламны аб’ект лепш адлюстроўваць праз супастаўленне: да таго і 

пасля таго, як набылі. Гэта спрыяе фарміраванню эмацыянальна-экспрэсіўнага 

вобраза інфармацыі. 

9. Зрокавая метафара павінна аднолькава ўспрымацца ўсімі спажыўцамі. 

10. Не рэкамендуецца накладаць тэкст на ілюстрацыю, асабліва 

шматколерную, паколькі яна перашкаджае ўспрымаць і разумець вербальную 

частку. 
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Заданне 3. Прааналізуйце 5 прыкладаў тэлерэкламы. Праверце 

суадноснасць вербальных і невербальных кампанентаў на агульнае 

разуменне інфармацыі па наступных крытэрыях: 

1. Зместавыя недахопы – на ўзроўні сэнсавай структуры тэксту 

(этычныя, агульная незразумеласць рэкламнай інфармацыі, бессэнсоўнасць, 

алагічнасць, нявызначанасць прадмета рэкламы). 

2. Структурна-кампазіцыйныя (няправільны падбор вербальных і 

візуальных элементаў тэксту або іх дэфектнае суаднясенне). 

3. Стылістычныя – на ўзроўні асобнага выказвання (моўныя хібы, 

плеаназмы, каламбуры, алагічнасць і г. д.) 

4. Адхіленні ад правіл афармлення пісьмовага маўлення 

(арфаграфічныя і пунктуацыйныя памылкі). 

 

 

Пытанні для самакантролю 

1. Чаму фотаздымкам найчасцей надаецца перавага ў параўнанні з 

іншымі невербальнымі знакамі па ўключанасці ў крэалізаваны тэкст? 

2. Якія існуюць прыѐмы размяшчэння фотаздымкаў і малюнкаў у 

рэкламным тэксце? 

3. Якія правілы па суадноснасці ілюстрацый з вербальнай часткай 

павінен ведаць рэдактар? 

4. Ці ўваходзіць у кампетэнцыю рэдактара праверка надпісаў і 

подпісаў каля ілюстрацый? 

 

 

Заданне на КСР 

Зрабіце пісьмовы аналіз 3-5 крэалізаваных тэкстаў рэкламы. Акрамя 

літаратурнай праўкі праверце размяшчэнне ілюстрацый і іх суаднесенасць са 

зместам (гл. Дадаткі 11-18). 

 

ЛАБАРАТОРНЫЯ ЗАНЯТКІ №5 

КРЫТЭРЫІ РЭДАКТАРСКАЙ АЦЭНКІ  

МАСТАЦКАГА АФАРМЛЕННЯ РЭКЛАМЫ 

 

5.3 Сімвалы, лічбы, колер, шрыфт у рэкламе. Рэдактарскі аналіз 

Тэарэтычная частка 

1. Сімвалы і лічбы ў рэкламе. Віды, асаблівасці ўключэння сімвалаў у 

рэкламу. Рэдактарскі аналіз лічбавай інфармацыі, крытэрыі дакладнасці і 

лагічнасці ў  іх падачы.  
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2. Мэтазгоднасць уключэння ў рэкламны тэкст табліц, графікаў, 

дыяграм. 

3. Шрыфт як невербальны элемент афармлення рэкламы. Правілы 

выбару шрыфтоў у аўдыявізуальнай і друкаванай рэкламе. 

4. Колер як эфектыўны невербальны знак-сімвал афармлення 

рэкламнай інфармацыі, кантраснасць як метад прыцягнення ўвагі. 

Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае ўспрыманне колеру. 

5. Сродкі графічнага афармлення тэкстаў рэкламы. Падзел на абзацы, 

пункты, параграфы. Спецыфіка ўжывання знакаў прыпынку ў рэкламных 

тэкстах. 

 

Ключавыя словы: сімвалы, лічбы як невербальныя адзінкі, крытэрыі 

дакладнасці; параграфемы праз табліцы, графікі, схемы,шрыфт і колер як 

знакі афармлення ў рэкламе, графічныя сродкі афармлення рэкламы (абзацы, 

пункты, параграфы, знакі прыпынку). 

 

 

Практычная частка 

 

Заданне 1. Паразважайце над праблемай уключанасці лічбаў у 

рэкламныя тэксты. У якасці аргументаў для доказаў прачытайце 

наступную інфармацыю. 

Складальнікі рэкламы пазбягаюць  круглых лічбаў, паколькі яны 

выклікаюць недавер, таму 48 лепш за 50, што значыць – разлікі больш 

дакладныя. Канкрэтныя лічбы прыводзяць да асацыяцый з доказнасцю і 

надзейнасцю. Дробавыя лічбы прыводзяць да доўгіх падлікаў. 

Уся лічбая інфармацыя павінна быць праверана на падставе даследаванняў 

ці апытанняў. Лічбы адрасаваны логіцы. Канкрэтныя факты дапамагаюць 

агульнаму ўспрыманню інфармацыі. Праз лічбы тэкст больш доказны і 

ўпэўнівае ў станоўчых якасцях рэкламнага аб’екта. Найбольш уздзейнічаюць у 

загалоўках і слогане. 

Назіраюцца памылкі ў напісанні лічбаў і іх спалучэнні са словамі. Часам 

гэта робіцца наўмысна, каб прыцягнуць увагу спажыўца. 

 

 

Заданне 2. Зрабіце праўку-вычытку некалькіх рэкламных тэкстаў з 

газет, у якіх прыводзіцца лічбавая інфармацыя, звярніце ўвагу на іх 

напісанне і суадноснасць са словамі. Для даведкі (гл.: Жаўняровіч, П. П. 

Даведнік па літаратурнай праўцы : арфаграфічны, пунктуацыйны, 

лексічны, марфалагічны, сінтаксічны, тэхнічны ўзроўні  / Пятро  

Жаўняровіч .   Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2016. – 448 с. ). 
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Заданне 3. Пазнаѐмцеся з раздзелам кнігі (Назайкин, А. Н. Практика 

рекламного текста // А.Н. Назайкин. – М, 2003.  211 с.), прысвечанага 

шрыфтам. Зрабіце рэдактарскі аналіз некалькіх рэкламных тэкстаў, 

адместнасцю якіх з’яўляецца шрыфтавое афармленне. Апішыце падачу 

шрыфтоў у рэкламе пісьмова. У дапамогу прачытайце наступную 

інфармацыю. 

Асаблівасці афармлення друкаванай рэкламы 

Для стварэння якаснай друкаванай рэкламы трэба памятаць пра асаблівасці 

кожнага яе складніка. 

Загаловак найчасцей знаходзіцца ў верхняй частцы старонкі. Словы, 

набраныя вялікім шрыфтам, прыцягваюць большую ўвагу. 

Падзагаловак. Неабавязковы дадатак да загалоўка. Ствараецца з мэтай 

удакладнення сэнсу загалоўка, набіраецца вялікім шрыфтам, аднак меншым, 

чым загаловак. 

Тэкст ці асноўная частка рэкламы набіраецца зручным для чытання 

памерам шрыфта, такім, напрыклад, як у кнізе ці часопісе. 

Ілюстрацыйны матэрыял – любыя выявы. Гэта частка можа быць самай 

галоўнай у друкаванай рэкламе, а можа – дапаможнай. Наяўнасць ілюстрацый 

не з’яўляецца абавязковай. 

Подпіс пад ілюстрацыяй – тэкст, які суправаджае выяву з мэтай 

патлумачыць ці пракаментаваць іх. Звычайна размешчаны пад ілюстрацыяй, 

але можа быць збоку ці ўнутры яе. 

Гандлѐвая марка – графічны сімвал, які прадстаўляе марку тавара ці 

кампанію, павінен быць зарэгістраваны. 

Інфармацыя пра рэкламадаўцу ці рэквізіты. Афіцыйна зарэгістраваная 

графічная версія назвы кампаніі. Рэкламадаўцы часта ствараюць лагатып назвы 

маркі з дапамогай спецыяльнага шрыфта і стылю. Лагатып з’яўляецца 

тэкставым эквівалентам графічнага сімвала – гандлѐвай маркі. 

Слоган – кароткая фраза, якая выражае сутнасць ці асаблівасці маркі 

тавару. Можа набірацца па-рознаму, але аднолькавы заўсѐды для адной 

кампаніі як графічны фірмовы сімвал. 

Шрыфт  з’яўляецца важным элементам псіхалагічнага ўздзеяння. Калі 

малюнак шрыфту, яго памер, даўжыня радкоў і інтэрвалы паміж імі 

выбіраюцца няўважліва, без усялякай сувязі паміж сабой, такі тэкст у рэдкіх 

выпадках будзе прачытаны да канца. Зручнасць для чытання і выразнасць 

шрыфту маюць вялікае значэнне для хуткага ўспрымання тэксту. Працэс 

чытання тэксту рэкламы ў многіх выпадках з’яўляецца вырашальным фактарам 

для ўспрымання яго сэнсавага зместу. Няўлоўныя рухі вачэй, разгляданне 

малюнкаў і чытанне тэксту адбываецца амаль адначасова, утвараючы працэс 

успрыняцця, які можа быць яшчэ больш ускладнены, калі выкарыстоўваюць 

невыразныя шрыфты. 

Лѐгкачытальнасць тэксту і хуткае яго ўспрыманне забяспечваюцца пры 

дапамозе фактараў: 

1. простыя літары і формы; 
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2. адпаведнасць памера літар плошчы паверхні ліста; 

3. адзінства шрыфта. Лепшым будзе выкарыстанне шрыфтоў адной 

групы, прычым для дасягнення кантраснасці розных памераў з рознай 

таўшчынѐй рысак; 

4. колер фона шрыфта. Заўсѐды пажадана кантраснасць шрыфту і 

фона; 

5. інтэрвал паміж радкамі: яны спрашчаюць успрыманне і пераход да 

наступнага радка; 

6. раўнамерная даўжыня радкоў. 

 

 

Заданне 4. Паглядзіце ў Дадатках 3-18 прыклады крэалізаваных 

тэкстаў рэкламы розных часоў, размешчаных у айчынных СМІ або на 

білбордах. Звярніце ўвагу на невербальныя кампаненты, іх сувязь з 

тэкстам, а таксама на сродкі графічнага афармлення. Пры неабходнасці  

зрабіце рэдактарскія парады. 

 

 

Пытанні для самакантролю 

1. Назавіце асаблівасці ўключанасці ў рэкламны тэкст сімвалаў і 

лічбаў. 

2. Па якіх крытэрыях правяраецца лічбавая інфармацыя ў рэкламе? 

3. Якія існуюць правілы выбару шрыфтоў у друкаванай і 

аўдыявізуальнай рэкламе? 

4. Чаму колер з’яўляецца эфектыўным невербальным знакам у 

крэалізаванай рэкламе? 

5. На якія сродкі афармлення рэкламы павінен звяртаць увагу 

рэдактар? 

 

 

Заданне на КСР 

Самастойна зрабіце макет рэкламы, максімальна выкарыстоўвайце пры яе 

падрыхтоўцы веды па зместавай, кампазіцыйнай арганізацыі, а таксама па 

невербальным афармленні. Падрыхтуйце прэзентацыю. На выніковых занятках 

выступіце не толькі як аўтар-складальнік рэкламы, але і як рэдактар-

кансультант для аднагрупнікаў. 
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КАНТРОЛЬ ВЕДАЎ 

 

Выніковы тэст 

1. Пазначце віды рэкламы па сродках успрымання: 

__ зрокавая; 

__ слыхавая; 

__ зрокава-слыхавая. 
 

2. Кансультацыя як жанр адносіцца да рэкламы: 

__палітычнай; 

__сацыяльнай; 

__камерцыйнай. 
 

3. Спецыфікай падачы рэкламы ў СМІ на старонках першых 

беларускіх газет пач. XX ст. «Наша доля», «Наша ніва» былі: 

__ размяшчэнне на апошняй старонцы; 

__ існаванне жанру аб’явы; 

__ напісанне кірыліцай або лацінкай. 
 

4. Якія віды аб’яў уласцівы рэкламным тэкстам? 

__ аб’явы-намінацыі;              __ аб’явы-сцвярджэнні; 

__ аб’явы-заклікі;                   __ аб’явы-тлумачэнні; 

__ аб’явы-паведамленні;        __ аб’явы-наратывы. 

__аб’явы-пытанні;  
 

5. Брэндавае імя ў рэкламным тэксце падаецца праз тыпы нэймаў: 

__ нэймы-згадкі; 

__ вытворныя нэймы; 

__асацыятыўныя нэймы; 

__ уласна-нэймы. 
 

6. Да моўна-стылѐвых сродкаў у рэкламным тэксце адносяцца: 

__тэрміны; 

__словы з канкрэтным значэннем; 

__ запазычаныя словы; 

__ прастамоўі, жарганізмы; 

__ аддзеяслоўныя назоўнікі; 

__асабовыя займеннікі; 

__ дзеясловы ў форме загаднага ладу. 
 

7. Дайце тлумачэнне крытэрыям рэдактарскай ацэнкі мастацкага 

афармлення рэкламы 
____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8. Ілюстрацыйным матэрыялам у рэкламе з’яўляюцца: 

_ падзел на структурныя кампаненты; 

_ фотаздымкі; 

_ малюнкі; 

_ шрыфт; 

_ вербальныя кампаненты. 
 

9. Да складнікаў фірмовага стылю адносяць: 

_ слоўны гандлѐвы знак; 

_ графічны гандлѐвы знак; 

_ схема вѐрсткі; 

_ слоган; 

_ рэкламны сімвал кампаніі (лагатып); 

_ спалучэнне пэўных колераў; 

_ шрыфт; 

_ кантактная інфармацыя. 
 

10.  Крэалізаваны рэкламны тэкст бывае 

_ з поўнай крэалізаванасцю; 

_ з частковай крэалізаванасцю. 
 

11.  Пералічыце правілы размяшчэння ілюстрацый у рэкламных 

тэкстах: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

12.  Якія невербальныя сродкі вылучаюцца ў аўдыявізуальнай 

рэкламе? 

_ голас; 

_ закадравы тэкст; 

_ музыка; 

_ ілюстрацыйны рад; 

_колер. 
 

13.  Адзначце найбольш удалыя прыѐмы размяшчэння ілюстрацый 

у газетна-часопісных выданнях 

_ на першай старонцы ўнізе; 

_ на апошняй старонцы; 

_ па правым боку старонкі; 

_ вертыкальна некалькі рэклам; 

_ па дыяганалі. 
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14.  У крэалізаваным рэкламным тэксце лічбы перадаюць: 

_ фактычныя даныя; 

_ даты; 

_ зніжкі; 

_ кантактную інфармацыю; 

_ з’яўляюцца сродкам вобразнасці; 

_ з’яўляюцца сродкам канкрэтызацыі інфармацыі. 
 

15.  Рэдактар рэкламы правярае ў лічбах: 

_ суаднясенне склонавых форм; 

_ напісанне канчаткаў; 

_ асаблівасці слоўна-літарнага напісання лічбаў; 

_ дакладнасць інфармацыі. 
 

16.  Для канкрэтызацыі рэкламнай інфармацыі ўжываюць 

_ схемы; 

_ графікі; 

_ дыяграмы; 

_ табліцы. 
 

17.  Экспрэсіўную функцыю рэкламнаму тэксту надаюць асаблівасці 

 _ шрыфтоў,  

 _ колеру,  

 _ падзел на абзацы, пункты, параграфы, 

 _ размяшчэнне ілюстрацый. 

 

 

ПРЫКЛАДНАЯ ТЭМАТЫКА РЭФЕРАТАЎ 

1. Мова і стыль камерцыйнай рэкламы. 

2. Мова і стыль палітычнай рэкламы. 

3. Мова і стыль сацыяльнай рэкламы. 

4. Рэдактарскі аналіз тэкстаў радыѐрэкламы. 

5. Рэдактарскі аналіз тэкстаў тэлерэкламы. 

6. Рэдактарскі аналіз тэкстаў рэкламы ў друку. 

7.  Віды рэкламных тэкстаў (рэферат, анатацыя, аб’ява, анонс) у 

друкаваных выданнях. 

8. Тэорыя жанраў рэкламных тэкстаў у друку. 

9.  Рэдактар і аўтар рэкламнага тэксту  (аспекты ўзаемадзеяння). 

10. Дзеянне законаў логікі ў рэкламе. Тыповыя логіка-стылістычныя і 

логіка-семантычныя памылкі. 

11. Рэкламны артыкул, замалѐўка, інтэрв’ю, кансультацыя ў сістэме 

рэкламных жанраў. 

12.  Малыя формы рэкламных тэкстаў (верш, загадка, анонс, дзѐннікавыя 

запісы і г. д.) і іх функцыянаванне ў СМІ. 

13. Прынцыпы пабудовы і кампазіцыйныя асаблівасці рэкламных тэкстаў. 
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14. Тыпы рэкамных загалоўкаў, моўная спецыфіка, памылкі ў складанні. 

15.  Слоган як абавязковы кампанент рэкламнага тэксту. Рытарычныя 

асаблівасці слоганаў.  

16.  Мадэлі пабудовы рэкламнага тэксту паводле Х. Кафтанджыева. 

17.  Ілюстрацыйны матэрыял у рэкламе. Спецыфіка ўключэння, мэтавае 

прызначэнне. Роля рэдактара ў складанні макета рэкламы. 

18.  Фірмовы стыль і яго складнікі (слоўны гандлѐвы знак, графічны 

гандлѐвы знак, каляровая гама, фірмовы шрыфт, схема вѐрсткі, слоган, фарматы 

выдання, рэкламны сімвал фірмы, аўдыявобраз фірмы). 

19.  Крэалізаваныя рэкламныя тэксты. Тыпалогія невербальных знакаў. 

20. Уключэнне ў тэкст рэкламы фотаздымкаў і малюнкаў. Парады 

рэдактара да кампазіцыйнага зместу рэкламы.  

21.  Фотаздымак як тэматычны працяг вербальнай часткі рэкламнага 

тэксту.  

22.  Храматычныя і ахраматычныя ілюстрацыі ў газетна-часопісных 

выданнях. 

23.  Функцыі колеру ў крэалізаваным рэкламным тэксце.  

24.  Уплыў і значэнне колеру як элемента афармлення зместава-

кампазіцыйнага узроўню  крэалізаванай рэкламы.  

25.  Шрыфт як складнік фірмовага стылю рэкламнага тэксту. Правілы 

выбару шрыфтоў у аўдыявізуальнай і друкаванай рэкламе. 

26.  Праверка лічбаў і сімвалаў як фактычнага матэрыялу ў рэкламных 

тэкстах. 

27.  Табліцы, графікі, дыяграмы ў рэкламным тэксце. Мэтазгоднасць 

уключэння. 

28.  Сродкі графічнага афармлення тэксту рэкламы. Падзел на абзацы, 

пункты, параграфы. 

29.  Спецыфіка ўжывання знакаў прыпынку ў рэкламных тэкстах.  

30.  Інфаграфіка ў рэкламе. 

 

 

ПРЫКЛАДНЫЯ ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 
1. Рэклама як від дзейнасці. Ключавыя паняцці ў рэкламе, іх 

тэрміналагічная характарыстыка.  

2. Закон аб рэкламе ў Беларусі. Брыф як метад эфектыўнай работы над 

рэкламнай інфармацыяй.  

3. Класіфікацыя рэкламных тэкстаў па сродках успрымання 

(аўдыязрокавая, зрокава-слыхавая).Тыпы рэкламных тэкстаў па мэтах 

уздзеяння. 

4. Віды рэкламных тэкстаў па характары інфармацыі (камерцыйная, 

палітычная, сацыяльная). 
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5. Каналы распаўсюджання рэкламнай камунікацыі (радыѐрэклама, 

тэлерэклама, рэклама ў інтэрнэце, рэклама ў друку і інш.) Моўныя асаблівасці 

аўдыявізуальнай рэкламы. 

6. Роля рэдактара пры складанні радыѐрэкламы. Спецыфіка радыѐрэкламы. 

7. Роля рэдактара пры складанні тэлерэкламы. Віды тэлерэкламных 

тэкстаў. 

8. Адрозненні зместу паняццяў ―рэклама ў друку‖ і‖друкаваная рэклама‖. 

9. Моўныя характарыстыкі рэкламы ў друкаваных выданнях.  

10. Віды рэкламных тэкстаў (рэферат, анатацыя, аб’ява, анонс) у 

друкаваных выданнях. 

11. Размяшчэнне рэкламных тэкстаў у друку. Параметры эфектыўнасці.  

12. Тэорыя жанраў рэкламных тэкстаў у друку. Крытэрыі ацэнкі жанраў 

рэкламы ў друку.  

13. Рэкламная нататка як інфармацыйны жанр рэкламы. ―Жыццѐвая 

гісторыя‖ як жанр рэкламных зваротаў у друку. Складнікі тэксту рэкламнай 

―кансультацыі‖. Рэкламны агляд як аналітычны жанр рэкламы.  Моўная 

спецыфіка рэкламнага артыкула.  

14. Друкаваная рэклама як самая запатрабаваная з усіх форм рэкламнай 

камунікацыі. 

15. Роля рэдактара ў складанні рэкламнай інфармацыі. Збор інфармацыі, 

апрацоўка матэрыялаў, выбар макета выдання. Форма рэалізацыі рэкламнай 

ідэі. 

16. Рэдактар і аўтар рэкламнага тэксту  (аспекты ўзаемадзеяння). 

17. Рэдакцыйна-выдавецкія патрабаванні да зместу і афармлення 

аўтарскага арыгінала.  

18. Сумесная творчасць рэдактара і аўтара. Прычыны непаразуменняў у 

працэсе словатворчасці. 

19. Дзеянне законаў логікі ў рэкламе. Тыповыя логіка-стылістычныя і 

логіка-семантычныя памылкі. Памылкі ў рэкламным тэксце пры незахаванні 

закона тоеснасці. Правільнае і няправільнае валоданне законам супярэчнасці 

пры складанні рэкламных тэкстаў. Праверка доказнасці і аргументаванасці пры 

рэдагаванні рэкламных тэкстаў. Закон выключанага трэцяга.  

20. Малыя формы рэкламных тэкстаў (верш, загадка, анонс, дзѐннікавыя 

запісы і г. д.) і асаблівасці іх функцыянавання. 

21. Прынцыпы пабудовы і кампазіцыйныя асаблівасці рэкламных тэкстаў. 

22. Тыпы рэкамных загалоўкаў, моўная спецыфіка, памылкі ў складанні.  

Віды загалоўкаў з назвамі гандлѐвай маркі. Функцыі загалоўка ў рэкламе. 

Патрабаванні рэдактара да загалоўка як кампазіцыйнай часткі.  Марфалагічная 

характарыстыка рэкламных загалоўкаў. Крытэрыі выбару сінтаксічнай 

структуры рэкламнага загалоўка.  

23. Слоган як абавязковы кампанент рэкламнага тэксту.  Рытарычныя 

асаблівасці слоганаў.  Эфектыўныя прыѐмы складання слоганаў.  Практычныя 

прынцыпы напісання слоганаў.  
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24. Мадэлі пабудовы рэкламнага тэксту паводле Х. Кафтанджыева (мадэль 

перавѐрнутай піраміды, параўнальная рэклама, драматызаваная эклама, 

рэклама-загадка, рэклама з удзелам зорак і г. д..).  

25. Кампазіцыйныя асаблівасці рэкламных тэкстаў. 

26. Рэдактарскія крытэрыі эфектыўнасці рэкламных тэкстаў. 

27. Лінгвістыка рэкламных тэкстаў. 

28. Асаблівасці мовы і стылю рэкламы.  

29. Запазычаная лексіка ў рэкламе. Тыпалогія ўласных назваў і моўныя 

памылкі. 

30. Прэтэкставыя канструкцыі ў рэкламе. 

31. Марфалагічная стратыфікацыя рэкламных тэкстаў. 

32. Сінтаксіс тэкстаў рэкламы.  

33. Рэдагаванне фактаў у рэкламе.  

34. Крытэрыі рэдактарскай ацэнкі мастацкага афармлення рэкламы. 

35. Ілюстрацыйны матэрыял у рэкламе. Спецыфіка ўключэння, мэтавае 

прызначэнне. Роля рэдактара ў складанні макета рэкламы.  

36. Фірмовы стыль і яго складнікі (слоўны гандлѐвы знак, графічны 

гандлѐвы знак, каляровая гама, фірмовы шрыфт, схема вѐрсткі, слоган, фарматы 

выдання, рэкламны сімвал фірмы, аўдыявобраз фірмы). 

37. Узаемадзеянне вербальных і невербальных кампанентаў у друкаванай 

рэкламе. 

38. Тыпы суадноснасці вербальных і невербальных кампанентаў у тэксце 

рэкламы. 

39. Правілы размяшчэння ілюстрацый ў рэкламных тэкстах. 

40. Невербальныя сродкі ў аўдыявізуальнай і друкаванай рэкламе. 

41. Крэалізаваныя рэкламныя тэксты. Тыпалогія невербальных знакаў. 

42. Уключэнне ў тэкст рэкламы фотаздымкаў і малюнкаў. Парады 

рэдактара да кампазіцыйнага зместу рэкламы. 

43. Фотаздымак як тэматычны працяг вербальнай часткі рэкламнага тэксту. 

44. Храматычныя і ахраматычныя ілюстрацыі ў газетна-часопісных 

выданнях. 

45. Суадноснасць  тэксту за кадрам з невербальнай часткай у 

аўдыявізуальнай рэкламе. 

46. Функцыі колеру ў крэалізаваным рэкламным тэксце. Уплыў і значэнне 

колеру як элемента афармлення зместава-кампазіцынага узроўню  

крэалізаванай рэкламы.  

47. Шрыфт як складнік фірмовага стылю рэкламнага тэксту. Правілы 

выбару шрыфтоў у аўдыявізуальнай і друкаванай рэкламе. 

48. Праверка лічбаў і сімвалаў як фактычнага матэрыялу ў рэкламных 

тэкстах.  

49. Мэтазгоднасць уключэння ў рэкламны тэкст табліц, графікаў, дыяграм. 

50. Сродкі графічнага афармлення тэксту рэкламы. Падзел на абзацы, 

пункты, параграфы. Спецыфіка ўжывання знакаў прыпынку ў рэкламных 

тэкстах.  
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН КУРСА «РЭДАКТАР РЭКЛАМЫ» 

 

 

№ 

п/п 
Найменне раздзелаў і тэм 

Аўдыторныя заняткі (гадзіны) 
Усяго 

гадзін 

Лекцыйныя Лабараторныя 
УС

Р 
 

1 

Уводзіны. Рэклама як від 

дзейнасці. Рэдагаванне 

рэкламных тэкстаў розных па 

класіфікацыях. 

2   
2 

 

2 

Адрозненне рэдактарскай 

праўкі тэкстаў паводле розных 

каналаў распаўсюджання 

рэкламнай інфармацыі. 

Тыпалагічныя прыкметы 

рэкламных тэкстаў у 

друкаваных выданнях 

2 4  6 

3 
Роля рэдактара ў складанні 

рэкламнай інфармацыі 
2 2  4 

4 

Прынцыпы пабудовы і 

кампазіцыйныя асаблівасці 

рэкламнага тэксту 

4 4 2 10 

5 
Мова і стыль рэкламных 

тэкстаў 
2 4  6 

6 

Крытэрыі рэдактарскай ацэнкі 

мастацкага афармлення 

рэкламы 

4 6  10 

 Усяго 16 20 2 38 
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Дадатак 1. 

 
 

СКЛАДНІКІ ВЕРБАЛЬНАГА КАМПАНЕНТА Ў РЭКЛАМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Змяшчае асноўную ідэю ў лаканічнай 
форме. 

• Не павінен быць большым за 12 слоў. 
загаловак 

• Трапны выраз, які лёгка запамінаецца. слоган 

• Падаецца ў розных кампазіцыйных 
формах праз апісанне, апавяданне. 
Раскрывае сутнасць рэкламнага аб'екта. 

асноўны тэкст 

• Кароткі выраз, які нагадвае пра адметнасць 
рэкламнага аб'екта, падобны да слогана. рэха-фраза 

• Кантактная інфармацыя, нумар ліцэнзіі. 
даведачная 
інфармацыя 
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Дадатак 2. 

 

 

СКЛАДНІКІ НЕВЕРБАЛЬНАГА КАМПАНЕНТА Ў РЭКЛАМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотаздымак 

Малюнак 

Шрыфт, колер 

Сімвалы, умоўныя 
знакі 

Графікі, дыяграмы 

•Дапамагае перадаць асноўны тэкст . 

•Не павінен дубліраваць вербальны змест, 
а  ўдакладняе , канкрэтызуе яго. 

•Найбольш экспрэсіўны параграфемны 
сродак. 

•Адлюстроўвае сувязь на кампазіцыйным, 
сэнсавым ўзроўні. 

•Аптымальна для  зроку не больш за 3 
віды. 

•Даюцца зразумелымі абазначэннямі для 
ўспрымальніка інфармацыі. 

•нетыповыя параграфемы, ужываюцца для 
дэталёвага апісання, тлумачэння якасцяў 
рэкламнага аб'екта. 
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Дадатак 3. 

 

 

Рэкламныя аб’явы ў газеце «Наша доля» 
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Дадатак 4. 

 

 

Рэкламныя аб’явы ў газеце «Наша ніва» пач. XX ст. 
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Дадатак 5. 

 

 

Рэкламныя тэксты ў «Советской Белоруссии» за 1965 г. 
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Дадатак 6. 

 

 

Камерцыйная рэклама ў «Советской Белоруссии» (1969 г.) 
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Дадатак 7. 

 

 

Віды аб’яў ў тэкстах савецкай рэкламы 
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Дадатак 8. 

 

 

Камерцыйная рэклама па-беларуску (Звязда, 1963 г.) 
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Дадатак 9. 

 

 

Колер як сродак крэалізацыі ў савецкай рэкламе 
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Дадатак 10. 

 

 

Сучасныя газетныя рэкламы па-беларуску 
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Дадатак 11. 

 

 

Сучасная крэалізаваная рэклама ў часопісе 
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Дадатак 12. 

 

 

Сучасная крэалізаваная рэклама ў газеце 
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Дадатак 13. 

 

 

Колер і шрыфт як невербальныя сродкі тэксту ў друку 
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Дадатак 14. 

 

 

Гульня слоў як стылістычны прыѐм ў загалоўках 
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Дадатак 15. 

 

 

Прыклад крэалізаванага тэксту ў друкаванай рэкламе 
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Дадатак 16. 

 

 

Прыклад сучаснай рэкламнай нататкі 
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Дадатак 17. 

 

 

Сучасная сацыяльная рэклама па-беларуску 
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Дадатак 18. 

 

 

Ідэалагемы ў крэалізаваных рэкламах  

 

 


