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 Питання особливостей вживання фоностилістичних засобів у

англомовному рекламному дискурсі на сьогодні ще не є достатньо

вивченим, що і зумовлює актуальність даної курсової роботи.

 Метою дослідження є характеристика особливостей вживання

фоностилістичних засобів у англомовному рекламному дискурсі.

 Об’єкт дослідження – тексти англомовного рекламного дискурсу.

 Предмет дослідження – особливості вживання фоностилістичних

засобів у англомовному рекламному дискурсі.

 Завдання:

 розглянути сутність поняття «рекламний дискурс» у сучасних

лінгвістичних дослідженнях;

 дослідити типологічні особливості англомовного рекламного дискурсу;

 проаналізувати систему фоностилістичних засобів сучасної англійської

мови;

 охарактеризувати особливості вживання фоностилістичних засобів у

англомовному рекламному дискурсі.



Рекламний дискурс – вид інституційного

спілкування, що представляє собою складний

соціокультурний феномен із наступними цілями:

впливова

інформац
ійна

економічна

соціаль
на



 Рекламний дискурс можна класифікувати в

залежності від того,

де його застосовують

(комерційний, соціальний, політичний),

засобів поширення

(друкована преса, радіо, телебачення, мережа

Інтернет),

способу впливу

(образний, асоціативний, емоційний, раціональний).



 У залежності від того, хто саме замовив рекламу,

виділяються три основні типи реклами:

комерційна (її метою є

просування та збут товарів

та послуг, її створюють

комерційні організації, які є

частиною різноманітних

економічних інститутів)

політична (рекламує

політичні партії та їх

членів, формує імідж

державних структур чи

організацій, замовляється

регулятивними

інститутами)

соціальна (привертає увагу до

окремих гострих проблем

суспільства, спрямована на

зміну моделей поведінки

суспільства)



Фоностилістичними засобами є:

алітерація

асонанс

звуконаслідування

ритм

рима

фонетична компресія



 Алітерація − стилістичний прийом, який полягає у

повторенні однорідних приголосних задля

підвищення інтонаційної виразності вірша.

 Реклама автомобілів “Jaguar” – Don’t dream, drive it.



 Асонанс − повторення голосних звуків у

поетичному рядку чи строфі, яке створює ефект

милозвучності.

 Реклама марки автомобілів “Jaguar” Grace… space…

pace.



 Звуконаслідування – стилістичний прийом, де звуки

підбираються таким чином, щоб їх комбінація

відтворювала будь-який звук, який асоціюється

споживачами з виробником (джерелом) цього звуку.

 Реклама препарату “Alka-Seltzer”: Plop, plop, fizz,

fiz, oh what a relief it is!

 plop - звук від падіння в воду без сплеску – бульк,

шльоп,

 fizz – схоже на звук бульбашок шампанського.



 Римування вживається у рекламі кави “Folgers

coffee” – The best part of wakin’ up … Is Folgers in 

your cup.

 https://www.youtube.com/watch?v=uMwFWDIFVCU

https://www.youtube.com/watch?v=uMwFWDIFVCU


Реклама бритви для ніг “Venus”, де рекламодавці

використали пісню:

 She's got it

Yeah baby, she's got it

Well, I'm your Venus

I'm your fire.

 https://www.youtube.com/watch?v=__B2s68et-o

https://www.youtube.com/watch?v=__B2s68et-o


 У рекламі парфумів “Dior J'adore” рекламний текст

ритмізується за допомогою спеціального

інтонаційного оформлення мовлення диктора, пауз

та простих синтаксичних конструкцій,

використаних у тексті:

 The past can be beautiful, a memory, a dream, but it’s

no place to live. And now it’s the time, the only way out,

is up. It’s not heaven. It’s a new world. The future is

gold. J'adore Dior.

 https://www.youtube.com/watch?v=QHW8TuiK44c

https://www.youtube.com/watch?v=QHW8TuiK44c


 Явище консонансу – повтору кінцевих

приголосних, можна простежити у рекламi

продукції “Heinz baked beans”:

 Beanz Meanz Heinz.

 https://www.youtube.com/watch?v=P5l309KGvDM

https://www.youtube.com/watch?v=P5l309KGvDM


 Прикладом використання фонетичної компресії може

слугувати реклама McDonalds, у якій дівчина

говорить:

 If you`ve never tried to juicy cheese iconic feedback, it`s

just right if u wanna start!

 https://www.youtube.com/watch?v=lHvh_BJvqMQ

https://www.youtube.com/watch?v=lHvh_BJvqMQ


Дякую за увагу!


