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АНОТАЦІЯ 

на наукову студентську роботу під шифром «Армія» 

 

Робота присвячена проблемам прагматичного потенціалу військової 

реклами. Актуальність дослідження зумовлена нагальними потребами 

сучасного інформаційного простору, в якому реклама посідає дуже важливе 

місце. Військова реклама країн НАТО останнім часом у світлі руху України 

до світової спільноти набуває актуальності, отже, проблема її прагматики 

також виходить на передові позиції. 

Мета дослідження – виявити прагматичні особливості англомовного 

військового рекламного відеоролику.  

Об’єкт дослідження – військовий рекламний дискурс. 

Предмет дослідження – прагматичний потенціал військового 

рекламного відеоролику.  

Завдання дослідження: 

- Визначити теоретичні засади дослідження прагматики військової 

реклами.  

- Визначити жанрові види військового рекламного дискурсу.  

- Розробити типологію концепцій військових рекламних роликів, виявити 

прагматичні особливості англомовної військової реклами. 

Матеріалом дослідження послужили військові рекламні ролики, 

створені в різних країнах світу. 

Використовувались наступні методи дослідження: метод суцільної 

вибірки, метод аналізу, узагальнення, порівняльно-зіставний метод та метод 

компонентного аналізу. 

Робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновку, списку посилань 

та електронного додатку у вигляді CD із рекламними військовими 

відеороликами. Обсяг роботи: 30 сторінок. У дослідженні використано 46 

літературних джерел. 
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ВСТУП 

 

Нинішній етап розвитку міжнародних, наукових, економічних та 

культурних зв’язків України із зарубіжними партнерами вимагає якісно 

нового підходу не тільки до вирішення непростих проблем співробітництва, а 

й до підготовки висококласних фахівців у сфері міжмовної масової 

комунікації. 

Сучасні реалії примушують нас більш уважно ставитися до мас-

медійних дискурсів, особливо з точки зору їх впливу на масову аудиторію. 

Серед них саме реклама посідає одне з найвпливовіших місць. Бо сьогодні 

вона стала складовою частиною буття кожного з нас і, водночас, набула 

статусу об’єкту дослідження надзвичайної привабливості, зокрема, у плані її 

прагматичного потенціалу, що відіграє провідну роль щодо впливу на 

рецепієнта. 

Загалом, тема прагматики рекламних текстів є дуже об'ємною. Її 

вивчення не можна проводити окремо від культурології, перекладознавства, 

соціології, без аналізу на семантичному та метасемантичному рівнях.  

Проблеми дослідження рекламних текстів знайшли своє відображення 

у роботах багатьох лінгвістів, зокрема таких, як П.Ю. Мельник, Б.Картленд, 

Т.М. Лівшиц, Д.Е. Розенталь та інші. 

Питання прагматики рекламного дискурсу досліджувалися у сучасній 

науковій літературі (Е.А. Долуденко, У.К. Кирмач, А.О. Малишенко та інші), 

проблеми прагматичної адаптації у перекладі досліджували В.Н. Комісаров, 

А.Д. Швейцер, В.В. Демецька та ін. Поряд з цим, питання прагматичних 

особливостей англомовного військового рекламного дискурсу не є досить 

дослідженим, хоча являє собою важливу та складну проблему. Враховуючи 

зростаючий ступінь відкритості світового суспільства, слід відмітити, що 

реклама військової тематики наявна у сучасному суспільному просторі, хоча 

й має тематичні обмеження внаслідок специфічності предмету такої реклами. 
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Отже, дослідження типів такої реклами і її прагматики є необхідною умовою 

інтеграцію у сучасний світовий простір. 

Все викладене зумовлює актуальність обраної теми. 

Об’єкт роботи – військовий рекламний дискурс. 

Предмет роботи – прагматичний потенціал військового рекламного 

відеоролику.  

Мета дослідження – виявити прагматичні особливості англомовного 

військового рекламного відеоролику. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 

-  визначити теоретичні засади дослідження прагматики військового 

рекламного дискурсу. 

         -  визначити жанрові види військового рекламного дискурсу; 

         -  виявити прагматичні особливості англомовних військових рекламних 

роликів. 

Матеріалом дослідження послужили військові рекламні ролики, 

створені в різних країнах світу. 

Використовувались наступні методи дослідження: метод суцільної 

вибірки, метод аналізу, узагальнення, порівняльно-зіставний метод та метод 

компонентного аналізу. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше визначені 

види військового рекламного дискурсу, виявлені основні концепції створення 

військових рекламних роликів, визначені основні моменти, відповідальні за 

створення їхнього прагматичного потенціалу. 

Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та електронного додатку у вигляді CD із рекламними 

військовими відеороликами (додаток А). 
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1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАГМАТИКИ      

РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 

 

1.1 Особливості рекламного дискурсу 

 

Реклама може вважатися функціональним різновидом дискурсу, до 

головних особливостей якого належать поєднання інформативності та 

експресивності, спрямоване на реалізацію прагматичного впливу на 

реципієнта [14]. 

Реклама визначається як форма комунікації, яка намагається 

перекласти якість товарів на мову, зрозумілу споживачеві, тобто мову його 

позитивних стереотипів, запитів і потреб. Базуючись на комунікації, тобто 

цілеспрямовано розповсюджуючи інформацію про товари та послуги, 

реклама обов'язково враховує психічні процеси людини, компонентний склад 

її свідомості. Тому можна провести паралель між рекламною діяльністю і 

мовленнєвим спілкуванням людей [16, с.148]. 

Мова реклами має власні способи вираження думки. Слова, які при 

цьому використовуються, є найвлучнішими. За допомогою саме цієї лексики 

у адресата (потенційного покупця) може виникнути відповідний образ або 

бажання купити той чи інший товар. І навпаки: вживання невластивої мові 

реклами лексики може не справити на адресата ніякого впливу. Мовні засоби 

реклами групуються у трьох компонентах – структурному, лексичному та 

стилістичному [29]. 

Укладання рекламного тексту є одним з найважливіших компонентів 

рекламної діяльності. Рекламний дискурс вирішує комунікативно-

прагматичну задачу, що спрямована на забезпечення надійності, стійкості та 

ефективності процесу комунікації. Від інших функціональних типів дискурсу 

рекламу відрізняють не тільки комунікативно-прагматичні параметри, але й 

специфіка структурної організації тексту, його лексичного наповнення та 

застосування стилістичних прийомів синтаксичного та семасіологічного 
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рівнів. Цей факт пояснює наявність принаймні двох типів рекламних текстів 

(третій тип - змішаний) [26, с.11]. 

Перший різновид характеризується лаконічністю та насиченістю 

виразними елементами (стилістичні прийоми та виразні засоби синтаксису та 

семасіології, експресивні, образні та емоційні лексеми, оказіоналізми тощо). 

Такі тексти практично нічого не сповіщають про якості товару, або ж 

акцентують увагу реципієнта на певній якості, що зазвичай є другорядною, 

але “виграшною” для просування саме цього товару на ринку. 

Другий тип рекламного тексту зазвичай є більш розгорнутим, в ньому 

практично відсутні будь-які стилістичні засоби та прийоми, але наведено 

багато фактів стосовно технічних та/або робочих характеристик товарів. 

Зазвичай така реклама характерна для технічних виробів, автомобілів, 

побутової техніки, комп’ютерів тощо. Головною лексичною рисою таких 

текстів є наявність великої кількості термінів та номенклатурних слів. 

Нарешті, тексти третього – змішаного – типу, як можна уявити із їхньої 

назви, поєднують в собі риси перших двох типів. Подібно до текстів першого 

типу, вони насичені стилістичними засобами, що визначають їхнє 

забарвлення та допомагають впливати на реципієнта більш ефективно. 

Подібно до текстів другого типу, вони надають інформацію технічного 

характеру (устрій, складові, матеріали, принципи дії, технічні 

характеристики, результати, наслідки, побічні ефекти тощо) і з цією метою 

оперують достатньою кількістю термінів. 

Впливовість рекламного дискурсу також залежить і від довжини 

рекламного тексту. У зв’язку з цим цікавим здаються висновки Д.Огілві, що 

при збільшенні кількості слів до 50 активне сприйняття рекламного тексту 

падає, але при подальшому збільшенні об’єму тексту ослаблення уваги не 

спостерігалося [35]. Слушною є думка про те, що довгий текст складає 

враження, що ви маєте важливу для реципієнта інформацію і що короткого 

оголошення може бути достатньо для продажу морозива, але “пара слів” не 

допоможе продати літак. 
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Не можна залишити поза увагою пропозицію науковців про 

необхідність визначити “портрет” потенційного покупця, виділити 

характерні його риси, уявити його, підкреслити в рекламі те, що може 

зацікавити саме його [33]. Отже кожна реклама повинна бути зорієнтованою 

на певну групу реципієнтів, які об’єднуються за такими критеріями: стать, 

вік, політичні переконання (екологісти, праві або ліві, екстремісти і т. ін.), 

національність і громадянство, світогляд (консерватори, авангардисти, 

реформісти тощо), соціально-культурні, духовні орієнтири (інтелект, рівень 

освіти), психологічні особливості (комунікабельність, мотивація, інтереси, 

чутливість до сприйняття). 

Реклама – це не просто рекламне повідомлення, це частина нашого 

суспільства, соціальне явище, яке впливає на стиль нашого життя і, в свою 

чергу, залежить від нього [39, с.117]. Реклама за своєю суттю завжди 

знаходитися в нас на очах. Вона бере участь у формуванні споживацького 

попиту і, більш того, у формуванні певного смаку, в залученні до кращих 

зразків товару. Реклама по суті – це продукт культури, в якому втілені етичні 

ідеали народу, його естетичні погляди й смаки, чуттєво-емоційні форми, 

логічні поняття, закріплені в мові, традиціях та звичаях.  

 

1.2 Прагматичний аспект реклами 

 

Одна з причин застережного ставлення лінгвістів до реклами – це 

надзвичайно велика різнорідність об’єктів, які відносять до цього поняття і за 

семантикою тексту, і за його композиційною побудовою, і навіть за 

жанровими різновидами. Складність вивчення реклами зумовлена рухливим 

динамічним характером цього явища. Пошук нових форм і засобів здійснення 

рекламного впливу призводить до постійного відновлення методів 

рекламування, наслідком чого є оригінальні жанри, нетрадиційні засоби 

подачі інформації тощо. Саме прагматика дозволяє виділити стабільний і 
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постійно повторювальний компонент змістовної структури, ідентифікуючи 

рекламний дискурс на першому етапі опанування тексту [27]. 

Існує поняття «рекламна прагматика», змістом якої є вплив знаків і 

знакових систем у конкретних соціальних ситуаціях і на аналізі тих 

можливостей, які використовує комунікатор, аби надати інформації 

виразності й емоційності й водночас домогтися, щоб рекламне звернення 

було доступним і зрозумілим. 

Прагматичний аспект реклами передбачає структурно-функціональний 

аналіз рекламного тексту перш за все, що потребує розгляду різних мовних і 

немовних засобів впливу на реципієнта з точки зору їх доцільності для 

досягнення комунікативного наміру укладача тексту. 

Взагалі, прагматика (від грецького pragma – справа, дія) – галузь 

дослідження в семіотиці та мовознавстві, де вивчається функціонування 

знаків мовлення. Прагматика вивчає поведінку знаків у реальних процесах 

комунікації і є вченням про відношення знаків до їх інтерпретаторів, тобто до 

тих, хто використовує знакові системи. Сам термін був введений до 

лінгвістики Ч.Морісом, який вважав, що мова – це семіотична система, яка 

ділиться на 3 частини: синтаксис (відношення між знаками), семантику 

(відношення між знаками та реальністю) і прагматику (відношення до знаків 

людей). Прагматика вивчає “стилістичні характеристики мови, які 

забезпечують найбільш успішне сприймання повідомлень, характеристики 

допустимого стикування з текстом, його зрозумілість” [22]. 

До сфери інтересів прагматики належить також вивчення значення 

ставлення до мовної ситуації співрозмовників. Ю.К.Пирогова відзначила, що 

“об’єктом прагматики є прагматичне значення – різні пропозиції  

співрозмовників – початкові (вихідні допущення, наміри, думки, емоції 

тощо)”. Прагматика “досліджує потрійну залежність між знаками, значенням 

і співрозмовниками, чим і відрізняється від семантики, що вивчає бінарне 

відношення “знак-значення” [31, с.372]. 
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Один з головних розділів лінгвістичної прагматики – це так звана 

теорія мовленнєвих актів, “яка вивчає висловлювання з точки зору його 

ілокутивної функції” [31, c.365]. 

Роблячи висловлювання (мовленнєвий акт), той, хто говорить, 

здійснює одночасно дві дії: власне вимову висловлювання – локутивний акт 

та ілокутивний, наприклад, вираження згоди, обіцянки, прохання тощо. 

Тобто, крім передачі повідомлення відбувається реалізація комунікативного 

наміру того, хто говорить. На думку Дж.Остіна висловлювання може бути 

призначене також для здійснення того чи іншого впливу на слухача, тобто 

мати перлокутивний аспект [31]. 

Знаки мови можуть справляти на людей певне враження (позитивне, 

негативне або нейтральне), впливати якимось чином, викликати ту чи іншу 

реакцію. Здатність робити на читача або слухача певний прагматичний вплив 

(комунікативний ефект) має і будь-яке висловлювання, і будь-який 

текст/дискурс (особливо це стосується рекламного дискурсу). Характер 

такого впливу визначається трьома основними факторами. 

По-перше, це – зміст висловлювання. Ясно, що ваша реакція на 

повідомлення про смерть близької вам людини буде відрізнятися від тієї, де 

вас будуть називати переможцем лотереї на астрономічну суму. 

По-друге, це сприймання повідомлення залежить від характеру 

складових знаків висловлювання. Те саме повідомлення може бути 

оформлене по-різному. Той, хто говорить, відбирає мовні засоби при 

побудові висловлювання в залежності від своїх намірів зробити певний 

вплив.  

По-третє, прагматичний вплив висловлювання залежить від реципієнта. 

Повідомлення про смерть людини неоднаково сприймається близькими, 

випадковими, знайомими та абсолютно чужими людьми. З цього факту треба 

зробити дуже важливий висновок, прагматичний вплив, визначений змістом 

та формою висловлювання, може реалізуватися не повністю або взагалі не 

реалізуватися у відношенні до якогось типу реципієнта.  
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Таким чином, можна говорити, що висловлювання має прагматичний 

потенціал, який по-різному реалізується в конкретних актах комунікації. 

Будь-яке висловлювання створюється з метою отримати якийсь 

комунікативний ефект (стосовно рекламного дискурсу – спонукати 

реципієнта до дії), тому прагматичний потенціал становить важливу частину 

змісту висловлювання (в цьому дослідженні – рекламного дискурсу).  

Вивчення прагматичних аспектів рекламних текстів є дуже важливим і 

з точки зору проблеми їх перекладу [44]. 

Слід зазначити, що співвідношення між прагматикою оригіналу та 

перекладом може бути різним і прагматична адекватність перекладу – це не 

обов’язкове збереження прагматики вихідного тексту.  

Рекламні тексти відрізняються високим ступенем прагматичності, що, 

відповідно, вимагає від перекладача цих текстів певної міри адаптації. 

Поняття прагматичної адаптації у перекладі є достатньо дослідженим у 

сучасному перекладознавстві. Не всі вчені визнають необхідність 

прагматичної адаптації тексту перекладу, деякі вважають таку адаптацію 

перекрученням тексту, інші, навпаки, ототожнюють переклад й адаптацію. 

Ми дотримуємося у підході до цього питання точки зору В.В.Демецької, яка 

вважає перекладацьку адаптацію компліментарною стратегією, мета якої 

полягає у відтворенні прагматичного потенціалу вихідного тексту з 

урахуванням лінгвокультурних особливостей носіїв мови оригіналу та 

культури рецепієнта [11]. 

У той же час можемо припустити, що військова реклама, окрім 

національних прагматичних моментів, які відрізняють тексти, укладені 

різними мовами, матимуть і  такі, що зумовлені не належністю до 

макрокультури (англомовної або іншої), а належністю до професійної 

субкультури (а саме – військової), що полегшує сприйняття реклами носіями 

різних національних культур. 
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2 ПРАГМАТИКА ВІЙСЬКОВИХ РЕКЛАМНИХ ВІДЕОРОЛИКІВ 

 

2.1 Характерні особливості військового рекламного дискурсу 

 

Військовий рекламний дискурс – явище, що є достатньо новим і не 

дуже розвинутим через особливості, які відрізняють військовий дискурс від 

всіх інших видів дискурсу. Головною рисою військового дискурсу, як 

відмічають дослідники [66], є його інституційність, яка є наслідком того, що 

армія  на сьогоднішній день є одним з найважливіших соціальних інститутів 

у багатьох державах світу. Військовий дискурс за своїми історичними 

інституційними характеристиками нібито не повинен мати жодного 

відношення до реклами як такої, що виникає в межах комерційних відносин 

між особою, що пропонує товар або послугу та особою, що може потенційно 

цей товар або послугу споживати. Так само, як держава не може мати 

відношення до будь-якої комерції й реклами, так і армія, виступаючи як 

державна інституція, не може пропонувати товари або послуги населенню, і 

отже, виступати суб’єктом реклами.  

Однак, сучасний етап розвитку суспільства, що характеризується з 

одного боку, проблемами, пов’язаними з державним призовом, з набором у 

військові навчальні заклади, розвитком контрактної форми служби в армії, а 

з іншого боку – звичкою сучасного суспільства до здійснення життєвого 

вибору в усіх галузях життя за допомогою реклами, демонструє вихід на 

комунікативну арену нового різновиду дискурсу – військової реклами, яка є 

поєднанням офіційної та неофіційної форм військового дискурсу, а також 

особливостей, притаманних рекламі, що дозволяє привернути увагу сучасної 

молоді, яка звикла до рекламної форми мовних продуктів, які її оточують. 

Проаналізувавши продукцію, яку можна віднести до військової 

реклами, ми виділили по-перше, її типи за видом носія, за допомогою якого 

здійснюється реклама. За цією ознакою можна виділити: 

– друковану військову рекламу; 
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– військову відеорекламу; 

– військову інтернет-рекламу 

До першого виду належать плакати, статті рекламного характеру у 

військовий періодичних виданнях, а також рекламні буклети, до другого – 

рекламні відеоролики, до третього – статті, розміщені в Інтернеті. 

За змістом всі ці рекламні продукти можна поділити на такі види: 

– реклама, що закликає служити в армії за державним призовом 

(найчастіше вона спрямована на те, щоб переконати молодь не 

ухилятися від державної служби); 

– реклама, що пропагує службу в армії за контрактом; 

– реклама, що закликає до вступу до військових навчальних закладів 

(що в майбутньому призводить до контрактної служби); 

–  прихована реклама військової продукції (зброї, техніки, обладнання 

тощо). 

Останній вид ми віднесли до прихованої реклами, оскільки відкрита 

реклама військової продукції заборонена законом, але в друкованих або 

віртуальних публіцистичних статтях, присвячених новим типам зброї, 

техніки, військового обладнання, часто зустрічаються ознаки прихованої 

реклами, спрямованої на зацікавлення представників інших держав 

придбанням описуваної продукції. Цей вид реклами не є предметом нашого 

дослідження, але може стати його перспективою. У загальному вигляді 

виділені нами види військової реклами представлені на схемі 1. 

Схема 1 
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2.2 Типи військових рекламних роликів та їхні прагматичні особливості  

 

Безпосередньо предметом нашої роботи є рекламні військові 

відеоролики, їхні змістові різновиди та прагматичні особливості. 

Рекламна військова відеопродукція останнім часом посідає все 

вагоміше місце в політиці залучення до військового навчання та військової 

служби молоде покоління багатьох країн.  

Військові відеоролики можуть стосуватися: 

- служби в армії взагалі; 

- контрактної форми служби в армії тієї або іншої держави; 

- служби в конкретному виді Збройних сил; 

- служби в конкретному підрозділі; 

- навчання у військовому навчальному закладі. 

Виділені види представлені на схемі 2. 

Схема 2 
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ролику формується засобами високого стилю, що має налаштувати глядача 

на пафосно-патріотичний лад і викликати в нього патріотичні почуття (ВР1). 

До цього ж типу можна віднести і український військовий рекламний 

відеоролик, що декілька років тому демонстрували на українському 

телебаченні, де дівчата обирають між віськовим-контрактником на танку та 

цивільним заможнім хлопцем на BMW, обираючи, звичайно, військового. 

Цей ролик менш пафосний, ніж британський, але і правди життя в ньому 

замало (ВР3). Щоправда, сьогодні вже з’явилися рекламні відеоролики про 

українську армію, які набагато більше приваблюють патріотичну молодь 

(ВР8) 

2) Особистісна. Такий підхід пропускає службу в армії через особисте 

життя героя, що служить, показуючи нібито на конкретному прикладі всі 

плюси служби в армії. Прикладом такого підходу є серія військових 

рекламних відеороликів, знятих на російському телебаченні, де головний 

герой показується в різних ситуаціях особистого життя, кожна з яких 

демонструє переваги, яких він набуває під час служби в армії (ВР9). 

3) Розважальна. У роликах, знятих з використанням такого підходу, 

використовуються розважальні моменти, що можуть привабити молодь і 

викликати в неї інтерес. Прикладом є рекламні ролики Повітряних сил США, 

зняті в манері фантастичних фільмів. Епічний постапокаліптичний ролик 

демонструє, як після глобальної катастрофи військові медики приходять на 

допомогу постраждалим. Незважаючи на футуристичний характер і науково-

фантастичний жанр, в якому зняти ролик, реклама стверджує, що це саме те, 

чим американські військові займаються кожного дня, рятуючи й захищаючи 

людей у випадку війн та природних катаклізмів (ВР10).  

До розважальних можна віднести також рекламний ролик Збройних 

сил Тайваню, знятий за мотивами фільмів Майкла Бея про трансформери 

(ВР4). 

4) Інтелектуально-несподівана. В роликах, знятих з використанням 

такого підходу, нібито не йдеться про армію взагалі, а звертається увагу на 
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якийсь бік життя, роздуми над яким можуть привести до думок про службу в 

армії. Так, в рекламному британському ролику служба в армії позіціонується 

як позбавлення від щоденної рутини. Цікаво, що принцип роботи скролера – 

це і є справжня рутинна робота, що і використали в агенції Publicis London 

для реклами Британської Армії. Зміна однакових кадрів – справжня рутина, 

яка навіває сон. Саме це відбувається, якщо до скроллеру помістити два 

однакових кадра з монотонним дизайном. 

Таким чином британська армія вербує до себе новобранців, 

запрошуючи «порвати коло» монотонності й піти до армії (ВР12).  

До цього ж підходу можна віднести серію телевізійних рекламних 

тестів і психологічних перевірок, за допомогою яких шведські збройні сили 

агітують потенційних солдат. У 2007 році Шведські збройні сили та агенція 

DDB Stockholm запустили рекрутингову кампанію до шведської армії. У 30-

секундних роликах Swedish Armed Forces показали навички, які необхідні 

солдату. Потім агенція DDB Stockholm залучало молодих людей тестами на 

уважність: за півсекунди потрібно було помітити зміни в інтер’єрі, 

запам’ятати послідовність швидко показаних картинок або вловити найменші 

деталі. Останній ролик кампанії запрошує вступити до спеціальної військової 

академії і реалізувати свої навички на практиці (ВР6-7).  

Перейдемо до аналізу прагматичних особливостей англомовних 

військових рекламних відеороликів. 

Перш за все слід зазначити, що рекламні відеоролики мають декілька 

складових прагматичного навантаження, тільки одним з яких є текст. 

Найбільшу роль щодо справляння прагматичного впливу на глядача, 

безперечно, відіграє відеоряд, або «картинка». І тут можна також 

типологізувати рекламні відеоролики за різними ознаками, наприклад чи 

задіяні у відеоролику актори, або використані можливості мультиплікації, чи 

використовується постановочний сценарій або використані документальні 

відеоматеріали, на які накладено музику і текст. Більшість військових 

рекламних відеороликів, які були нами досліджені, використовують сценарій 
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із використаннями живих акторів (професійних або непрофесійних). Також 

більшість з них базуються на постановочних сценаріях, іноді з незначним 

використанням по ходу ролика документальних кадрів. Водночас 

постановочні епізоди спрямовані на те, щоб справляти враження реальних 

подій.  

Другим після відеоряду елементом прагматичного навантаження 

військової відеореклами (як і будь-якої іншої) є звуковий (нетекстовий) ряд. 

Вид звукового супроводу залежить від концепції рекламного ролика. У 

роликах патріотичної концепції переважає бравурна оркестрова музика, 

спрямована на підняття настрою на налаштування на активні дії. У роликах 

інтелектуально-несподіваної концепції звуковий супровід залежить від 

інтенцій авторів. У рекламі шведської армії звуковий супровід являє собою 

не музику, а звуки, що відповідають діям героїв, або супроводжують їхні дії 

(тривожні сигнали, шум, тощо). У британській рекламі, що закликає до 

боротьби з рутиною, звук взагалі майже відсутній, є тільки звук вуличного 

руху. 

Третім елементом прагматичного навантаження реклами, який, власне, 

і цікавить нас з точки зору лінгвістичного дослідження, є текст. Візьмемо на 

себе сміливість стверджувати, що, навіть тоді, коли у рекламному ролику 

присутній тільки слоган, а іншого тексту немає, тест, тим не менше, відіграє 

провідну роль для повідомлення головної думки авторів реклами. Все інше 

(відео- та звуковий ряд) слугує для підкріплення цієї думки та її закріплення 

у свідомості реципієнта. Більшість відеороликів, які містять текст, у яких 

текст відіграє провідну роль, за типом концепції належать до патріотичних. 

Ці ролики відрізняє пафосність вищого ступеню, причому ця пафосність 

виражається як за допомогою відеоряду, так і за допомогою тексту. У тексті 

рекламних відеороликів можна виділити прагматичні моменти, які 

виявляються на семантичному і структурному рівнях і потребують різного 

ступеня адаптації у перекладі українською мовою. 

Серед прагматичних моментів на семантичному рівні можна виділити:  
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1) Ключові слова оригінального тексту, які багаторазово повторюються 

і несуть головне прагматичне навантаження. Це, наприклад, такі слова як 

strong, strength, які використовуються у переважній більшості англомовної 

військової реклами. 

It is a strength like none other. 

Because there is nothing on this green earth that is stronger than a US Army 

soldier.  

Army strong. 

Ці слова орієнтуються на стереотипне сприйняття пересічними 

реципієнтами армії як інституції, що характеризується перш за все силою як 

у прямому, так і у переносному сенсі цього слова.  

В іншому відеоролику (ВР4) ключовими словами виступають lead і 

leader, які також самим своїм семантичним значенням підкреслюють 

перевагу військової справи, її передові позиції: 

They lead a cross frozen rivers.  

They lead from island to island.  

They lead to  higher ground ... 

Officers of the U.S. Army are leaders 

Також ключовим словом може виступати не тільки лексема, що 

позначає сильні сторони військових, а також така, що закликає до вибору, а 

наказовий спосіб має підштовхнути обрати саме те, що є основним 

предметом реклами – військову службу. Так у рекламному ролику 

британського морського десанту (ВР3) ключовим словом виступає дієслово 

choose: 

Choose life! Choose a job! Choose a career! Choose a family!  

Choose a TV channel! Choose a washing machine! Choose a car!  

Choose a player! You can choose everything for your life!  

Choose your future! Choose life! I choose not to choose life!  

I choose something else! 
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2) Ключова фраза (слоган) рекламного тексту, що несе чи не 

найголовніше прагматичне навантаження. Особливу увагу треба приділяти 

такій фразі, якщо вона повторюється в серії рекламних роликів. Так, у 

рекламі сухопутних сил США (ВР 1) використовується слоган, there’s strong, 

and then there’s Army strong. Цей слоган виникає не випадково, у тексті 

першого рекламного ролика він виводиться шляхом конретної логічної 

побудови:  

Webster defines strong as having great physical power, as having moral or 

intellectual power, as striking or superior of its kind.  

But with all due respect to Webster, there’s strong, and then there’s Army 

strong. 

У тексті йдеться про визначення у словнику Вебстера прикметника 

сильний. Висновок робиться про те, що того, що є в словнику недостатньо, 

оскільки найправильніше значення цього прикметника реалізується в 

словосполученні сильна армія.  

В інших  рекламних роликах цієї серії зберігається слоган There’s 

strong, and then there’s Army strong уже без відсилання до словника Вебстера, 

і зміст цього слогана вже не витікає з попереднього тексту, а має самостійний 

характер. 

Слід відмітити, що слогани мають навіть ті рекламні роліки, які 

побудовані на самому відеоряді без використання будь-якого іншого тексту. 

Так, у серії рекламних роликів Повітряних сил США (ВР10), що 

належать до типу розважальних у нашій класифікації, ключову роль відіграє 

слоган із двох фраз: 

It’s not science fiction. It’s what we do every day.   

Молодик, що передивляється цю рекламу, має зрозуміти, що за 

фантастикою не треба йти до кінотеатру, не треба поринати у фантастичну 

літературу, – треба йти до армії, де ця фантастика стає реальністю, де є 

можливість стати частиною того, про що мрієш. 
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Рекламні відеоролики, які ми віднесли до інтелектуально-несподіваних, 

також мають свої слогани. Так, у британській військовій рекламі (ВР8) 

взагалі нічого немає, крім бігборда із запитанням:  

Bored of the same routine?  

Цей слоган має навести на думку, що саме служба в армії може 

позбавити від повсякденної рутини. 

Серія шведської військової реклами, маючи сюжети, що демонструють 

різні надзвичайні здібності людини (ВР8-9), слоганом, що пов’язує всі ці 

сюжети, виступає фраза Do you have what it takes? Таке запитання спонукає 

дивитися інші ролики й дізнатися, що потрібно мати і для чого це потрібно 

мати. У деяких з цих роликів додається ще декілька слів, що задають 

спрямованість на армію: Do you have what it takes to be an officer? І, нарешті, в 

останньому ролику глядачу дають відповідь на те, де він може набути всіх 

цих необхідних якостей: у військовій академії (ВР2). Таким чином, слоган 

служить у цьому випадку для збудження зацікавленості й надихає рецепієнта 

дивитися далі цю рекламу, щоб отримати відповідь на запитання. 

3) Реалії. Значне прагматичне навантаження несуть також реалії мови 

оригіналу. У наведеному вище прикладі це слово Webster, яке позначає 

«American Dictionary of the English Language», створений Н.Вебстером у 1828 

році, який на сьогоднішній день є класичним словником американського 

варіанту англійської мови. В англійській мові на позначення цього словника 

прийнято вживати метонімію, називаючи цей словник просто Webster або 

Webster’s Dictionary. Ця реалія вжита для посилання на авторитет, який є 

безперечний у британській аудиторії. 

4) Усталені словосполучення. Такі словосполучення вкрапляються у 

текст реклами для створення більш переконливої образності. Таким 

утворенням у наведеному прикладі (ВР1) є словосполучення green earth, яке 

створює образ не просто рідного краю, а всієї планети, всіх людей, що 

живуть на цій планеті: 

There is nothing on this green earth that is stronger than the US Army.  
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Because there is nothing on this green earth that is stronger than a US Army 

soldier. 

Цей образ закликаний надати більшого змісту місії, що посідає армія у 

житті всіх людей, додати пафосності патріотичній концепції реклами. 

У наступному прикладі словосполучення higher ground і break through 

barriers також підсилюють прагматичний вплив. Використання усталених 

сполучень високого стилю створюють піднесений настрій тексту, який має 

справляти відповідний ефект на глядача (читача). 

They lead to  higher ground to build hope, to break through barriers, to be 

free, to develop new worlds and bring the ideals of the nation. 

На структурному рівні прагматичне навантаження несуть конструкції, 

які повторюються, створюючи прагматичний ефект концентрації уваги. Як 

правило, ці повтори супроводжують повтори ключових слів. 

Це можуть бути повтори предикативної конструкції (ВР1): 

It is a strength like none other.  

It is a physical strength.  

It is an emotional strength.  

It is a strength of character аnd strength of purpose. 

There is nothing on this green earth that is stronger than the US Army.  

Because there is nothing on this green earth that is stronger than a US Army 

soldier. 

Також значне прагматичне навантаження, закликане до створення 

ефекту піднесеності, несуть повтори окличних речень (ВР6): 

It is not like any other job! Ours – is learning experience! 

It's technology! Opportunity! Teamwork! We are all across Canada! 

Around the world! Think about it! 

Також це можуть бути повтори граматичних конструкцій, наприклад, 

інфінітивних, як у наступному прикладі (ВР1): 

The strength to do good today, and the strength to do well tomorrow.  

The strength to obey, and strength to command.  
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The strength to build, and strength to tear down.  

The strength to get yourself over, and the strength to get over yourself. 

У цьому прикладі також окрім повторів конструкцій прослідковується 

прагнення авторів тексту до вживання майже однакових за лексичним 

складом сполучень з різним семантичним значенням з метою підсилити 

прагматичний вплив повтору: to do good – to do well, to get yourself over – to 

get over yourself.  

З прагматичною метою персоніфікації та наближення ролика до 

кожного конкретного глядача використовуються повтори особових 

конструкцій – висловлювань від першої особи (ВР2): 

- I am an American soldier! 

- I am a warrior and team player! 

- I serve the people of the United States and live the Army laws! 

- I will never accept defeat! 

- I will never turn back! 

- I will never leave a friend! 

- I am disciplined! 

- I am disciplined! 

- Physically and mentally developed! 

- I am an expert and I am a professional! 

- I am guardian of freedom of everyone! 

Повтори також можуть стосуватися не тільки граматичних конструкцій 

речення, а й окремих слів із спільним компонентом значення. Так, наприклад, 

у рекламному ролику військово-морських сил Канади (ВР5) повторюються 

цифри, що позначають кількість для створення враження про велике 

значення цих сил для канадської армії та для країни в цілому: 

70% of the planet is covered by water. 

The world’s oceans connect us. 

They are essential to global commerce and our way of life. 

70% of humanity lives within 100 miles of ocean. 
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90% of the world commerce moves by sea. 

Maritime forces play a critical role. 

Окрім повторів на структурному рівні велику роль відіграють короткі 

синтаксичні конструкції. Це можуть бути, як ми бачили в попередніх 

прикладах двосоставні або односоставні речення з мінімальною кількістю 

другорядних членів, це можуть бути  навіть однослівні речення, як у 

продовженні рекламного ролика військово-морських сил Канади (ВР5): 

The navy protects Canada’s economic interests by providing maritime 

security and projecting influence worldwide. 

Humanitarian relief. Search and rescue. Diplomacy. 

Internationally wherever we’re needed with allies and coalition forces. 

Your Navy. Responsive. Effective. Relevant. Canada’s Nany. 

Your Power to sea. 

Невелика довжина висловлювання має прагматичну функцію 

справлення необхідного впливу на глядача (слухача) за короткий відрізок 

часу. 

Таким чином, прагматичні особливості військових рекламних 

відеороликів, ми дійшли висновку, що мовні засоби впливу (які спрямовані 

на справляння певного враження на рецепієнта, а, отже, є елементами 

прагматичного потенціалу тексту) військової реклами у переважній 

більшості є інтернаціональними. Особливо це стосується граматичних 

моментів. Значно більш національно специфічними є лексичні засоби, які 

несуть національну соціокультурну інформацію. 
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ВИСНОВКИ 

 

Військовий рекламний дискурс не є однорідним, він включає в себе 

утворення, різні за способом створення та змістом. 

За способом створення військову рекламу можна поділити на 

друковану, відеорекламу та Інтернет-рекламу. 

За змістом всі ці рекламні утворення включають такі, що закликають 

служити в армії за державним призовом (найчастіше вона спрямована на те, 

щоб переконати молодь не ухилятися від державної служби); такі, що 

пропагують службу в армії за контрактом; такі, що закликають до вступу до 

військових навчальних закладів (що в майбутньому призводить до 

контрактної служби); такі, що містять приховану реклама військової 

продукції (зброї, техніки, обладнання тощо). 

Предметом нашого дослідження служити військові рекламні 

відеоролики, їх прагматичний потенціал на семантичному і структурному 

рівнях, а також відтворення цього потенціалу в перекладі. 

Дослідивши низку війскових рекламних роликів, ми дійшли висновку, 

що концепції їх створення можна поділити на такі типи: 

– патріотична; 

– особистісна; 

– розважальна; 

– інтелектуально-несподівана. 

Більшість досліджених нами англомовних військових рекламних 

роликів були створені за принципом патріотичної концепції. 

Прагматичний потенціал цих роликів реалізувався на семантичному та 

структурному рівнях. 

На семантичному рівні прагматичний потенціал було знайдено у таких 

компонентах, як ключові слова, ключові фрази (слогани), реалії, усталені 

словосполучення. Найбільш значний прагматичний потенціал має слоган 

(особливо якщо він повторюється у цілій серії відеороликів). Слоган можна 
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зустріти у майже у всіх типах військової реклами, навіть там, де відсутній 

інший текст. Він має три основні функції: пояснення головної думки реклами 

(а саме, її спрямованість на рекламу армії), закріплення цієї думки у 

свідомості рецепієнта, а також спонукання на подальший перегляд реклами з 

метою зрозуміти до кінця її мету. Також значну роль у прагматиці реклами 

відіграють реалії та усталені словосполучення.  

На структурному рівні найбільший прагматичний ефект справляють 

повтори слів, форм та конструкцій різного виду, а також коротка структура 

речень. Повтори сприяють закріпленню у свідомості адресата необхідних 

посилів, або зверненню уваги на необхідний акцент у тексті, а коротка 

структура сприяє максимально стислому і водночас об’ємному вмісту 

необхідної інформації. 
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