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ABSTRACT 

Linguocreative means of language game in advertising text: translation 

aspect 

Thesis for a Master Degree in Philology, speciality 035 Philology, 

specialization 035.041 Germanic languages and literature (translation included), 

the first language is English. – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 

University of the Ministry of Education of Ukraine. – Kremenchuk, 2019. 

The master’s paper sets out to provide a comprehensive description of 

translational differences and strategies in reproducing a language game in the 

advertising text by means of the other language. The object of the study is English-

language and Ukrainian-language advertising texts with elements of the language 

game. The subject of the analysis is the techniques of the language game and its 

functions in the advertising text and the specificity of their reproduction in translation 

into Ukrainian. 

An attempt is made to solve the problem of research on the basis of a 

comprehensive approach in view of transferring the manifestations of the language 

game to another linguistic cultural environment and the need to express the latter with 

the means of another language. 

The aim of the work is to analyze the techniques of the language game, to 

identify their functional features at different levels in English-language advertising 

text and to outline possible ways and means of their translation. 

The study demonstrated that the main difficulties in the translation process are 

associated with the reproduction of the pragmatic potential of the original. To 

overcome these difficulties, the translators of advertising texts use various means of 

transmitting the meaning of messages, the most popular of which are adaptation and 

revision (compensation). 

Key words: advertising text, language game, pragmatic adaptation, translation 

compensation (revision). 
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АНОТАЦІЯ 

Лінгвокреативні можливості мовної гри у рекламному тексті: 

перекладацький аспект 

Магістерська робота, спеціальність 035 Філологія, 035.041 Германські 

мови та літератури (переклад включно), перша англійська. – Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського, Міністерство 

освіти і науки України. – Кременчук, 2019. 

Дипломна робота присвячена комплексному дослідженню особливостей 

перекладу мовної гри у рекламному тексті. Об’єктом дослідження є англомовні  

та  україномовні  рекламні  тексти з елементами мовної гри. Предмет аналізу 

становлять прийоми мовної гри та її функції у рекламному тексті та специфіка 

їх відтворення у перекладі  українською  мовою. 

Робиться спроба вирішення проблеми дослідження на основі 

комплексного підходу з огляду на перенесення проявів мовної гри в інше 

мовнокультурне середовище та необхідність виразити останню засобами іншої 

мови.   

Мета роботи – проаналізувати прийоми мовної гри, виявити їх 

функціональні особливості на різних рівнях в англомовному рекламному тексті 

та окреслити можливі шляхи та способи їх перекладу. 

У ході дослідження було доведено, що основні труднощі, що виникають у 

процесі перекладу, пов’язані з відтворенням прагматичного потенціалу 

оригіналу. Перекладачеві необхідно враховувати мету тексту, характер 

споживача, мовні якості тексту оригіналу, культурні й індивідуальні можливості 

мови й багато інших факторів. Для вирішення цих труднощів перекладачі 

рекламних текстів вдаються до різного роду засобів передачі смислу 

повідомлень, найпопулярнішими серед яких є адаптація і ревізія (компенсація).  

Ключові слова: рекламний текст, мовна гра, прагматична адаптація, 

перекладацька компенсація (ревізія). 


