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Робота  присвячена  дослідженню  особливостей  соціальної  реклами  в 

аспекті  англо-українського перекладу,  зважаючи  на  полікодовий  характер 

текстової форми та її прагматичної настанови. Актуальність наукової розвідки 

обумовлено залученням результатів дискурс аналізу в перекладацький процес. 

Аналіз текстів соціальної реклами дозволив виокремити когерентну цілісність 

вербальних  та  невербальних  смислових  кодів,  які  виражені  знаками  різних 

семіотичних систем та націлені  на створення певної прагматичної  настанови 

повідомлення.  Соціальна  реклама  як  жанр  дискурсу  для  досягнення 

прагматичної мети може використовувати різні засоби сугестивного впливу на 

адресата реклами, створючи новий унікального смисл та зміст, який в той же 

час легко зчитується адресатом.

Слоган в роботі представлено як своєрідну форму мікротексту, який має 

подібні  лексичні,  стилістичні  та  сугестивні  характеристики  в  англійській  та 

українській мовах.

Аналіз  перекладацьких  концепцій  дозволив  виділити  читири  базові 

перекладаці стратегії (прямий переклад, запозичення, адаптація та відсутність 

перекладу), які  вбачаються продуктивними для текстів подібного типу. Вибір 

стратегії  залежить  від  текстових  характеристик  реклами  та  перекладацьких 

рішень, але за будь-яких умов перекладач повинен зберегти прагматику тексту-

оригіналу в перекладі.
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