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ПОЛІСЕМІЯ В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ 

Вікторія МУЖЕВЕНКО 

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.А. Коваленко  

 Полісемі я (грец. πολυσημεία «багатозначність», інша назва 

«багатозначність слова») — наявність у мовній одиниці (слові, фраземі, 

граматичній формі, синтаксичній конструкції) кількох значень. 

Хоча теоретично всі реклами є потенційно полісемічними, на практиці 

одне значення, ймовірно, буде домінувати в інтерпретації простих комерційних 

повідомлень, таких як класифікована реклама. 

Icнують синхронічний та діахронічний аспекти полісемії. Перший 

полягає в тому, що одна і та ж річ інтерпретується двома або більше групами 

людей по-різному. Діахронічний аспект полягає в різній інтерпретації реклами 

однією людиною під час першого та наступних переглядів.  

Цілеспрямована багатозначность — це рекламна полісемія, що виникає 

внаслідок стратегічних зусиль фірми. Цілеспрямована полісемія з конкретною 

метою покладається на синхронічну полісемію (тобто між особами) для 

виконання своєї стратегічної ролі. Фірми, однак, також можуть досягти 

стратегічних цілей, зосередившись на діахронічній полісемії (тобто, в межах 

окремих осіб). Спеціально, цілеспрямована полісемія може бути реалізована 

для спілкування та підкреслення цільових клієнтів (декількох) основних 

особливостей бренду в стислій та ефективній формі. 

Якщо рекламодавець прагне вплинути не на певну групу людей, а на 

якомога більшу кількість потенційних покупців, то для успішності такої 

реклами треба стратегічно уникати полісемії, яка могла б направити читача до 

певної «вузької» інтерпретації. 

Також полісемія може мати естетичну мету тільки для підвищення 

привабливості та цікавості реклами. Наприклад, каламбур у гаслі компанії, що 

займається фарбуванням одягу: «We will dye for you».  

Психологи часто розрізняють лексичне значення та психологічне 

значення слів. Лексичне значення означає умовне відношення між словом та 

його референтом. Психологічне значення стосується суб'єктивного сприйняття 

людиною стимулу. Поняття психологічного значення відкриває можливість 

полісемічного читання. 

Наприклад, на денотативному рівні логотип гіганта інформаційних 

технологій Apple складається із знака (знаковий дизайн) та знаку (покусане 

яблуко). На конотаційному рівні до денотативного знаку додається додатковий 

шар значень, а з простого покусаного яблука значення логотипу 

перетворюється на біблійне яблуко знань. 

Конотативні середні знаки менш стабільні, ніж денотативні значення, 

оскільки загалом потрібно більше знань для розшифрування конотативних 

значень. Шанси спостерігати розбіжність щодо значення реклами зростають, 

коли інтерпретація все більше покладається на конотативний сенс. 

 


