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Жигамовський Данило Олегович 12.04.1998; вул. Лесі Українки, буд. 10, кв.28.
Козіна Ангеліна Олегівна 13.08.1997; вул. Курська, буд.127, кв.48.
Обравіт Данило Романович 14.09.1997; вул. Ковпака буд. 29, кв.29.
Сурган Ярослава Олегівна 07.02.1998; вул. Ковпака, буд.41, кв.29.
_________________________________
8 – Б клас
Бахтіна Катерина Юріївна 02.06.1988; вул. Лесі Українки, буд.4/1, кв .78.
Колюка Аліна Павлівна 21.10.1997; вул. Ковпака, буд.47, кв.59.
Міхай Юлія Романівна 23.08.1997; вул.40 років КПУ, буд.12, кв.7.
Соломка Альона Сергіївна 28.01.1998; вул. Реміснича, буд.6, кв.74.
____________________________________
8 – В клас
Мартиненко Андрій Олександрович 05.02.1998; вул. Мусоргського, буд. 23.
Пасько Катерина Євгенівна 17.11.1997; вул. Лесі Українки, буд.10, кв. 16.
Чирва Валерія Андріївна 14.06.1998; вул. Руднєва, буд. 93.
Шевченко Ірина Дмитрівна 28.03.1998; вул. Лесі Українки, буд. 25, кв.90.
Керівники: Обравіт Вікторія Іванівна, Бут Тетяна Миколаївна

Реклама відіграє в житті людини важливу роль. Вона - невід'ємна частина
нашого життя. Куди б ми не йшли, що б ми не робили, реклама постійно з
нами. Це плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі, буклети, бігборди,
рекламні вивіски, лайт-бокси. Недоліком майже всіх текстів цих оголошень є
численні помилки
русизмів,

норм сучасної української літературної мови. Кількість

лексичних кальок,

неправильно розставлених розділових знаків,

навіть орфографічних помилок вражає. Вони активно проникають у мовлення
сучасного українця та впливають на розвиток мови , тому наш обов’язок дбати про її очищення від усякого засмічення.



виявити помилки в рекламних текстах;



обгрунтувати неправильне написання ;



удосконалити пунктуаційні вміння та навички;



визначити основні шляхи подолання
рекламних текстах;

насиченості помилок у



помічати «мовний бруд» та уникати його у власному писемному та
усному мовленні;

 сприяти вихованню мовної культури;
 розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи
розумової діяльності людини; творчі вміння самостійно розв’язувати нові
пізнавальні завдання, мовленнєво-комунікативні вміння редагування,
моделювання.

помилки в текстах рекламних оголошень.

Набридло читати безграмотні рекламні тексти.

реальна насиченість помилок на плакатах, стендах,
афішах, вітринах, бігбордах, рекламних вивісках, лайт-боксах .
матеріали й одержані результати можуть знайти
практичне застосування на заняттях з лексикології, морфеміки, словотвору,
граматики сучасної української літературної мови, на уроках та
факультативних заняттях з української мови в старших класах при вивченні
особливостей публіцистичного стилю, у позакласних заходах (святах,
вікторинах, олімпіадах) тощо.
учитель лише надає консультації, узгоджує
діяльність дослідницької групи.

учні та дорослі користуються
інформаційним довкіллям

пошуковий та
описовий метод, прийом класифікації та систематизації, опитування,
моделювання.

2.
Систематизувати
1. Зібрати

й

«мовленнєвий

проаналізувати

бруд»
інформаційного

3. Опитати
мешканців

міста
4.
Обґрунтувати
помилки
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Щоразу , коли ми їдемо в транспорті або йдемо вулицями міста, нашу
увагу привертає реклама на бігбордах, плакатах, стендах, афішах, вітринах,
вивісках тощо. Це невипадково, адже вона, виконуючи роль мови спілкування
між

виробником

і

споживачем,

підприємницької діяльності.

є

невід'ємним

атрибутом

будь-якої

Правильне мовне оформлення рекламного тексту

набуває важливого значення, оскільки від нього залежить ефективність
рекламної кампанії. А чи так це насправді?

Мандруючи світом сумських рекламних оголошень, ми знайшли
«мовні шедеври».

Мова рекламної продукції матеріалізує не тільки особисту, а передусім
суспільну свідомість, впливає на вироблення громадської думки, допомагає у
формуванні певного типу соціальної поведінки людини. Прикро, але треба
зауважити, що в текстах реклам нашого міста досить часто трапляються
мовленнєві недоліки:

Опитування жителів міста.

A. Не звертаю, бо не бачу помилок.
Б. Бачу, але мені байдуже.
В. Хвилює, але не знаю, як боротися з цим.

За результатами опитування

можна зробити

висновок: суспільство

почало звертати увагу на помилки, людям набридло слухати та читати
безграмотні тексти.

Рекламний ринок України – це середовище, яке розвивається зі стрімкою
швидкістю.

Щодня з’являються нові рекламні макети.

Тисячі креативних

людей створюють ролики, плакати, статті, але помилки залишаються.
Типи помилок обґрунтували за допомогою наукової літератури

:

- Новий довідник: Українська мова. Українська література. - К.: ТОВ
«Казка», 2009.- 864 с.
- Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та
СР) /Уклад. і гол. Ред.. В.Т.Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009.1736с.: іл.
- Нові слова та значення: словник / Ін-т укр. мови НАН України; уклали:
Л. В.Туровська, Л.М. Василькова .- К.: Довіра, 2009.- 271с.

- Український орфографічний словник: для студентів та школярів / Уклали:
В.В Чумак та ін.; За ред. В.М. Русанівського. – К.: Довіра, 2006. – 559с.
- Нечволод Л. І. Сучасний словник іншомовних слів. – Харків: ТОРСІНГ
ПЛЮС, 2007. – 768с.
- Новий тлумачний словник української мови . У 3-х томах / Укладачі:
В. Яременко, О. Сліпушко, - К.: «Аконіт», 2008. – 927с.
- Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.
– К.: Наук. думка, 2008.- 288с.
- Зубков М.Г. Сучасний російсько-український , українсько-російський
словник. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2005.
– 720с.
- Російсько-український словник. 2-е вид., випр.У 3-х томах / Головна
редакція Української Радянської Енциклопедії. – К., 1980.
- Антоненко- Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Упорядкув АнтоненкоДавидович Я.Б. – 5-е вид., переробл. – К.: Сім кольорів,2007. – 320с.
- Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – 4-е вид.,
випр. й доп. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2009. - 496с.
- Глущик С.В. та інші. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та
серед. спец. навч. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С.В. Шевчук. –
4-те вид., преробл. і допов. – К.: Видавництво А.С. К., 2002. – 400с.

Прийменник із
уживається між
свистячим й шиплячими,

а прийменник зі перед
сполуками приголосних, що
починаються з, с, ц, ч, ш, щ.

Іменники з першою складовою
частиною віце-,екс-, лейб-, максі-,
міді-, міні-, обер- пишуться через
дефіс.

У словах іншомовного походження спрощення
приголосних від бувається лише у вимові
( агентство).

( Щодо решти обґрунтованих помилок, дивитися в мультимедійному додатку)

Дослідивши зібраний матеріал, ми з’ясували, що найбільше помилок на
центральному ринку, а найменше – у 10 мікрорайоні.

Кількість помилок за районами

пр-т Курський
Хіммістечко

18
вул. Кірова
16
10 мікрорайон
14
вул. Засумська
12
10

Центральний ринок
вул.СКД

8

вул. Харківська

6
4

вул. Соборна,
вул.Воскресенська
вул. Горького, вул. Металургів

2

пр-т Шевченка

0

вул.Троїцька

Увесь матеріал, зібраний нами, викладено в презентації (додається в
електронному варіанті).

Дослідивши

та

проаналізувавши

зібраний

матеріал,

ми

пропонуємо основні шляхи подолання насиченості помилок у
рекламних текстах:
 створювати редакційні комісії;
 увести штрафні санкції за допущення мовних помилок;
 пропагувати мовленнєву культуру серед населення;
 рекламодавцям дотримуватися норм сучасної української
літературної мови;
 у школі проводити позакласні заходи, спрямовані на розвиток
культури мовлення учнів, прагнення свідомого дотримання
чистоти української мови в побуті та повсякденному житті.

Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля…
М. Рильський

