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Шановні Члени журі, тема мого дослідницького проєкту: «Мовні засоби 

привернення уваги аудиторії в рекламних постах французьких блогерів». 

Французька мова ще змалку привертала мою увагу. Дивлячись на старшого 

брата, який вивчав цю мелодійну мову, семирічна, я вже повторювала певні 

слова та вирази. У п’ятому класі в моєму розкладі з’явився новий предмет – 

французька мова. Повільними кроками я рухалась до своєї мрії – вільно говорити 

вишуканою мовою Бальзака.  

У 2021 році моя робота, присвячена франкомовним коміксам, посіла ІІІ 

місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН. В 

процесі пошуку, аналізу, стало очевидно, що я не просто занурююсь в малюнки 

і короткі тексти, а, насамперед, поринаю в культуру і розумію менталітет 

французів. І саме ця кропітка праця надихнула мене на бажання зайнятись більш 

сучасними, актуальними і добре мені знайомими явищами сучасного життя.  

А що може бути найбільш привабливим для сучасного підлітка? Блоги і 

блогери! Їхні можливості можна назвати безмежними. Від самоактуалізації, 

самоствердження до стабільного заробітку. Але не маючи ні першого, ні 

останнього на меті і, обожнюючи французьку мову, я вирішила розібратись у 

семантиці і структурі французьких блогів, за якими певного часу вже стежила. 

Особливу увагу привернули рекламні пости, які є корисними для усіх трьох 

сторін: блогера (як спосіб заробітку та надання порад своїм читачам), 

підписників ( як отримання корисної інформації), рекламодавця (як привернення 

уваги до своєї продукції). Вони мають певні «гачки», на які я також піймалась. 

Отже, самі ці «гачки», ці секретні прийоми, що тримають і не відпускають уваги 

аудиторії, повинні були стати предметом мого наукового інтересу. 

Виявилось, що такі секрети існують, але вони лежать на поверхні. Блогер 

просто використовує арсенал засобів, відомих маркетологам, психологам і 

лінгвістам, щоб наш інтерес не вщухав. Звичайно, лінгвісту цікаві саме мовні 

складові створення постерів: структура тексту, лексичні засоби, стилістичні 

прийоми. Крок за кроком у мене з’явилось відчуття, що пост, рекламуючи товар, 

базується на дружніх стосунках між блогером і аудиторією. Це єдина спільнота 

однодумців, що розуміють автора, люблять його і не заздрять. Створюється ця 

атмосфера  завдяки використанню пестливої лексики, товариських звертань. 

Блогер, незважаючи на свою популярність і впливовість, залишається звичайною 

людиною, яка не турбується про орфографічну і пунктуаційну коректність 

висловлювань. Пост – це не вивірений документ, тому помилки не є його 

недоліком, а скоріше прийомом, який дозволяє зайвий раз зосередитись на 

товарі. Блогер є авторитетною особою, він "визнаний фахівець" у питаннях моди, 

стилю, послуг, до думки якого прислухаються. Отже, достатньо просто 

оголосити перевагу товару чи послуги, не вдаючись до аргументів чи вихвалянь. 

Рекламний пост використовує риторичні питання, виносить на перший план 

назву товару, мінімізує кількісний склад речення нічого зайвого, крім пропозиції. 

Звичайно блогери не оминають дуже популярний рекламний прийом 

перебільшення можливостей і позитивних характеристик товару, тобто 

використовують гіперболи, переконуючи в унікальності того чи іншого 



предмету. Французькі блогери, на яких я підписана, читачем яких я є, молоді 

сучасні люди, звичайно, вони активно вживають молодіжний сленг, а також не 

цураються англіцизмів. Саме англіцизми додають постам сучасності і 

актуальності. Як відомо, англійська – це мова бізнесу і сучасність тих технологій. 

Отже, її присутність логічна і зрозуміла. Автори постів, привертаючи і 

утримуючи нашу увагу, додають текстам іронії, одухотворюють предмети 

(сумочку можна "вигуляти" як песика, вона може бути "улюбленим малюком" 

тощо). Крім цього, тексти мають ще й емоційну складову, завдяки емоджи, що 

утворюють настрій поста. Це специфічний "соус" для страви з літер і знаків і від 

нього залежить смак, іронічний, кокетливий, задоволений. Цей 

екстралінгвістичний прийом надає можливості точніше донести настрій блогера, 

додає життя написаному тексту. 

В процесі дослідження мені відкрилась важливість синтезу психології і 

лінгвістики. Влучне слово з опорою на знання з психології має велику потужну 

силу: від зацікавленості аудиторії до комерційного ефекту. Мені здається, що 

розуміючи закони успіху французьких блогерів-мільйонників, можливо 

перейняти їх позитивний досвід і спробувати створити особистий блог для 

франкофонної аудиторії. Ймовірно, що подібний досвід призвів би до нового 

наукового дослідження про формування іноземної аудиторії: своєрідний погляд 

зсередини із врахуванням помилок і недоліків. 
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