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педагогів, представників різних Церков, а також Громадську раду з питань 

співпраці з церквами та релігійними організаціями.  

Отже, Україна є полікультурною, багатоконфесійною державою, тому 

важливим є питання врахування конфесійних особливостей і 

віросповідання учнів, вибору батьків для своїх дітей відповідних 

дисциплін духовно-морального спрямування. У процесі аналізу 

особливостей впровадження у зміст основної школи предметів духовно-

морального спрямування як складової реалізації освітніх реформ в Україні, 

з’ясовано, що у цьому напрямі багато напрацьовано.  
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ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ АНГЛОМОВНИХ ЗАГОЛОВКІВ У ТЕКСТАХ 

ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 

 

Сучасний світ неможливо уявити без мас-медіа. Багато друкованих 

та електронних видань намагаються зацікавити якомога більше читачів. 

Перш за все, читач звертає увагу на заголовок і лише тоді вирішує чи варто 

читати цілу статтю. Таким чином, заголовок є одним із найважливіших 

елементів статті.  

Заголовок покликаний привернути увагу читача, сформувавши 

загальне уявлення про статтю та коротко передавши суть. У той же час 

заголовок актуалізує найбільш важливу інформацію повідомлення та 

слугує дієвим способом впливу на її сприйняття читачем. У наслідок такої 

цілеспрямованості як в англомовній, так і в українській пресі сформувався 
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окремий стиль газетного заголовку з низкою притаманних йому лексико-

граматичних та функціонально-стилістичних рис, що і обумовлює 

актуальність даного дослідження [1, c. 24]. 

Метою дослідження є визначення та аналіз особливостей 

функціонування англомовних заголовків в публіцистичному стилі, та 

виявлення особливостей перекладу відповідно до стилістичних, лексико-

граматичних особливостей заголовків. 

Поставлена мета вимагає розв’язання наступних завдань: 1) 

визначити особливості заголовків; 2) проаналізувати визначені особливості 

функціонування англомовних заголовків в публіцистичному стилі; 3) 

виявлення особливостей перекладу англомовних заголовків. 

Об’єктом дослідження є заголовки британських та американських 

газетних та журнальних статей. 

Заголовок виконує три основні функції – інформативну, оцінну та 

спонукальну [1, c. 33]. Заголовок виконує інформативну функцію, коли у 

стислій формі дає чітке уявлення про зміст повідомлення. Часом, таку 

функцію ще називають комунікативною.  

Оцінне судження – це  суб'єктивний образ об’єктивної дійсності 

тому що реальна інформація відбивається у свідомості суб'єкта оцінки, 

співвідноситься з його уявленням про гарне / погане, приємне / неприємне 

і набуває суб'єктивної форми [1, c. 34]. 

Враховуючи установку на масового читача, деякі заголовки 

виконують спонукальну функцію, тобто, у них виражається заклик до дії. 

Структурно такі заголовки є наказовими реченнями, у кінці яких може 

бути знак оклику [1, c. 34]. 

Ряд лінгвістів, що займалися вивченням  питання особливостей 

англомовних заголовків в публіцистичному стилі, а саме А. Меткалф [3], 

Т. Знаменська [5], І. Мард [2] та інші,  визначили ряд лексико-граматичних 

прийомів, які використовуються в заголовках англомовних видань. До них 

відносять:  

- використання Present Indefinite для минулих подій: India allows 

'living wills' for terminally ill (BBC, March 2017); 

- використання інфінітиву для майбутніх подій: Sun to Burn Out In 6 
Billion Years (BBC, February 2018); 

- опущення артиклів the, a, an: Nine-to-five approach to music(BBC, 
March 2017); 

- поширеність еліптичної форми пасивного стану з опущенням 

допоміжного дієслова to be для опису подій як в минулому, так і в 

теперішньому часі. Найчастіше використовуються  форми 

Indefinite або Continuous: Houses Smashed by Hurricane(BBC, 

March 2018); 
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- вживання коми замість and: Buy now, pay later(BBC, February 
2018); 

- позначення числівників цифрою: 23 UK diplomats expelled from 
Moscow (BBC, March 2018); 

- заміна дієслів said, reported, says і т.д. двокрапкою: Turkish troops 
seize Syrian town center from Kurdish fighters (CNN, March 2018); 

- використання елементів образності, а також жаргонізмів, 

неологізмів, діалектизмів, сленгу та іншмх емоційно-забарвлених 

слів: Russian President Under Fire (The Times, September 2017); 

- широке використання скорочень та складноскорочених слів: 

UNESCO and TripAdvisor Are Working Together(The Times, January 
2018); 

- запитання в формі ствердження: The worse the better? (CNN, March 
2018); 

- використання прямої мови: а) у повному реченні (Americans are 

coming to hack us, Putin warned – The Times, September 2017) та б) в 

еліптичному реченні ( Mark Sampson: You better sit down, you little 
snail! – BBC, March 2018); 

- використання характерних для заголовків слів (allege – make an 
accusation; bar – refuse; call for – demand/appeal for etc).                                  

Як бачимо, заголовки англомовних газет мають цілий ряд 

особливостей, які потребують спеціального підходу при перекладі. Для 

адекватної інтерпретації англомовних заголовків, слід враховувати не 

лише лінгвокультурні особливості мови оригіналу, а й мови перекладу. 

Окрім цього, варто не забувати, що при перекладі мають зберегтися не 

лише закладені автором лексико-граматичні та стилістичні особливості, а й 

функції, які виконує заголовок-оригінал. 

Переклад заголовків – дуже відповідальне завдання для перекладача. 

Аналіз заголовків показує, що лексико-граматичні особливості заголовків 

слід вивчати та аналізувати. Мною був проведений аналіз заголовків 

публіцистичного стилю загальним обсягом 150 газетних заголовків. 

Виявлено, що у дослідженому матеріалі серед граматичних явищ 

превалюють Present Simple та Infinitive Simple  forms, які становлять 48% 

та 22% відповідно. Серед функцій, які виконує заголовок найбільш 

поширеною є інформативна – 66%, оцінна – 24%, спонукальна – 8% і 

заголовки, що водночас виконують кілька функцій – 2%.    

Заголовок у медіатекстах є досить дослідженим лінгвістичним 

явищем, проте все ще потребує подальших досліджень в межах 
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перекладознавства, оскільки предмет досліджень не є сталим і щодня 

зазнає впливу і різних трансформацій. 
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PECULIARITIES OF MORPHO-SOMATIC DEVELOPMENT 

OF FOOTBALL PLAYERS 

 

For the normal planning of physical activity in football it is necessary to 

take into account a number of factors that affect the regularity of the body's 

development. Factors that positively or negatively affect the development of the 

body of young football players include: acceleration, hypodynamia, 

heterochronism, socio-economic and environmental conditions of life, as well as 

sexual characteristics of athletes [1, p. 45]. 

Physical qualities are certain aspects of human locomotor capabilities or 

certain functional properties of the body in response to the conditions of one or 

another motor activity. They distinguish basic physical qualities (strength, 

speed, endurance, agility, flexibility) and intermediate (high endurance, strength 

endurance, speed-strength qualities). 


