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деякі зовсім втрачають будь-яке символічне значення і функціонують 

виключно у своєму денотативному значенні.  

Керуючись конотаційними значеннями фітонімів у романі Д.Г.Лоуренса 

«Коханець леді Чаттерлей», їх можливо розділити за наступними 

семантичними групами згідно з їх символічними значеннями у англійській 

культурі: 

1. Загальнолюдські якості, які в свою чергу можливо поділити на: 

 позитивні якості. Серед них присутні невибагливість, доброта й духовна 

чистота (daffodil), вірність (honeysuckle, pink), цнотливість (snowdrop), 

вільнодумство (hyacinth); 

 негативні якості, наприклад, нерішучість (cowslip), лицемірство (lily). 

2. Людські стосунки, що включають в себе наступні їх підвиди: 

 подружнє життя, що включає в себе сімейні узи (creeping-jenny), 

добробут та міцну родину (auricula), щасливе сімейне життя (daisy, holly), 

материнське щастя (tulip), сімейні негаразди (burdock), подружні зради 

(nettle, violet), позашлюбних дітей (nettle); 

б) кохання (forget-me-not, honeysuckle, pink, rose), та різні його складові: 

таємні побачення (beech), провісники кохання (dandelion, primrose), кохана 

людина (jasmine). 

3. Емоції та почуття (bluebell, bugle), а саме: відчуття самотності 

(anemone, windflower), радість та гарний настрій (celandine), страх (cowslip), 

захоплення (rose), пристрасть та палкі почуття (rose, woodruff). 

4. Зовнішні характеристики людини, як от жіночність (fig), краса (rose, 

orchid), зрілість (pear). 

5. Філософські аспекти буття: гріх (apple), зло (apple, larch), єднання з 

природою (bracken, fir), початок нового етапу (carnation), безсмертя, 

переродження та воскресіння (crocus), різні світи існування (hazel), стабільність 

(oak), влада (yew). 

Треба зазначити, що багато фітонімів, навіть з багатою символікою, були 

вжиті в романі лише у їх денотативних значеннях. Тому отримані шляхом 

суцільної вибірки фітоніми в подальшому необхідно буде розподілити на 

фітоніми, вжиті в романі лише в їх денотативному значенні, та на фітоніми, що 

у власній семантиці додатково несуть конотаційне навантаження.  

 

ГАЗЕТНИЙ ЗАГОЛОВОК ЯК ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 

МОВЛЕННЄВИЙ АКТ 

Світлана КУРЧЕНКО 

Науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Л.М. Корнільєва 

Газетна публіцистика є своєрідним віддзеркаленням подій і звертається 

до щоденних проблем суспільства — політичних, соціальних, побутових, 

філософських, тощо. В газетах найважливішу роль відіграє заголовок статті, 

оскільки він висвітлює найбільш важливу інформацію повідомлення та слугує 
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дійовим засобом впливу на її сприйняття читачем. Заголовок покликаний 

виразити основну мету повідомлення, встановити контакт з читачем, 

привернути його увагу, викликати зацікавленість до теми матеріалу, що 

публікується. Без заголовку ми губимося серед різноманітної інформації, 

нерідко оминаючи основне та приділяючи увагу незначному. Він формує наше 

ставлення до публікації, вказує на авторську позицію в тлумаченні того чи 

іншого факту. Вдалий заголовок несе в собі велике інформаційне 

навантаження, що є особливо важливим у наше сторіччя «вибуху інформації». 

Саме заголовок формує у читача загальне уявлення про матеріал статті та 

дозволяє обрати найбільш важливе для подальшого ознайомлення.  

Будь-який заголовок виконує декілька функцій: номінативну, графічно-

видільну, інформативну і рекламну (прагматичну). Для виокремлення одного 

тексту серед інших в газеті використовується графічно-видільна функція, що 

реалізується за допомогою зміни шрифтів, використання кольорів, графічних 

засобів (лінійок, малюнків), прийомів верстки (розміщення матеріалів на 

газетній сторінці). 

Заголовок називає текст, а отже, виконує номінативну функцію, яка поряд 

з графічно-видільною функцією дає можливість читачам виділити конкретний 

текст з маси інших. Як правило, заголовкам також властива інформативна або 

комунікативна функція, оскільки в них тим чи іншим чином відбивається зміст 

матеріалу. Для газетних заголовків характерна і так звана рекламна функція, 

яка полягає в тому, щоб спеціально, особливими засобами впливу, зацікавити 

читача, привернути його увагу. Дуже часто в сучасних ЗМІ цей вплив 

досягається за рахунок мовної гри. Такі заголовки налаштовують читача на 

певну емоційну тональність і в більшості випадків мають вирішальний вплив на 

сприйняття всього тексту. 

 

АБРЕВІАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ОРТОПЕДІЇ: 

СПОСОБИ СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

Андрій ЛІТОВЧЕНКО 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент О.В. Глотова 

При проведенні аналізу вибірки англійських ортопедичних термінів 

(термінологічна підсистема – хірургія кисті) нами було вилучено ряд 

абревіатур, які є важливим компонентом досліджуваної термінології. 

Абревіація – одне з основних джерел поповнення термінології взагалі і 

медичної зокрема. У нашій вибірці зустрічаються різні моделі скорочень. Усі 

вилучені приклади є скороченнями словосполучень. Аналіз фактичного 

матеріалу дозволив виділити такі структурні моделі термінів-абревіатур: 

1. Ініціальна абревіація, або використання першої літери кожного 

повнозначного компонента словосполучення. Відповідно до традицій і норм 

утворення абревіатур найбільш численними в сучасній англійській 

ортопедичній термінології є ініціальні скорочення. Вони представлені 


