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літературі різних часів, тому проблема «експлетивного» заперечення є дуже 

широкою, та потребує подальшого вивчення. 

 

ЗАГОЛОВОК МЕДІЙНОГО ТЕКСТУ ЯК ЗАСІБ АПЕЛЯЦІЇ  ДО 

АУДИТОРІЇ 

Алевтина ТРАВIНА 

Науковий керiвник – доктор філософських наук, доцент Г.О. Крапiвник 

Успіх будь-якої медійного тексту багато в чому залежить від того, 

наскільки читач зацікавлений в його прочитанні. На думку Е. С. Задровскої, 

специфіка заголовка є в тому, що «він, поряд з зачином і кінцівкою, відноситься 

до тих композиційних елементів тексту, які привертають підвищену увагу при 

першому знайомстві з публікацією» [1, с. 143-144]. Саме заголовок пробуджує 

інтерес читача до змісту самого тексту, визначає його актуальність і новизну 

запропонованого до матеріалу.  

Для залучення уваги існує низка лексичних засобів, що використовуються 

авторами при створенні заголовків. Так, вони можуть містити емоційно-оцінну 

лексику. Відповідно до цього способу, заголовки повинні бути яскравими і 

привабливими. До такої лексики можна віднести молодіжний сленг, жаргон, 

емоційну лексику. Ще одним засобом є експресивна лексика, зокрема 

стилістичні тропи (епітет, метафора, метонімія, уособлення, синекдоха тощо). 

Застосування кліше також апелюють до читача. Як відзначають 

С. К. Кубашічева і Л. Р. Читао, особливiсть медійних текстів є «в дохідливості і 

зрозумілості інформації», розрахованої на безпосередню реакцію реципієнта, на 

миттєвий результат, що можна досягнути завдяки кліше і штампам [2, с. 60]. 

Крім того, імена та прізвища людей, різні власні назви, що вже слугують 

рекламою, збуджують інтерес читачів і привертають їхню увагу. 

Для заголовків характерні не тільки вказані лексичні стилістичні засоби, 

але й певні способи словотвору, що теж часто-густо мають стилістичне 

забарвлення. Так, скорочення, абревіатури допомагають досягти стислості 

заголовка. Перевагою заголовка є саме мовна економія, а його призначення – 

привернути адресата до змісту самої основного тексту. Для англомовних статей 

характерна компресія мовних одиниць всіх рівнів, наприклад, еліпсис як 

прийом синтаксичної компресії, а на рівні лексики – вживання скорочень всіх 

типів. Також часто використовуються абревіатури, що не тільки економлять час, 

але і використовуються як засіб художньої виразності, спрямованої на візуальне 

й асоціативне сприйняття читача [4, с.38]. 

Цитати та інші прецедентні тексти та їх трансформації є поширеним 

прийомом для залучення уваги в заголовках. До цього способу можна віднести 

цитати з літературних творів, висловлювання вчених, політиків, діячів культури, 

прислів'я, приказки, біблеїзми, тексти популярних пісень, назви кінофільмів, 

рекламні тексти, анекдоти тощо. За Е. Б. Плаксіною і М. Л. Кусовою, 

«звернення до прецедентних текстів підвищує довіру читача до ЗМІ», а також 
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викликає «у свідомості реципієнта не тільки фактичну інформацію, а й 

пов'язані з ними різні переживання, емоції, усталені оцінки» [3, с.118]. 

Наведена класифікація прийомів, що використовуються в заголовках для 

залучення уваги читачів, в подальшому слiд доповнити і уточнити, проте вже 

цей перелік прийомів можна взяти за основу лiнгвiстичного аналізу заголовкiв 

медiйних текстiв. 
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ХУДОЖНЯ СВОЄРІДНІСТЬ ОКАЗІОНАЛЬНИХ АНТРОПОНІМІВ 

У БРИТАНСЬКІЙ КАЗЦІ 

Аліна ФІРСОВА 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент І.О. Подгурська  

Жанр сучасної британської чарівної казки тісно пов’язаний з актом 

авторської словотворчості, тому що нові концепти казкової картини світу 

потребують нових назв. Деякі з них набувають такої популярності, що 

закріплюються в мовній нормі і стають неологізмами. Інші не можуть бути 

репродуковані в іншому контексті і назавжди залишаються власно-авторськими 

оказіоналізмами. Їх використання в дитячій казці є дуже важливим, бо дає 

дитині розуміння словотворчих процесів, розвиває її творче мислення та 

активує увагу юного читача. 

Неологізми англійської мови є об’єктом наукових студій таких 

дослідників, як І.Арнольд, І.Гальперін, О.Єсперсен, М. Мостовий, Р. Фішер та 

інші. Більшість з них розрізняє три ступені оказіональної лексики: 1) слова 

стандартної будови потенційно-загального вжитку; 2) частково нестандартні 

новоутворення, що мають певні відхилення від правил будови слова, але їх 

інтерпретація не викликає труднощів; 3) абсолютно оказіональна лексика 

нестандартної будови, семантична інтерпретація якої є доволі ускладненою. 

Особливу увагу науковців привертає така група авторських новоутворень, 

як оказіональні антропоніми. Ім’я є важливим компонентом, що сприяє 

наповненню та розвитку особистісної характеристики персонажу. 


