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ВСТУП 

 
Невід'ємною складовою будь-якого мовленнєвого твору, газетних текстів 

зокрема, є номінативні одиниці, які позначають референти, що повідомляють 

про об’єкти, явища навколишньої дійсності, відображені у свідомості людини.  

Вивчення номінативних одиниць як засобу ословеснення позамовної 

дійсності є одним із пріоритетів лінгвістичної науки, про що свідчать численні 

розвідки [5, с. 137; 10, с. 10-15; 12, с. 23-25; 33, с. 27; 43, с. 3-5; 44, с. 69]. У 

рамках внутрішньосистемного підходу номінація розглядається як засіб 

виокремлення й іменування референтів [2; 12, с. 24;  37, с. 25; 77, с. 336], а в 

когнітивно-дискурсивному руслі вивчається у зв’язку з певними різновидами 

дискурсу в аспекті фреймової семантики [28, с. 149-153; 34, с. 128-132; 42, с. 

56-60; 55, с. 103-104] і пояснення будови тексту [60, с. 166-167; 63, c. 258-260].  

Специфіка номінативних засобів  англійської мови виявляється у їх 

сполучуваності з детермінативами, що зумовлює утворення номінативно-

референційних одиниць (далі – НРО), які одночасно виконують дві дискурсивні 

функції – називну, призначену для іменування й характеризації позамовної 

дійсності, й референтну, яка забезпечує різні способи включення референтів до 

тексту. Номінативний складник НРО представлений іменником або іменною 

фразою, а референційний – детермінативами, до яких традиційно зараховують 

артиклі (a doctor, the officer), вказівні (this actor) й присвійні (his house, her native 

town) займенники, а також квантифікатори (one soldier) [9, с. 57-58; 11, с. 318; 

79, с. 161-162; 87, с. 185;] разом із кількісними числівниками [30, с.161-163]. 

Виняткова роль НРО у медійному дискурсі, утвореному засобами масової 

інформації, зумовлена їхнім використанням для відтворення позамовної 

дійсності, до якої у адресата відсутній безпосередній доступ у момент 

комунікації [66, с. 11-12]. Серед різновидів медійного дискурсу чільне місце 

займає газетний, який під впливом процесів глобалізації виконує провідну роль 

у формуванні світової громадської думки [89, с. 66-68], формує картину світу і 

поглиблює зміст новин електронних ЗМІ, що передбачає вивчення його 
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номінативної організації у двох аспектах: когнітивному, який полягає у 

встановленні моделей НРО, і комунікативному, що передбачає виявлення ролі 

досліджуваних одиниць на всіх етапах розгортання окремого тексту – у 

заголовку, вступі, блоці головної події та заключному абзаці [17, с. 67; 68, с. 24, 

с. 71-73]. 

Актуальність загальною спрямованістю когнітивно-дискурсивної 

парадигми на виявлення функціональних особливостей номінативних одиниць 

у різних комунікативних умовах і окремих різновидах дискурсу. Дослідження 

функцій номінативних одиниць з урахуванням принципів комунікації сприяє 

виявленню закономірностей текстопобудови, а залучення лінгвокогнітивного 

підходу дозволяє встановити моделі побудови номінативно-референційних 

одиниць  

Метою роботи є встановлення особливостей функціонування 

номінативно-референційних одиниць у британському газетному дискурсі.  

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання низки конкретних 

завдань:  

− визначити НРО як засоби номінації й конструювання дійсності;  

− розкрити підходи до вивчення НРО; 

− установити дискурсивне призначення НРО; 

− проаналізувати сучасний британський газетний дискурс; 

− виявити поширені в британському газетному дискурсі моделі творення 

НРО. 

Об’єктом дослідження є номінативно-референційні одиниці 

британського газетного дискурсу.  

Предмет аналізу становлять структурно-семантичні моделі номінативно-

референційних одиниць.  

Матеріалом дослідження слугують 120 газетних текстів, дібраних із 

британських електронних видань: “The Times”, “The Daily Telegraph”, “The 

Guardian” “The Independent”, “ The Daily Mirror”, “The Financial Times” and 

“The Sun”. 
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Методи дослідження. Поставлені в роботі мета й завдання, а також 

специфіка матеріалу обумовили використання наступного комплексу методів і 

прийомів: контекстуального аналізу; компонентного аналізу для визначення 

семантики номінативних одиниць; концептуального аналізу, спрямованого на 

виявлення лінгвокогнітивних структур, задіяних при творенні моделей НРО й 

структури текстів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше виявлено 

структурно-семантичні моделі будови НРО з урахуванням їхнього зв’язку з 

лінгвокогнітивними принципами розумової діяльності людини; встановлено 

функції НРО у текстах газетних новин.  

Теоретичне значення дослідження визначається тим, що вивчення 

функцій НРО збагачує теорію номінації, а виокремлення структурно-

семантичних моделей будови НРО розвиває синтагматику й когнітивну 

граматику.  

Практичне значення дипломної роботи вбачається у можливості 

використання її основних положень, висновків та ілюстративного матеріалу в 

курсах теоретичної і практичної граматики англійської мови (розділи 

“Іменник”, “Словосполучення”, “Артикль”), стилістики (тема “Функціональні 

стилі”), при викладанні спецкурсів із функціональної граматики й дискурс -

аналізу. 

Апробація результатів дипломної роботи здійснена на засіданнях 

студентської проблемної наукової групи і VІ Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих науковців "Сучасні філологічні 

дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної 

комунікації". 

Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів 

із висновками до кожного з них, загальних висновків і списку використаної 

літератури. 
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У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, 

сформульовано мету й завдання дослідження, визначено його об’єкт і предмет, 

розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення.  

У першому розділі – „Теоретичні засади дослідження номінативно-

референційних одиниць в англомовному дискурсі” – проаналізовано  

функції номінативно-рефенційних одиниць, встановлено лінгвокогнітивні та 

комунікативні властивості номінативно-референційних одиниць у газетних 

текстах. Дослідження функцій номінативних одиниць з урахуванням принципів 

комунікації сприяло виявленню закономірностей структури газетного 

повідомлення, а залучення лінгвокогнітивного підходу уможливило 

диференціацію моделей будови номінативно-референційних одиниць  

Другий розділ – „Типологія структурно-семантичних моделей НРО” – 

присвячено диференціації структурно-семантичних моделей, покладених в 

основу синтагматичної взаємодії НРО; встановлено специфіку творення 

ідентифікаційних, характеристичних, реляційних і комплексних моделей.  

У загальних висновках підведено підсумки проведеного дослідження та 

окреслено перспективи подальшої роботи. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Дослідження зумовлено необхідністю багатоаспектного вивчення 

особливостей використання номінативно – референційнх одиниць в сучасному 

британському газетному дискурсі. В інформаційному суспільстві західних країн 

свідомість людини дедалі відчутніше формується засобам масової інформації, 

традиційні мас – медіа взагалі, та газета зокрема, все ще зберігають свій 

масовий характер. 

Газетний дискурс виступає важливим засобом побудови інформаційного 

простору суспільства, оскільки його мова відображає все те, що стосується 

проблем мови як феномена. Газетний дискурс як різновид друкованого медіа-

дискурсу репрезентуэ об’єктивну дійсність з метою інформування читачів та 

формування певного ставлення до подій та їх учасників. Організація 

британського газетного дискурсу спирається на жанровий і номінативно-

референційний складники, які забезпечують досягнення мети повідомлень, 

інформуючи читачів про різноманітні події та формуючи у них певне ставлення 

до прочитаного. 

Досягнення бажаного комунікативного ефекту газетного тексту 

забезпечується використанням відповідних мовних засобів.  Важливим є 

виявлення ролі номінативно – референційних  одиниць та детермінативів у 

їхньому складі в англомовних газетних текстах. 

Комунікативні властивості ідентифікаційних номінативно-референційних 

одинць полягають у вказуванні на близьку або далеку перспективу сприйняття, 

виділення референтів на фоні ситуації та співвіднесенння висловлень з 

учасниками комунікативної ситуації, відтвореної в повідомленні.   

 Науковці всебічно обґрунтували звернення до тексту як до реальної 

одиниці комунікації, що якнайбільше відповідає завданням навчання 

мовленнєвої діяльності, розвитку навичок адекватного сприйняття й 

породження висловлювань. У сучасних дослідженнях продовжують 

удосконалюватися й конкретизуватися форми й прийоми роботи в цьому 

напрямку.          
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 Дослідження номінативних одиниць мови відбувається на рівні дискурсу 

та у взаємодії з мисленням , що й зумовлює актуальність вивчення тенденцій 

функціонування номінативно-референційних одиниць у газетному дискурсі, 

який являє собою вербалізовану, мовленнєво-мислительну діяльність, яка має 

два плани вираження: власне лінгвістичний і лінгвокогнітивний, який 

реалізується в друкованому тексті.  Лінгвістичний план газетного дискурсу 

відображений у мовних засобах, які використовуються в тексті, а 

лінгвокогнітивний пов’язаний з мовною свідомістю, яка зумовлює вибір 

мовних засобів і впливає на породження і сприйняття тексту. 

Функціонування номінативно-референційних одиниць пов’язане з 

теорією референції, суть якої полягає в тому, що вибраний у процесі 

пізнавальної діяльності людини об’єкт стає предметом мовної номінації і 

фігурує у мисленні як референт даного йому імені. Теорія мовної номінації 

поки що не запропонувала розгорнутої й цілісної концепції номінативної 

природи тексту. Номінатвно – референційні одиниці, використані у газетних 

текстах, слугують засобами збереження, активації та передачі знань,  

інформації, ґрунтуючись на знаннях адресанта та адресата, виявляючи у такий 

спосіб когнітивні властивості. 

У роботі приділено увагу  вивченню моделей будови номінативно-

референційних одиниць у британському газетному дискурсі. Дослідження   

встановлює лінгвокогнітивні та комунікативні властивості номінативно-

референційних одиниць та їх функцій  з урахуванням принципів комунікації, 

що сприяло виявленню закономірностей структури газетного повідомлення, а 

залучення лінгвокогнітивного підходу уможливило диференціацію моделей 

будови номінативно-референційних одиниць. 

Дослідження приділяє увагу диференціації структурно-семантичних 

моделей, покладених в основу синтагматичної взаємодії НРО.  

НРО здійснюють ідентифікаційну, реляційну і характеристичну функції.  

Ідентифікаційну функцію здійснюють власні назви, адресні імена, означені та 

вказівні фрази, які індивідуалізують референти у надситуативній перспективі. 
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Реляційні фрази з присвійними займенниками позначають предмети особистої 

та невід’ємної приналежності, відтворюючи відношення частини й цілого з 

іменниками, що позначають частини тіла і внутрішні органи, приналежність, 

володіння, звички, манери та характеристики людини. Характеристична 

функція НРО полягає у відображенні кількісних і якісних властивостей 

референтів за допомогою неозначеного артикля і квантифікаторів.  

Індивідуалізаційні номінативно-референційні одиниці представлені у 

британському газетному дискурсі антропонімним та адресним варіантами. 

Антропоніми як соціальний знак   відображають взаємодію суспільного і 

культурного розвитку суспільства і є найважливішим елементом, який пов’язує 

людину з дійсністю. Особливість антропонімів полягає в індивідуалізації 

людини, а їх функціонування у мові визначається відносною одиничністю 

референта. 

Ситуативні моделі НРО, котрі співвідносять референти з компонентами 

події, відбиваючи структуру означених і вказівних фраз, які у газетному 

дискурсі забезпечують ідентифікацію референтів стосовно внутрішніх 

компонентів ситуації або виділення її окремих елементів.  

Локалізаційні моделі відтворюють перцептивне сприйняття об’єктів у 

мікро- або макропросторі, а локалізаційні моделі призначені для репрезентації 

референтів у послідовностях включають кількість людей або предметів, які 

йдуть один за одним в часі або певному порядку. Вказівні фрази з 

займенниками this та that у газетних текстах формуються за безпосередньо 

локалізаційною, емфатичною, темпоральною і дистантною моделями. Модель 

безпосередньої локалізації відбиває будову фраз, які репрезентують референти 

у близькій перспективі відносно адресата, пов’язуючи їх із сприйняттям. 

Вказівні фрази з займенником this виділяють однин із референтів з однаковими 

темпоральними або просторовими параметрами. Емфатична модель визначає 

будову вказівних фраз, які висвітлюють певні риси референтів за рахунок 

наближення або віддалення  їх сприйняття. Темпоральна модель відбиває 

структуру вказівних фраз на позначення часових проміжків. Дистантна модель 
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відображає будову словосполучень із вказівним займенником that, які вказують 

на віддалену перспективу. 

Протиставна модель репрезентує означені НРО, які складаються з діад та 

тріад. Побудовані за протиставною моделлю, означені НРО ідентифікують  

референт, протиставлений іншому. Означені фрази, які містять прикметники у 

найвищому ступені порівняння використовується в тріадах з означеними 

фразами з метою виокремлення об’єктів за найвищим ступенем вияву фізичних 

якостей, людей за рисами характеру та емоційними станами.  

Ознакова модель призначена для виокремлення людей в аспекті віку, 

властивостей характеру або матеріального становища та демонструє 

формування означених НРО у предикативних структурах. НРО виділяють  

властивості та характеристики людей з метою створення певного образу про 

них у читачів. 

 Характеристичні моделі відображають структуру іменних фраз із 

неозначеним артиклем і квантифікаторами. Неозначені та квантифікативні 

фрази представлені трьома спільними моделями – перцептивною, 

порівняльною та іменуавальною. Специфічні моделі квантифікативних фраз 

включають інтегральну, конкретизуючу, градуальну й апроксимаційну. 

Перспективу дослідження вбачаємо у вивченні тактико-стратегічного 

аспекту функціонування номінативно-референційних одиниць в аналітичних 

газетних текстах. 
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SUMMARY 

Diploma project is devoted to the study of nominative-referring units in 

newspaper discourse. The study of nominative units as a means of reflecting extra-

linguistic reality is an integral part of modern linguistics. According to cognitive and 

discourse approaches nominative-referring units are studied in terms of frame 

semantics, discourse perspective and text structure. 

Nominative-referring units are formed by the combination of a noun or a noun 

phrase with a determiner (definite/indefinite articles, demonstrative and possessive 

pronouns and quantifiers). These language units perform two functions in media 

discourse – nominative (meant for naming and characterizing extralinguistic reality) 

and referential (embodied in different ways of including referents into the text). 

Nominative-referring units are indispensible part of any newspaper text as they 

reconstruct objective reality in media discourse. 

The exclusive role of the NRUs in media discourse consists in reflecting extra-

linguistic reality to which the recipient has no direct access at the moment of 

communication. Under the influence of globalization processes newspaper discourse 

takes a leading ro le in shaping readers’ opinion, creating a particular image of the 

definite event that necessitates the study of its nominative structure in two aspects: 

cognitive, which reveals the models of NRUs, and communicative that involves 

identifying the role of the units in different parts of the text – the title, the 

introduction, the block of main events and the final paragraph.  

The cognitive aspect of NRUs consists in their formation according to the patterns 

capturing the order of human sensori-motor interaction with the environment. The 

pattern of nominative-referring units is viewed as a scheme reflecting the structure of 

these language units taking into account both structural components and their 

semantics. We differentiate between identifying, relative and characterizing patterns of 

NRUs. Identifying patterns represent the structure of proper and address names, as well 

as that of definite and demonstrative NRUs. Relative patterns reflect the structure of the 
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units with proper names in the genitive case and possessive pronouns. Characterizing 

patterns reveal the structure of indefinite and quantitative NRUs.   

The object of investigation: nominative-referring units of the British 

newspaper discourse. The subject of the research is structural and semantic models 

of NRUs in British newspaper texts.        

 The aim of the diploma paper is to establish functional peculiarities of 

nominative-referring units in British newspaper discourse.   

 The research objectives are: 

- to determine NRU as a means of nomination and construction of reality; 

- to cover approaches to the study of the NRU; 

- to find out the discourse purpose of NRU; 

- to analyze contemporary British newspaper discourse; 

- to identify particular formation patterns of NRU in British newspaper 

discourse. 

The theoretical value of the study determined that the study of the functions of 

the NRU enriched the theory of nomination, and the separation of structural and 

semantic models of the NRU develops syntagmatic and cognitive grammar. 

The practical significance of the thesis is seen in the possibility of using its 

main conclusions and illustrative material in the courses of theoretical and practical 

grammar of English ("The Noun", "The Phrase", "The Article"), stylisics ("The 

Functional Styles") and discourse studies. 

The first chapter describes the analysis of nominative-referring units, their 

cognitive and communicative properties in newspaper texts. The second chapter is 

dedicated to the differentiation of structural and semantic patterns revealing 

syntagmatic interaction of NRUs. Identifying, relative, characterizing and complex 

patterns of NRUs are described in this chapter. 

The structure of the NRUs formed by the interaction of determiners and nouns 

and determined by certain models – abstract idealized schemes that reflect the 

linguistic phenomena and processes. Idividualizing NRUs presented in the British 

newspaper discourse as anthroponyms and addressed names. Anthroponyms as a sign 
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of social interactions reflect the social and cultural development of society and they 

are an essential element that links people to reality. Situational patterns of NRUs, 

which correlate with the components of the events, reflect the structure of definite 

and demonstrative phrases in newspaper discourse. Localization patterns of NRUs 

reflect the position of objects in micro-/ macrospace and in different succsessions 

presented by a number of people or objects that follow each other in a certain order.  

NRU with demonstrative pronouns this/that are formed according to 

localization, emphatic, distant and temporal patternss. NRUs built according to 

immediate localization pattern represent referents within a close perspective that 

reflects perception. Emphatic pattern defines the structure of phrases that highlight 

certain features of referents while presenting them as close or distant from a reader. 

Temporal pattern of NRU represent objects from time perspective. A number of 

identifying NRUs represent people in terms of their age, gender, status and features 

of character. Characteristic patterns of NRUs reflect the structure of nominative 

phrases with indefinite articles and quantifiers that represent referents from the 

onlooker’s point of view.  

 


