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ABSTRACT 

 

Specific approaches to translating English attributive constructions in 

newspaper and journalistic texts 

Thesis for a Master Degree in Philology, speciality 035 Philology, 

specialization 035.041 Germanic languages and literature (translation included), 

the first language is English. – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National 

University of the Ministry of Education of Ukraine. – Kremenchuk, 2019. 

The master’s paper sets out to provide a comprehensive description of 

translational differences and strategies in reproducing attributive groups in texts of 

news–writing style. The relevance of the research lies in the fact that the  language 

structural features are one of the important objects of linguistic research, therefore,the 

study of such syntactic structures of modern English as multicomponent attribute groups 

reveals the possibility to identify patterns and new trends in the development of the 

language, as well as criteria for the similarities and differences of different models of 

attribute groups in English and their translation into Ukrainian. The research is based on 

the data collected from original and translated newspaper articles of English and 

Ukrainian journalistic texts. The purpose of the research work is to study English 

attributive groups and ways of their translation in Ukrainian on the basis of newspaper 

informational texts. 

The thesis scientifically proves that differences in the set of translation methods 

for rendering attributive groups in texts of news-writing style lie in different frequency 

of using translation methods and techniques. 

Key words: attributive groups, news-writing style,  newspaper headlines 

translation, semantic relations, structural characteristics. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Особливості підходів до перекладу англомовних атрибутивних 

конструкцій у газетно-публіцистичних текстах 

Магістерська робота,спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 

Міністерство освіти і науки України. – Кременчук, 2019. 

Метою магістерської роботи є всебічний опис перекладацьких відмінностей 

і стратегій відтворення атрибутивних конструкцій в текстах газетно-

публіцистичного стилю. Актуальність дослідження полягає у тому, що 

структурні особливості мови являються одним із важливих об'єктів 

лінгвістичного дослідження, тому вивчення таких синтаксичних структур 

сучасної англійської мови, як багатокомпонентні атрибутивні групи розкриває 

можливість виявити закономірності та нові тенденції у розвитку мови, а також 

критерії подібностей та розбіжностей різних моделей багатокомпонентних 

атрибутивних груп в англійській мові та їх перекладу українською. Дослідження 

засноване на даних, зібраних з англійських та українських газетних статей. 

Метоюдослідницької роботи є вивчення англійських атрибутивних груп і 

способів їх перекладу на українську мову на основі газетних інформаційних 

текстів. 

Робота науково доводить, що відмінності в наборі методів перекладу для 

відтворення атрибутивних груп в текстах газетно-публіцистичного полягають в 

різній частоті використання методів і прийомів перекладу. 

Ключові слова: атрибутивна конструкція, газетно-публіцистичний стиль, 

переклад заголовків газет, семантичні відносини, структурні характеристики. 

 

 

 

 


