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ABSTRACT 

 

Peculiarities of abbreviations and shortenings rendering into Ukrainian on 

the material of the contemporary English social and political periodicals  

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 research is focused on the peculiarities of abbreviations and shortenings 

rendering into Ukrainian in the texts of the English contemporary social and political 

periodicals. The relevance of the research is determined by the need to summarize 

lexical, semantic and word-building properties of these units at the modern level of their 

development.  

The purpose of the research work is to study the fundamental linguistic problems 

of abbreviation, word-building, word-structure and its meaning, in particular, in order to 

define the the peculiarities of abbreviations and shortenings of the corresponding texts 

rendering into Ukrainian.  

The scientific novelty and practical value of the paper submitted lies in the fact 

that the conducted analysis of structural, semantic and functional peculiarities of the 

English abbreviations and shortenings from the contemporary periodicals taking into 

consideration its current trends and phenomena will contribute to the deeper 

understanding of its nature and patterns of functioning. 

Key words: abbreviation, functional peculiarities, shortening, social and political 

discourse, structural peculiarities, ways of rendering.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Особливості відтворення українською мовою абревіатур та скорочень 

(на матеріалі сучасної англомовної періодики суспільно-політичного 

спрямування) 

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. 

Робота присвячена особливостям відтворення українською мовою 

абревіатур та скорочень в текстах сучасної англомовної періодики суспільно-

політичного спрямування. Актуальність дослідження зумовлюється потребою 

узагальнення лексико-семантичних та словотвірних особливостей даних одиниць 

на сучасному рівні розвитку.  

Мета дослідження полягає у вивченні фундаментальних лінгвістичних 

проблем абревіації, зокрема, словотвору, структури слова та його значення для 

визначення специфіки перекладу українською мовою абревіатур та скорочень в 

текстах відповідного спрямування.  

Наукова новизна і практична значимість роботи полягає в тому, що 

здійснений аналіз структурних, семантичних та функціональних особливостей 

англійських абревіатур та скорочень сучасної періодики з урахуванням її новітніх 

тенденцій та явищ, допоможе глибше зрозуміти її природу та закономірності 

функціонування. 

Ключові слова: абревіатура, скорочення, способи перекладу, структурні 

особливості, суспільно-політичний дискурс, функціональні особливості.  

 


