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У роботі  досліджуються лексико-граматичні  та прагматичні  особливості 

заголовків англомовних електронних ЗМІ, специфіка яких спричинена не лише 

тенденціями розвитку сучасної англійської мови, але й архітектонікою онлайн-

видань.  Актуальність  дослідження  визначається  необхідністю  формування 

лінгвістичного  інструментарію  максимально  точного  перекладу  українською 

мовою  титульного  комплексу  англомовних  електронних  ЗМІ.  Об’єктом 

дослідження  є   заголовки  англомовних  електронних  ЗМІ,  вилучені  методом 

наскрізної вибірки з інтернет-сайтів.  Мета дослідження  – комплексний аналіз 

лексико-граматичних  та  прагматичних  особливостей  заголовків  англомовних 

електронних  ЗМІ  з  урахуванням  їхньої  специфіки  щодо  функціонування  в 

українському лінгвокультурному середовищі.  У  магістерській   роботі 

досліджені  специфічні  лексичні  групи,  що  використовуються  у  заголовках, 

особливості граматики назв публіцистичних матеріалів, прагматика заголовного 

комплексу.  Матеріали даного  дослідження  можуть  бути  використані   при 

вивченні   курсу   теорії   та   практики   перекладу,   а   також   порівняльної 

стилістики  англійської   та   української  мов.  Результати  роботи  можуть  бути 

використані  для  вирішення практичних  завдань  при  виконанні  англо-

українського перекладу, зокрема  при  перекладі англомовних  публіцистичних 

текстів.
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