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80% випадків римуються два розташованих поруч слова – Oregon Ruins Bruins (June
18,2015). Ця рифмована пара підсилює інтригуючу функцію заголовка, надаючи
висловлюванню колоритності. Рима, як і алітерація, у більшості випадків супроводжується
тонкою ритмічною організацією або усього заголовку (Projection, Infection, Election (October
20, 2015), або його частини (There’s Moanin’ in Homin (March 3, 2015) , Peter Porter (April 26,
2015).
Серед лексичних стилістичних прийомів, що використовуються у заголовках, перше
місце за частотою вживання посідає епітет. Оскільки в епітеті експліцитно виражається
оцінка суб’єкта або об’єкта дії, суб’єктивне відношення автора або редакції газети до
інформації, що подається, то він поширений в жанрах публіцистичного характеру: Valuable
Connections. Pityful Excuses (February 26, 2015).
Метонімія використовується в газетних заголовках рідше, ніж такі стилістичні
прийоми, як метафора та епітет, наприклад: Talks Between Washington and Moscow (December
23, 2015), Israel – Palestine Conflict: Imposing Solutions (April 26, 2015), Michaelangelo's
Marble Being Sold Cheap by Industrialists (March 27,2015).
Таким чином, слід зробити висновок, що структурно-семантична наповненість
заголовка та засоби його вираження виступають у якості активного посередника між читачем
та автором і допомагають творцеві зацікавити адресанта в подальшій співпраці з
повідомленням. Експресивність мовлення та активне використання таких лексикостилістичних засобів, як метафори, епітети, метонімія тощо допомагають досягти
додаткового емоційного ефекту.
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СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ ПЛЕОНАЗМІВ
У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ
У статті розглянуто плеонастичні словосполучення як засоби конкретизації,
експресивності та інтенсифікації мовлення в сучасному англомовному медіа-дискурсі.
З’ясовано, що різні прагматичні ефекти залежать від того, яку синтаксичну роль у реченні
виконує плеоназм.
Ключові слова: додаток, координативні відношення, обставина, означення, підмет,
плеоназм, присудок, субординативні відношення.
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This article focuses on pleonastic phrases as a means of speech specification, expressiveness
and intensification in modern English media discourse. It has been proved that various pragmatic
effects depend on the syntactic functions of pleonasms in modern English media discourse.
Key words: adverbial modifier, attribute, coordinating relations, object, pleonasm,
predicate, subject, subordinating relations.
Плеоназм – це усталене словосполучення близьких або синонімічних за значенням
слів, побудоване на основі синтаксичного координативного (each and every) або
субординативного (drop down) зв’язку, призначених для уточнення або підсилення значення
семантично-стрижневого компонента словосполучення.
О б ’ є к т о м дослідження цієї статті є плеоназми, виокремлені у сучасному
англомовному медіа-дискурсі. П р е д м е т о м дослідження є синтаксичні функції
плеонастичних одиниць. А к т уа л ь н і с т ь обраної теми визначається загальною тенденцією
сучасних лінгвістичних студій до дослідження мовних одиниць в антропоцентричному
ракурсі, що уможливлює всебічний аналіз плеонастичних словосполучень. М е т а роботи
полягає у визначенні синтаксичних функцій плеоназмів в англомовному медіа-дискурсі.
М а т е р і а л о м дослідження послугували американські та британські статті, дібрані з мережі
Інтернет.
Кожне висловлення має свою синтаксичну структуру, завдяки якій стає можливою
максимально повна передача інформації. Складовими компонентами синтаксичної структури
стають одиниці мови, відібрані адресантом для адекватного вираження своїх думок. Усі
мовні одиниці виконують певні синтаксичні функції в процесі висловлення, сприяючи
завершенню й оформленню відповідного повідомлення про факти та явища позамовної
дійсності або ж про внутрішній світ людини в закінчених конструкціях – реченнях.
Таким чином, вивчення синтаксичних функцій у висловленні є важливим елементом
дослідження плеонастичних словосполучень сучасного англомовного медіа-дискурсу,
оскільки воно дозволяє розширити знання про ці одиниці мови. Що стосується результатів
аналізу синтаксичних функцій плеонастичних словосполучень, їх найдоцільніше подати в
послідовності членів речення в англійській мові, тобто: підмет – присудок – додаток –
означення та обставина. Розглянемо докладніше функціональні різновиди плеонастичних
словосполучень у сучасному англомовному медіа-дискурсі.
Синтаксичну функцію підмета в сучасному англомовному медіа-дискурсі
виконують:
- субстантивні плеонастичні словосполучення, які складаються з двох іменників, один
з яких виступає в ролі препозитивного означення:
(1) This baby boy is extraordinary, the way he's crying is not like a usual baby. It's really
loud (The Telegraph);
– субстантивні плеонастичні словосполучення, які складаються з прикметника та
іменника:
(2) Forward planning tends to be a projection of the past into the future (Cuckson T.);
– субстантивні плеонастичні словосполучення, які складаються з усталених виразів,
напр.:
(3) Your last will and testament may be the single most important legal document you make
in your lifetime, and luckily, many firms now provide high-quality software to make writing it less
difficult (Sofsian D.);
– субстантивні плеонастичні словосполучення, які складаються з акроніма та іменника,
напр.:
(4) The NDP Party is one of Canada's major political parties (Fleishman J., Hassan A.).
Плеонастичні словосполучення в ролі підмета використовуються для акцентування
іменника та здійснення емотивного впливу на адресата в англомовному медіа-дискурсі.
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Наступна синтаксична функція плеонастичних словосполучень – присудок. Присудок
визначається в традиційній граматиці як дієслівний член речення, який разом із підметом
утворює основу будь-якого речення [1, с. 292]. Розглянемо його наступні види:
– вербальні плеонастичні словосполучення в складі простого присудка, напр.:
(5) When you combine together the fact that a lot of people are leading a sedentary lifestyle
and that they are hardly exerting an effort to have a healthy diet, it is no wonder why the traitorous
disease involving heart attacks and strokes have become a major health scare in the nation
(Thomas B.);
– вербальні плеонастичні словосполучення в складі однорідного присудка, напр.:
(6) […] He persuades his driver, Eyup (Yavuz Bingol), to take the fall for him, which will
involve serving a relatively short prison sentence in exchange for an unspecified but large sum of
money. Eyup, who lives with his wife and teenage son in a small apartment with a mind-blowingly
cinematic view of the Bosporus, furrows his brow, shrugs his shoulders and accepts the offer (Scott
A. O.).
Варто зазначити, що у медіа-дискурсі однорідні присудки мають особливе
навантаження, є експресивними засобами на синтаксичному рівні мови. Насичення речення
однорідними членами слугує виразності, сильніше впливає на розум та емоції читача, додає
ритмічності тексту, сприяє повноті інформації [3, с. 18];
– плеонастичні словосполучення в складі складеного іменного присудка (комплемента):
(7) It is absolutely essential to possess such knowledge because every effort an organization
invests on social media promotion needs to be assessed to ascertain whether it is accomplishing its
desired objective or not (Jain C.).
Предикатив у складеному іменному присудку може бути виражений:
а) субстантивним плеонастичним словосполученням:
(8) These psychologists think that there is more than one general type of intelligence, or in
other words, that there are different kinds of intelligences (Paik S.);
б) ад’єктивним плеонастичним словосполученням:
(9) One in 10 Australian managers are sly and deceitful manipulators bent on attaining
power for its own sake, new research shows (O'Malley N.);
в) вербальним плеонастичним словосполученням у складі інфінітива (to-infinitive
clause):
(10) The best, however, was to dive down into this underwater world for the first time, and
to see that everything was just as we had imagined it would be (The New York Times, 2014).
г) вербальним плеонастичним словосполученням у складі герундія:
(11) Failure is not falling down; failure is staying down when you have the choice to get
back up (Chernoff A.).
д) ад’єктивним плеонастичним словосполученням у складі дієприкметника
(Participle II):
(12) So the Liberal media is astonished and surprised that viewership responds well to and
rises when the onscreen journalists acts like a journalist and asks hard questions of everyone, and
holds all political sides accountable (Shaw J.).
– плеонастичні словосполучення в складі складеного дієслівного присудка, який може
бути представлений в англійській мові: 1) модальним складеним дієслівним
присудком; 2) аспектним (видовим) складеним дієслівним присудком.
1) Модальний складений дієслівний присудок.
Предикатив у складеному дієслівному присудку може бути виражений:
а) модальним дієсловом та вербальним плеонастичним словосполученням:
(13) All presidential aspirants should spell out in detail where they stand on raising the
minimum wage, currently $7.25 an hour, as well as their views on related labor issues (Olson S.);
(14) The magazines are going to over-exaggerate and overemphasize to make a point, and
you shouldn't try and copy it (Leung R.);
б) модальним виразом to have to та вербальним плеонастичним словосполученням:
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(15) And I constantly have to refer back to things (McCollum B.);
в) дієсловом з модальним значенням to want та ін. і вербальним плеонастичним
словосполученням:
(16) I want to plan ahead for a trip, I'd like to note my preferences without needing to use
another app or pencil and paper (Leo J.);
г) суб’єктним інфінітивним комплексом та вербальним плеонастичним
словосполученням:
(17) The central bank is expected to raise up rates in mid-2015, but it signaled last week
that it would remain patient in order to confirm that faster growth looked sustainable and would
translate into increased hiring over the long term (Schwartz N.).
2) Аспектний (видовий) складений дієслівний присудок.
Предикатив у аспектному складеному дієслівному присудку виражає початок,
повторення, тривалість або припинення дії, складається з дієслів to begin, to start, to
commence, to proceed, to go on, to keep on, to continue, to stop, to give up, to finish, to cease, та ін.
і вербального плеонастичного словосполучення:
(18) We'll just keep integrating together whatever we can when new ideas pop up
(Brown M.).
(19) Now that L.A.'s population has nearly stopped growing in size, how do we define
ourselves? (Waldie D.).
Плеонастичні словосполучення в ролі присудка використовуються для емфатичного
впливу на адресата. Завдяки надлишковості, вони звертають на себе увагу в медіа-дискурсі.
Наступна синтаксична функція плеонастичних словосполучень – додаток.
Синтаксичну функцію додатка в сучасному англомовному медіа-дискурсі виконують:
– субстантивні плеонастичні словосполучення, напр.:
(20) We've taken every precaution we can think of and I give you an absolute guarantee
(The New York Times, 1990).
(21) Darkman – a film by friend and sometimes Collaboator Sam Raimi. Joel and Ethan did
uncredited work on the script and make a brief cameo in the film as extras (Eden S. Coen Brothers
Filmography 1984-2013. – [Режим доступу]: http://ezinearticles.com/?Coen-BrothersFilmography&id=404549).
Наступна функція, яку виконує плеонастичне словосполучення у реченні, функція
означення. Означення розглядається в сучасному англомовному мовознавстві [2, с. 201] як
вторинна синтаксична функція та використовується для позначення атрибутивних ознак
предмета. Синтаксичну функцію означення в сучасному англомовному медіа-дискурсі
виконують:
– ад’єктивні плеонастичні словосполучення:
(22) Various different ways exist when it comes to naming a new product, but oftentimes it is
quite helpful to just follow the basics (Ethica S.).
(23) To be spotted with the same and identical handbag as their much beloved celebrity
gives them a sense of feeling unique and exceptional (Tracy T.).
Функція обставини – це другорядна синтаксична функція, яка вказує на місце, час,
спосіб, мету, причину дії чи будь-якого процесу. У сучасному англомовному медіа-дискурсі
плеонастичні словосполучення виконують функцію:
– обставини часу:
(24) Niccol told the L.A. Times earlier in time this week that his favorite character is 105year-old Henry Hamilton (Matt Bomer) because he especially displays how one’s psychology may
not be able to stay as young as one’s biology even if the aging gene is turned off (Rome E.).
(25) Bob Dylan stares idly at the paperback book that someone has brought aboard his
custom tour bus, which is speeding through the snowy Wisconsin countryside in the midnight hour
(Hilburn R.);
– обставини місця:
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(26) As some people reacted with skepticism to news of a crocodile sighting on the River
Avon, others took the opportunity to put up warning signs for commuters (Carter C.);
– обставини способу:
(27) It is envisioned in the classic tradition of John Ford and Preston Sturges (Turan K.).
У результаті дослідження ми дійшли висновку, що плеонастичні словосполучення
виконують у сучасному англомовному медіа-дискурсі всі синтаксичні функції, які властиві
членам речення, виступаючи в ролі підмета, присудка, додатка, означення та обставини.
Проведений аналіз підтверджує необхідність та доцільність подальшого поглибленого
вивчення прагматичних функцій досліджуваних одиниць у сучасному англомовному медіадискурсі, оскільки плеонастичні словосполучення використовуються автором з метою
впливу на адресата, на його почуття та поведінку.
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЖАНРОВОЇ СПЕЦИФІКИ ФЕЙЛЕТОНУ
У статті розглянуто специфіку фейлетону як художньо-публіцистичного жанру,
його різновиди та особливості композиції.
Ключові слова: публіцистичний стиль, газетний стиль, інформаційний стиль,
фейлетон.
The article deals with the specificity of feuilleton as an artistic publicistic genre, its types
and peculiarities of its composition.
Key words: publicistic style, newspaper style, informative style, feuilleton.
Лінгвістичні дослідження художньо-публіцистичних текстів в Україні та за її межами
проводяться протягом достатньо тривалого часу [7; 9; 13; 16; 18; 19]. У наукових розвідках
стикаються інтереси спеціалістів зі стилю, поетики, а також інтереси професійних
журналістів, пропагандистів, іміджмейкерів. Досліджується різноманіття способів створення
вдалого образу у відносно короткому і доступному для адресата тексті. Встановлюється
вплив на створюваний текст екстралінгвістичних умов, мовної картини світу. Вивчаються
особливості прочитання публіцистичного тексту з урахуванням контексту, що містить
імпліцитну інформацію, актуальну для розуміння тексту.
Щоправда публіцистичний стиль трактують різні науковці неоднаково. Традиційно
більшість дослідників ототожнюють поняття «публіцистичний стиль» і «газетний стиль».
Однак І.Р. Гальперин чітко відрізняє публіцистичний стиль від газетного стилю, в межах
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