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Структурно-синтаксичні особливості заголовків у англомовних та 

франкомовних наукових статтях 

 

У сучасну епоху глобалізації посилюється роль спілкування вчених, а 

отже, потрібні обмін науковими знаннями, участь у конференціях, 

ознайомлення з їх матеріалами тощо. Кількість інформації у світі постійно 

зростає і для ознайомлення з нею дуже важливі заголовки, що дають змогу 

стисло відображати матеріал.  

Інтерес мовознавців до вивчення заголовків наукових текстів пов’язаний 

з тим, що заголовок допомагає встановити потрібний контакт між автором і 

читачем, дає точну інформацію про наукове знання, ступінь його достовірності 

та методи отримання. Особливу зацікавленість заголовком пояснюють 

унікальним розташуванням заголовка в тексті, його семантичною складністю, а 

також різноманіттям функцій.  

З лінгвістичного погляду заголовки являють собою своєрідний феномен, 

що викликає дискусії серед лінгвістів. Відповідно, роботи лінгвістів, присвячені 

заголовкам, найчастіше спрямовані на вирішення двох найважливіших питань: 

встановлення граматичного статусу заголовка й визначення його основних 

функцій. Фахівцями в галузі дослідження заголовних комплексів є такі видатні  

мовознавці, як І.В. Арнольд (1999), Н.А. Кожина (1988), О.О. Лазарєва (2006), 

О.М. Максютова (1984), В.Е. Шевченко (2010) та інші. Утім, монографічні 

роботи, присвячені аналізу заголовків, нечисленні (дисертаційні дослідження 



заголовків О.Е. Долгіревої (2002), Г.О. Лютої (2008), Т.Г. Хазагерова (1984) та 

ін.) і містять аналіз лише окремих аспектів заголовків. Проте специфічна 

композиційна побудова заголовків вимагає більш детального вивчення. Звідси 

метою запропонованої статті є аналіз структурно-синтаксичних особливостей 

заголовків англомовних та франкомовних наукових статей, виконаний з 

позицій лігводидактичного підходу до вивчення жанру наукової статті. 

Відповідно, дослідження синтаксичних особливостей заголовків й 

особливостей їх викладу у наукових статтях покликаний пояснити вплив 

структурного поділу заголовків наукових статей на доступність подачі 

матеріалу науковцем. 

Предметом дослідження є структурно-синтаксичні характеристики 

заголовків як провідних елементів наукових статей (на матеріалі англійської та 

французької мов). 

Матеріалом дослідження слугують 100 англомовних та 100 

франкомовних заголовків наукових статей, що були відібрані із реферативних 

баз наукових журналів SAGE [7] та CAIRN [4] за 2016 рік. Наукові статті на 

досліджуваних мовах обиралися з двох галузей знань: 50 статей із гуманітарних 

наук (ГН) (історія, мовознавство, політика та міжнародні відносини, культура і 

соціологія) та 50 статей із точних наук (ТН) (інженерія, матеріалознавство, 

неврологія, фармакологія та лікувальна справа). 

Найчастіше досліджуваним жанром наукового дискурсу є наукова стаття, 

що трактується як один із видів наукових публікацій, де подаються кінцеві або 

проміжні результати певного дослідження вченого. На думку Дж. Свейлза, 

журнальна наукова стаття є жанром «номер один» у найрізноманітніших 

наукових дисциплінах, причому в багатьох із них статті, опубліковані у 

високорейтингових журналах, мають не менший (або навіть більший) престиж, 

ніж монографії [9: 13].  

Заголовок розглядають як комунікативний елемент, що знаходиться у 

препозиції до тексту, є його назвою, семантично окреслює його зміст, 

синтаксично і графічно оформлений [1: 70]. Вважається також, що заголовок 



стисло виражає суть дослідження, відповідає за привернення уваги читача, 

полегшує сприймання наукового тексту [6: 4]. Заголовок завжди є 

організуючим елементом тексту. Це проявляється в тому, що, прочитавши 

текст, читач ретроспективно осмислює заголовок, пов’язуючи його з усім 

текстом, при цьому його семантичне значення може зазнавати значних змін під 

впливом усього тексту.  

Оскільки заголовок є сильною позицією наукової статті, то він надає 

огляд і узагальнює зміст матеріалу, що міститься у статті, максимально 

привертаючи увагу читача. Заголовок наукової статті, на думку деяких 

лінгвістів, може виконувати від 2-3 до 7 функцій. Зокрема, С.І. Костигіна 

виділяє три домінантні функції заголовку наукової статті, а саме: психологічну, 

комунікативну і прагматичну. Психологічна функція заголовку тісно пов’язана 

з фактором адресата. Адже адресат наукової літератури має науковий рівень 

(від студента до науковця). Відповідно основна прагматична функція – 

привернення уваги адресата до поданої інформації, фіксація уваги. 

Прагматична функція тісно пов’язана з комунікативною функцією заголовка, 

яка передбачає чітку, доступну форму викладу  [2: 46]. 

Структурну організацію наукового заголовка визначає його лінгвістичний 

статус, згідно з яким заголовок є утворенням особливого типу. Відповідно, 

структура наукових заголовків привертала увагу багатьох лінгвістів. 

Наприклад, Г. Дітц проаналізував структурну підгрупу назв у вигляді питань та 

порівняв специфічні риси їхньої прагматики з особливостями питань у 

повсякденному мовленні та із заголовками інших структурних типів [5]. 

В. Солер також провела порівняльний аналіз наукових заголовків – із двох 

жанрів (статті-звіту та оглядової статті) і двох груп дисциплін (природничих і 

суспільних) – і виявила деякі жанрові й галузеві особливості їх структурних 

конфігурацій [8].  

У проведеному дослідженні структурно-синтаксичних особливостей 

англомовних і франкомовних заголовків наукових статей, ми взяли за основу 

класифікацію Т.В. Яхонтової [3: 226], яка виокремила п’ять структурно-



синтаксичних моделей, що найчастіше використовуються в англомовних 

наукових текстах:  

1) Номінативні конструкції, тобто такі, в яких опорним елементом є 

іменник. Ця численна група може бути поділена на три підтипи: номінативні 

конструкції з одним іменником, номінативні конструкції з двома або більше 

іменниками та номінативні конструкції зі сполучником as. 

2) Дієслівні конструкції з безособовими формами дієслова 

(найчастіше з так званими –ing формами) як опорними елементами. 

3) Прийменникові конструкції з об’єктним значенням, які 

починаються з прийменників on, to або towards. 

4) Конструкції-речення, зокрема питальні. 

5) Конструкції з двох частин (що можуть належати до різних 

синтаксичних типів), відокремлюваних двокрапкою. 

Здійснивши кількісний аналіз структурно-синтаксичних моделей 

досліджуваних заголовків наукових статей, ми виявили, що в англійській мові 

найчисленнішою є група заголовків з двох частин (47% від усієї кількості 

аналізованих одиниць). Відповідно, найчастіше конструкції заголовків з двох 

частин знаходять своє відображення у неповних (44%) та питальних реченнях 

(3%). Розглянемо їх якісне втілення на таких прикладах: 

(1) Managing School Integration and White Flight: The Debate over Chicago’s 

Future in the 1960s (гуманітарні науки: історія) [15]; 

(2) A new way of thinking about environmental building standards: Developing 

and demonstrating a client-led zero-energy standard (точні науки: інженерія) 

[10]. 

На другому місці за чисельністю є група заголовків номінативного типу 

(39% аналізованих заголовків). Більшість номінативних заголовків становлять 

назви з двома або більше іменниками (38%). Розглянемо типові приклади: 

(3) Implementation of assisted repeated reading techniques for the incidental 

acquisition of novel foreign vocabulary (гуманітарні науки: мовознавство) 

[17];  



(4) Effect of the type of fiber (coconut, eucalyptus, or pine) and compatibilizer on 

the properties of extruded composites of recycled high density polyethylene 

(точні науки: матеріалознавство) [13]. 

Номінативну конструкцію з as знаходимо лише один раз у секції точні 

науки. Як приклад,   

(5) Safety Assessment of Alkyl PEG/PPG Ethers as Used in Cosmetics (точні 

науки: фармакологія) [12]. 

Заголовки у вигляді речень складають наступну за чисельністю групу (8%  

від усієї кількості досліджуваних заголовків). Інколи вони набувають форми 

спеціальних запитань (3%), але у більшості випадків зустрічаємо конструкції-

речення стверджувального типу (5%). Прикладами можуть слугувати наступні 

заголовки: 

(6) How do utterance measures predict raters’ perceptions of fluency in French as 

a second language? (гуманітарні науки: мовознавство) [18]; 

(7) Vicarious Fear Learning Depends on Empathic Appraisals and Trait Empathy 

(точні науки: неврологія) [19]. 

Рідше зустрічаються заголовки дієслівного типу. Кількість заголовків цієї 

групи становить 5% від усієї кількості аналізованих заголовних комплексів. 

Дієслівні заголовки знаходять своє відображення лише у статтях з точних наук 

в основному у вигляді герундія. Наприклад: 

(8) Helping dementia patients (точні науки: фармакологія) [11]; 

(9) Assessing the Accuracy of Continuous Glucos Monitoring (CGM) Calibrated 

With Capillary Values Using Capillary or Venous Glucose Levels as a 

Reference (точні науки: лікувальна справа) [14]. 

Найменшою за чисельністю є група прийменникових заголовків (1%). 

Приклад з використанням прийменникової конструкції знаходимо у статті 

гуманітарного циклу: 

(10)  On the Sino-Korean Coda /-l/ (гуманітарні науки: мовознавство) [16]. 

Найчисленнішою групою заголовків наукових статей у французькій мові 

є група заголовків з двох частин, що налічує 64% від усієї кількості 



аналізованих одиниць. Частіше всього вони виступають у вигляді неповних 

речень (35%). Унаочнимо вищесказане прикладами: 

(11) De la fabrique des militant-e-s à la fabrique des patient-e-s. Deux 

mobilisations des profanes : l’avortement (1972-1975) et le dépistage du sida 

(2007-2011) (гуманітарні науки: історія) [22]; 

(12) Âge d’or pour salles obscures. La représentation du Second Empire 

dans Nana de Jean Renoir et Si Paris nous était conté… de Sacha Guitry 

(точні науки: інженерія) [26]. 

Другою за чисельністю є група прийменникових заголовків (15% від усієї 

кількості досліджуваних). У заголовках статей з гуманітарних наук 

прийменникові конструкції (8%) найчастіше зустрічаються з об’єктним 

значенням, які починаються з прийменників dans, pour або chez. 

Прийменникові конструкції (7%) знаходять своє відображення у заголовках 

статей з точних наук в основному з використанням прийменників de, par або 

avec. Прикладами можуть слугувати такі заголовки: 

(13) L’enfance de l’art (гуманітарні науки: мовознавство) [21]; 

(14) La mobilité internationale, un passeport pour vivre et travailler 

ensemble (точні науки: матеріалознавство) [23]. 

Наступною за чисельністю з група номінативних франкомовних 

заголовків (14% заголовних комплексів). Більшість номінативних заголовків у 

наукових статтях становлять назви з двома або більше іменниками (14%). У 

проаналізованих статтях знаходимо такі приклади номінативних заголовків з 

двома або більше іменниками:  

(15) Le Sénat républicain représentant des collectivités territoriales 

(гуманітарні науки: політика та міжнародні відносини) [27]; 

(16) Psychothérapie de groupe et dépendance (точні науки: неврологія) 

[20]. 

До групи французьких заголовків у вигляді речень відносяться 6 

заголовкових одиниць. У більшості випадків зустрічаємо конструкції-речення 



стверджувального типу (4%), але інколи вони набувають форми спеціальних 

запитань (2%). Прикладами можуть слугувати наступні заголовки: 

(17) Quelle politique numérique pour l’édition de savoir  Les enseignements 

de la «loi Lemaire (гуманітарні науки: політика та міжнародні відносини) 

[24]; 

(18) Faut-il changer de modèle(s) et de cadres d’analyse pour appréhender 

l’entrepreneuriat en Afrique? (точні науки: матеріалознавство) [28]. 

Найменшою за чисельністю є група дієслівних заголовків. У 

проаналізованих статтях знаходимо лише один приклад заголовку з 

використанням дієслівної конструкції у статті гуманітарного циклу: 

(19)  Sachons désigner l’ennemi principal! (гуманітарні науки: політика та 

міжнародні відносини) [25]. 

Результати кількісного порівняльного аналізу структурно-синтаксичних 

моделей заголовків наукових статей з обох мов представлені в таблиці (див. 

Таблиця 1): 

Таблиця 1 

Кількісне наповнення груп аналізованих заголовків наукових статей 

в англійській та французькій мовах 

№ Назва групи заголовка Кількість у 

англійській мові 

(100 %) 

Кількість у 

французькій мові 

(100 %) 

ГН ТН Всього ГН ТН Всього 

1. Номінативні заголовки 11 28 39 10 4 14 

2. Дієслівні заголовки - 5 5 1 - 1 

3. Прийменникові заголовки 1 - 1 8 7 15 

4. Заголовки у вигляді речень 1 7 8 1 5 6 

5. Заголовки з двох частин 37 10 47 30 34 64 

* ГН – гуманітарні науки 

** ТН – точні науки 



Отже, як засвідчив аналіз, серед англомовних заголовків статей з 

гуманітарних наук превалюють назви, що складаються з двох частин, тобто ті, 

як зможуть більш детально описати експресивність гуманітаріїв, у той час як 

номінативні конструкції домінують у заголовках статей з точних дисциплін, що 

допомагає науковцям, які працюють з науками точного спектру, більш стисло 

описати досліджене.  

У французькій мові серед заголовків статей з гуманітарних наук і точних 

наук превалюють назви, що складаються з двох частин, тобто ті, які на нашу 

думку зможуть більш детально описати емотивність французької мови. На 

другому ж місці частотності у заголовках статей з гуманітарних дисциплін 

знаходяться номінативні конструкції, у той час як серед заголовків із точних 

дисциплін у подібній частотності зустрічаємо прийменникові конструкції. 

Таким чином, аналіз англійських та французьких заголовків наукових 

статей дає змогу стверджувати, що у формуванні заголовків наукових статей 

наявні певні дисциплінарні преференції щодо вживання структурно-

синтаксичних конструкцій різних типів. 
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