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А Н О Т А Ц І Я  

 

Король В.П. Лінгвістичні особливості новинних текстів: на матеріалі 

розміщених в Інтернеті ресурсах британських газет. 

Роботу присвячено лінгвістичному аналізу новинних англомовних 

текстів за допомогою використання комп’ютерних програм з лінгвістичного 

моделювання для виявлення різних функціональних стилів в сучасній 

англійській мові та опису основних методів автоматичної класифікації 

текстів,які дозволять однозначно визначати стиль досліджуваного тексту за 

допомогою слів. Під час написання роботи було розглянуто специфіку аналізу 

якісних англомовних текстів на матеріалі британських газет. За допомогою 

програм Python та R були проведений синтаксичні, морфологічні, тематичні 

аналізи, а також був проведений  лінгвістичний аналіз тематичних текстів 

всередині самих текстів.  

Ключові слова:  лінгвістика, комп’ютерна лінгвістика, морфологія, 

англомовні тексти, аналіз текстів, чинник пріоритетності ЗМІ. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Korol V. P. linguistic features of news texts: based on the material published on 

the Internet resources of British Newspapers. 

The work is devoted to the linguistic analysis of news English-language texts 

using computer programs from linguistic modeling to identify various functional 

styles in modern English and to describe the main methods of automatic text 

classification that will uniquely determine the style of the text under study using 

words. While writing the paper, we considered the specifics of analyzing high-

quality English-language texts based on the material of British Newspapers. Using 

Python and R programs, syntactic, morphological, and thematic analyses were 

performed, as well as linguistic analysis of thematic texts within the texts 

themselves.  

Keywords: linguistics, computer linguistics, morphology, English-language 

texts, text analysis,the factor of mass-media priority. 
 


