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                                                       Пояснювальна записка 

       Сучасна реформа вищої освіти - це насамперед перехід від парадигми 

навчання до парадигми освіти та самоосвіти. Це передбачає орієнтацію на 

активні методи опанування знань, розвиток творчих здібностей студентів, 

перехід від поточного до індивідуалізованого навчання з урахуванням потреб і 

можливостей певного студента. Тому окрім лекційних та практичних занять 

важливою формою навчального процесу стає самостійна робота студентів.  

       Мета самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни „Порівняльна 

стилістика”:  

- розкрити загальні питання курсу дисципліни „Порівняльна стилістика”;  

- сформувати у студентів чітке уявлення про порівняльну стилістику як 

макростилістичну ( семантико-стилістичну) дисципліну, що порівнює змістовні 

та стилістичні моменти оригіналу і перекладу, а також як макролінгвістичну 

дисципліну, що враховує лінгвістичні та екстралінгвістичні ( літературознавчі, 

історико-культурні та ін.) фактори; 

        В якості головних завдань самостійної роботи студентів виділяються : 

- ознайомити студентів з теоретичними положеннями дисципліни; 

- забезпечення фонових знань, необхідних студенту для роботи з матеріалами  

блоку стилістики української та англійської мов; 

- розвинути у студентів вміння й навички порівняльно-стилістичного аналізу; 

- ознайомити студентів з лексичною та граматичною диференціацією 

лексичних і граматичних засобів, прийомами найбільш доцільного 

використання їх відповідно до змісту тексту, жанру, цільового призначення, і 

загальної експресивної спрямованості;  

- сприяти розвитку у студентів навичок застосування здобутих теоретичних 

знань на конкретному мовному матеріалі; 

- навчити студентів літературному перекладу різножанрових текстів.  

- підвищення ефективності навчання за рахунок додаткової системи вправ; 

- розвиток власне перекладацьких навичок та умінь.  
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       Організація позааудиторної самостійної роботи студентів полягає у 

необхідності більш широкого огляду тематики курсу з використанням основної 

та допоміжної літератури, аналітичного осмислення теоретичного матеріалу, 

формуванні узагальнюючих висновків.  

       Оскільки самостійна робота повинна сприяти розвитку творчого потенціалу 

студента та реалізації професійних навичок, завдання мають як індивідуальний 

так і груповий характер. Практикуються такі форми самостійної роботи як: 

виконання додаткових завдань  та тестів, що закріплюють  у студентів певний 

об‘єм правничої лексики; аналітичний розгляд наукових публікацій; підготовка 

доповіді з певної теми чи проблеми перекладу ;  переклад та аналіз 

різноманітних по жанру додаткових текстів.  

       В цілому викладач повинен привчати  майбутніх спеціалістів з 

перекладознавства працювати професійно, самостійно, швидко і якісно 

удосконалювати свою кваліфікацію. Таким є соціальне замовлення суспільства 

системі освіти сьогодні. Воно продиктоване не тільки повсякденними 

потребами в постійному підвищенні якості підготовки спеціаліста, але й більш 

глобальним соціальним завданням – привести стан освіти у відповідність до 

нових цілей удосконалення суспільства, всебічному розвитку особистості. 

        Методичні рекомендації розраховані на 162 години  занять, з них 58 годин 

лекційних занять, 28 практичних занять ( аудиторна самостійна робота) та 76 

годин самостійної роботи (позааудиторна самостійна робота) студентів 

перекладачів 4 курсу. 
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Зміст самостійної роботи  

з дисципліни 

«Порівняльна стилістика (англійська мова та українська мова)» 

 

Вправа 1. Порівняйте два приклади перекладу англійського тектсу на 

українську мову, наведені українським перекладачем В.Д. Радчуком. Знайдіть 

кращий варіант перекладу. Поясніть чому він кращий. 

The Indian and the Two Travellers. 

Two men were travelling in a very wild part of America. They saw no modern houses 

and no traces of civilisation for many days. They saw only a few wooden huts and 

tents where the Indians lived. One day they met an old Indian. He was very clever 

and knew everything about the forest and the animals living in it. He could also speak 

English quite well. 'Can you tell us what the weather will be like during the next few 

days?' one of the travellers asked him. 'Oh, yes,' he said. 'Rain is coming and wind. 

Then there will be snow for a day or two. But then the sunshine will come again and 

the weather will be fine.' 'These old Indians seem to know more about nature than we 

do with all our science,' the man said to his friend. Then he turned to the old Indian. 

'Tell me,' he said, 'how do you know that?' The Indian answered, 'I heard it over the 

radio.' 

Індієць і два подорожуючі 

Два чоловіки подорожували по дикій частині Америки. Вони не бачили 

модерних будинків і слідів цивілізації багато днів. Вони бачили тільки декілька 

дерев'яних хат і тентів, де жили індійці. Одного дня вони зустріли старого 

індійця. Він був дуже розумний і знав все про ліс і про тварин, що у ньому 

жили. Він також міг балакати по-англійському дуже добре. "Ви можете 

сказати нам, яка буде погода наступні кілька днів?", - спитав індійця один з 

подорожуючих. "О, так, - відповів індієць. - Буде дощ і вітер. Потім буде сніг 

день чи два. Але потім буде сонце і погода буде гарною". "Ці старі індійці, 

здається, знають більше про природу від нас, учених", - сказав чоловік своєму 
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другу. Потім він повернувся до старого індійця: "Скажи мені, - сказав він, - як 

ти це дізнався?" Індієць відповів: "Я чув це по радіо". 

Індіанець і двоє мандрівників 

Двоє друзів подорожувало незайманим закутком Америки. Минав день за днем, 

а вони не бачили ні сучасних будинків, ні інших ознак цивілізації. Усе, що їм 

трапилося на очі, - кілька дерев'яних хижок та наметів, де тулилися індіанці. 

Зустрівся їм якось один вельми тямущий тубілець поважного віку. Він знав усе 

про ліс і лісових звірів. А ще й чудово розмовляв по-англійському. "Чи не 

скажете нам, якою цими днями буде погода?" - поцікавився в нього один із 

мандрівників. "Аякже, скажу. Очікуються дощ і вітер. Потім день-два йтиме 

сніг. А далі знову вигляне сонце і погода буде прекрасна". "Схоже, що ці діди-

індіанці розуміються на природі краще, ніж ми з усією нашою наукою", - 

зауважив своєму приятелеві мандрівник. Відтак повернувся до старого й 

запитав: "А як ви про все довідалися?" "Слухав радіо", - відповів той.  

Вправа 2. Прокоментуйте статтю українського перекладача В.Д. Радчука, що 

стосується порівняльної стилістики. Зробіть невелику анотацію на англійській 

мові. 

     «Найпоширеніша хвороба навчальних перекладів - буквалізм. По середніх 

школах і ВНЗ гуляє справжня хронічна епідемія, охоплючи нові й нові гурти, де 

кожний заражає всіх і всі кожного. Викорінити її здатні лише дійові засоби 

профілактики. Насамперед - плекання цілісного сприйняття тексту, 

чутливості до істотної деталі, стилю, до слова живого, місткого, точного, 

дохідливого. Запорукою набуття творчих навичок тлумачення служить 

рідномовна розвиненість інтелекту перекладача.  

      Буквалізм - не прокляття, а закон, що діє у людському мисленні. Термін 

позначає містке наукове поняття. Явище буквалізму різнолике, бо вражає різні 

частини організму мови, і живуче, бо відтворюється за нових сприятливих 

обставин, а відступаючи з якоїсь ділянки, міцно тримається деінде. При цьому 

буквалізм не ходить сам - він є симптом, що в перекладі слід шукати й інші 

хиби». 
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Вправа 3. Перекладіть текст українською мовою та прокоментуйте його. 

Epithet — an emotionally-evaluative or expressive-imaginary definition attribute of 

some denotatum. In epithet theres a seme минимальная единица содержания which 

denotes the subjective attitude of speaker towards a subject of speech poor mother — 

widowed mother. It is essential to differentiate between logical attributes and epithets 

proper. Logical attributes are objective and non-evaluating a round table, green 

meadows. Epithets proper are subjective and evaluative, mostly metaphorical. These 

qualifications make epithets expressive wild wind, loud ocean. 

Epithets may be classified on the basis of their semantic and structural properties. 

emantically, epithets fall into two groups: epithets associated with the nouns modified 

and epithets not associated with the nouns modified. 

Associated epithets point out typical features of the objects which they describe. Such 

typical features are implied by the meaning of the nouns themselves: 

If forest, then — dark 

If tears, then — bitter. 

Unassociated epithets ascribe such qualities to objects which are not inherent in them, 

as a result, metaphors emerge fresh, unexpected, expressive: voiceless sands, helpless 

loneliness. 

From the point of view of their compositional structure epithets may be divided 

into: 1 simple adjectives, nouns, participles: e.g. He looked at them in animal panic. 

2 compound: expressed by compound adjectives e.g. an apple — faced ma 

3 phrasal epithets: expressed by word-combinations of quotation type e.g. It is his do 

— it — yourself attitude. 

4 clausal epithets: expressed by sentences: e.g. I-dont-want-to-do-it felling. 

5 reversed epithets — composed of 2 nouns linked by an of-phrase: e.g. a shadow of 

a smile 

Вправа 4. Виберіть правильний термін. 

1. Linguistic discipline which studies nominative and communicative language units 

and the principles according to which the units of all language levels are selected 
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for achieving a certain pragmatic aim in different communicative situations is 

called 

a) grammar 

b) stylistics 

c) phonetics 

2. Deliberate reiterated repetition of the same (or acoustically similar) vowels aimed 

at creating a specific sound and contential effect is called 

a) onomatopoeia 

b) morpheme 

c) assonance 

3. Secondary nomination unit based on likeness, similarity of some features of two 

different object is 

a) metaphor 

b) epithet 

c) antonomasia 

4. A figure of speech opposite to hyperbole 

a) meiosis 

b) litotes 

c) metonymy 

5. The usage of proper name for a common noun is called 

a) antonomasia 

b) metaphor 

    c) personification 

6. Harmonious sounding of the utterance is  

a) euphony 

b) alliteration 

c) onomatopoeia 

7. New names that denote already existing objects and notions are 

a) historical words 

b) stylistic neologisms 
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c) archaic words 

8. A marked member of a stylistic opposition which has an invariant meaning in 

language 

a) an expressive means 

b) connotative information 

c) speech activity 

9. Barbarisms and foreign words are 

a) slang 

b) literary words 

c) conversational words 

10. A certain sound organization with emotional and expressive colouring is 

a) phoneme 

b) instrumentation 

c) morpheme 

11. Repetition of semantically identical words or phrases stressed on a certain part of 

the sentence is 

a) emphatic construction 

b) syntactical tautology 

c) parenthetical clause 

12. A repetition of conjunction which is used to connect sentences, clauses or words 

and make the utterance more rhythmical is called 

a) emphatic construction 

b) polysyndeton 

c) syntactical tautology 

( stylistics; polysyndeton; syntactical tautology; instrumentation; literary words; an 

expressive means; stylistic neologisms; euphony; antonomasia; meiosis; metaphor; 

assonance). 

Вправа 5. Виберіть правильний термін. 

1. Words which are associated with definite stages in the development of society 

though the things or phenomena to which they refer no longer exist are called 
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a) historical words 

b) stylistic neologisms 

c) poetic words 

2. The words of foreign origin which have not been entirely assimilated into the 

English language preserving their former spelling and pronunciation are 

a) barbarisms 

b) colloquial words 

c) bookish words 

3. Stylistically neutral words possess 

a) denotative information only 

b) additional information only 

c) connotative information only 

4. Repetition of semantically identical words or phrases stressed on a certain part of 

the sentence is 

a) emphatic construction 

b) syntactical tautology 

c) parenthetical clause 

5. A repetition of conjunction which is used to connect sentences, clauses or words 

and make the utterance more rhythmical is called 

a) emphatic construction 

b) polysyndeton 

c) syntactical tautology 

6. Negative or affirmative statements rather than questions, possible answers being 

implied by the question itself is called 

a) epiphora 

b) rhetorical questions 

c) chiasmus 

7. Deliberate reiterated repetition of the same (or acoustically similar) vowels aimed 

at creating a specific sound and contential effect is called 

a) onomatopoeia 
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b) morpheme 

c) assonance 

8. A variety of periphrasis which is used to replace an unpleasant word or expression 

by a conventionally more acceptable one is called 

a) allegory 

b) euphemism 

c) metonymy 

9. A figure of speech opposite to hyperbole 

a) meiosis 

b) litotes 

c) metonymy 

10. The usage of proper name for a common noun is called 

a) antonomasia 

b) metaphor 

c) personification 

11. A structure in which every successive word, phrase or sentence is emotionally 

stronger or logically more important than the preceding one is 

a) climax 

b) anticlimax 

c) pun 

12. A structure in which every successive word, phrase or sentence is emotionally less 

stronger that the preceding one is 

a) climax 

b) anticlimax 

c) pun 

( historical words; anticlimaх; climax; antonomasia; meiosis; euphemism; assonance; 

rhetorical questions; polysyndeton; syntactical tautology; denotative information 

only; barbarisms). 

Вправа 6. Виберіть правильний термін. 
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1. Deliberate reiterated repetition of the same (or acoustically similar) vowels aimed 

at creating a specific sound and contential effect is called 

a) onomatopoeia 

b) morpheme 

c) assonance 

2. Secondary nomination unit based on likeness, similarity of some features of two 

different object is 

a) metaphor 

b) epithet 

c) antonomasia 

3. A variety of metonymy in which the transfer is based on the association between a 

part and the whole, the singular and the plural is 

a) periphrasis 

b) euphemism 

c) synecdoche 

4. The usage of common nouns or their parts as proper name is called 

a) irony 

b) antonomasia 

c) allegory 

5. A variety of metaphor which is based on ascribing some features and 

characteristics of a person to a thing is 

a) antonomasia 

b) personification 

c) irony 

6.   Colloquial words whose expressiveness makes them emphatic and emotive are 

a) slang 

b) dialectal words 

c) terms 

7. Deliberate overstatement or exaggeration aimed at intensifying one of the features 

of the object in question is called 
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a) meiosis 

b) hyperbole 

c) metonymy 

8. A set of relations between the language units of one class which are based on 

association is 

a) paradigmatics 

b) syntagmatics 

c) expressive means 

9. New words that denote new objects are 

a) lexical neologisms 

b) historical words 

    c) archaic words 

10. Out-dated words that denote existing objects are 

a) archaic words 

b) historical words 

c) stylistic neologisms 

11. Repetition of semantically identical words or phrases stressed on a certain part of 

the sentence is 

a) emphatic construction 

b) syntactical tautology 

c) parenthetical clause 

12. Construction which is used to intensify or contrast any part of the sentence giving 

it an emotive charge is called 

a) emphatic construction 

b) parenthetical clause 

c) polysyndeton 

(assonance; metaphor; emphatic construction; syntactical tautology; archaic words; 

lexical neologisms; expressive means;synecdoche; antonomasia; personification; 

slang; hyperbole). 

 Вправа 7. Виберіть правильний термін. 
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1. Partial identification of two objects belonging to different spheres or bringing 

together some of their qualities is 

a) simile 

b) antithesis 

c) oxymoron 

2. A stylistic device which presents a combination of opposite meanings which 

exclude each other is 

a) antithesis 

b) synonyms 

c) oxymoron 

3. The words of foreign origin which have not been entirely assimilated into the 

English language preserving their former spelling and pronunciation are 

a) barbarisms 

b) colloquial words 

c) bookish words 

4. A certain sound organization with emotional and expressive colouring is 

a) phoneme 

b) instrumentation 

c) morpheme 

5. Out-dated words that denote existing objects are 

a) archaic words 

b) historical words 

c) stylistic neologisms 

6. New names that denote already existing objects and notions are 

a) historical words 

b) stylistic neologisms 

c) archaic words 

7. A marked member of a stylistic opposition which has an invariant meaning in 

language 

a) an expressive means 
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b) connotative information 

c) speech activity 

8. An intentional change of a fixed distribution of language units in speech is 

a) speech activity 

b) a stylistic device 

c) connotative information 

9. A kind of parallelism where the word order of the sentence or clause that follows 

becomes inverted is called 

a) parallelism 

b) chiasmus 

c) epiphora 

10.  The repetition of words or phrases at the beginning of successive clauses or 

sentences is called 

a) chiasmus 

b) anaphora 

c) epiphora 

11.  Linguistic discipline which studies nominative and communicative language units 

and the principles according to which the units of all language levels are selected 

for achieving a certain pragmatic aim in different communicative situations is 

called 

a) grammar 

b) stylistics 

c) phonetics 

12.  Deliberate reiterated repetition of the same (or similar) sounds and sound 

combinations is called 

a) alliteration 

b) onomatopoeia 

c) euphony 
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(simile; oxymoron;barbarisms;instrumentation; alliteration; stylistics; anaphora; 

chiasmus; a stylistic device;archaic words; stylistic neologisms; an expressive 

means). 

Вправа 8.  Прочитайте та перекладіть текст, що дає визначення «стилістики» з 

точки зору американських лінгвістів.Прокоментуйте цей текст. Дайте 

визначання «стилістики » з точки зору українських лінгвістів. 

     Stylistics is the study of varieties of language whose properties position that 

language in context. For example, the language of advertising, politics, religion, 

individual authors, etc., or the language of a period in time, all belong in a particular 

situation. In other words, they all have ‘place’. 

Stylistics also attempts to establish principles capable of explaining the particular 

choices made by individuals and social groups in their use of language, such as 

socialisation, the production and reception of meaning, critical discourse analysis and 

literary criticism. 

      Other features of stylistics include the use of dialogue, including regional accents 

and people’s dialects, descriptive language, the use of grammar, such as the active 

voice or passive voice, the distribution of sentence lengths, the use of particular 

language registers, etc. 

      Many linguists do not like the term ‘stylistics’. The word ‘style’, itself, has 

several connotations that make it difficult for the term to be defined accurately. 

However, in Linguistic Criticism, Roger Fowler makes the point that, in non-

theoretical usage, the word stylistics makes sense and is useful in referring to an 

enormous range of literary contexts, such as John Milton’s ‘grand style’, the ‘prose 

style’ of Henry James, the ‘epic’ and ‘ballad style’ of classical Greek literature, etc. 

(Fowler. 1996, 185). In addition, stylistics is a distinctive term that may be used to 

determine the connections between the form and effects within a particular variety of 

language. Therefore, stylistics looks at what is ‘going on’ within the language; what 

the linguistic associations are that the style of language reveals. 
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Вправа 9.  Прочитайте та перекладіть текст, що дає визначення терміну 

«register» з точки зору британських лінгвістів.  Знайдіть український еквівалент, 

та прокоментуйте цей термін з точки зору українських лінгвістів. 

 

Register 

In linguistic analysis, different styles of language are technically called register. 

Register refers to properties within a language variety that associates that language 

with a given situation. This is distinct from, say, professional terminology that might 

only be found, for example, in a legal document or medical journal. The linguist 

Michael Halliday defines register by emphasising its semantic patterns and context. 

For Halliday, register is determined by what is taking place, who is taking part and 

what part the language is playing. (Halliday. 1978, 23) In Context and Language, 

Helen Leckie-Tarry suggests that Halliday’s theory of register aims to propose 

relationships between language function, determined by situational or social factors, 

and language form. (Leckie-Tarry. 1995, 6) The linguist William Downes makes the 

point that the principal characteristic of register, no matter how peculiar or diverse, is 

that it is obvious and immediately recognisable. (Downes. 1998, 309) 

Halliday places great emphasis on the social context of register and distinguishes 

register from dialect, which is a variety according to user, in the sense that each 

speaker uses one variety and uses it all the time, and not, as is register, a variety 

according to use, in the sense that each speaker has a range of varieties and chooses 

between them at different times. (Halliday. 1964, 77) For example, Cockney is a 

dialect of English that relates to a particular region of the United Kingdom, however, 

Cockney rhyming slang bears a relationship between its variety and the situation in 

which it appears, i.e. the ironic definitions of the parlance within the distinctive tones 

of the East-End London patois. Subsequently, register is associated with language 

situation and not geographic location. 

Вправа 10.  Прочитайте та перекладіть текст про типи каламбурів. 

Puns can be subdivided into several varieties: 
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Homographic puns exploit the difference in meanings of words which look alike. 

For example: "Being in politics is just like playing golf: you are trapped in one bad 

lie after another." (Pun on the two meanings of lie - "a deliberate untruth"/"the 

position in which something rests"). Homographic puns which exploit the difference 

in meanings of words which look alike but have different pronunciations are 

technically Heteronymic, though this distinction is disused. 

For example: "Q: What instrument do fish like to play? A: A bass guitar." (Pun on 

the identical spelling of /beɪs/ (low frequency), and /bæs/ (a kind of fish)).  

Homophonic Homographic puns are sometimes compared to the stylistic device 

antanaclasis; homophonic puns, to polyptoton; but they are not identical. 

The compound pun is one in which multiple puns are colocated for additional and 

amplified effect. Examples of this are the following: 

Cornell linguist Charles Hockett told a story of a man who bought a cattle ranch for 

his sons and named it the "Focus Ranch" because it was where the sons raise meat 

(sun's rays meet).  

A sign in a golf-cart shop reads "When drinking, don't drive. Don't even putt." (The 

puns are on "driving" and "putting" a golf ball, vs. "driving" a car or "putting" around 

in a golf cart.)  

The last exchange of a knock knock joke runs: Q: "Eskimo Christian Italian who?" A: 

"Eskimo Christian Italian no lies." (The pun, involving an indeterminate number of 

sub-puns, is on the phrase "Ask me no questions, I'll tell you no lies".)  

Extended puns occur when multiple puns referring to one general idea are used 

throughout a longer utterance. An example of this is the following story about a fight, 

with extended puns about cookery: 

A fight broke out in a kitchen. Egged on by the waiters, two cooks peppered each 

other with punches. One man, a greasy foie gras specialist, ducked the first blows, but 

his goose was cooked when the other cold-cocked him. The man who beet him, a 

weedy salad expert with big cauliflower ears, tried to flee the scene, but was cornered 

in the maize of tables by a husky off-duty cob. He was charged with a salt and 
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battery. He claims to look forward to the suit, as he's always wanted to be a sous-

chef. Or this one about various lower life forms: 

I moss say I'm taking a lichen to that fun-gi, even though his jokes are in spore 

taste. Algae the first to say that they mushroom out of control.  

 

Вправа 11.  Прочитайте та прокоментуйте текст про українські каламбури.  

Прокоментуйте текст. 

Семантичною основою гри слів є поєднання в одному контексті слів у 

прямому і переносному значеннях. 

 Розрізняють так звану дисемію – одночасну реалізацію в контексті двох 

значень одного слова, внаслідок чого виникає семантичне мерехтіння (у 

свідомості реципієнта актуалізується і пряме, і переносне значення), і 

транссемію – перехід від одного значення слова до іншого в межах невеликого 

відрізка мовлення. Приклади дисемії: “Людина на 70% складається з води. 

Фільтруєш?” - реклама фільтрів Instapure (фразу “Фільтруєш?” ужито відразу в 

двох значеннях: “Використовуєш фільтр?” і “Міркуєш?” (сленг), водночас 

установлюється причиново-наслідковий зв'язок між цими значеннями: якщо 

міркуєш, то будеш використовувати фільтр). “Наполеон починав як командир 

батареї” - реклама акумуляторних батарей, на малюнку зображений Наполеон 

поруч з акумулятором; “Тихо! Йде фінансова операція!” (аналогія з операцією в 

медицині створює враження великої складності й відповідальності); “Взуємо 

всіх!” - реклама взуття (гра прямого і переносного значень слів спричиняє 

семантичне мерехтіння – причому преносне значення може стосуватися обох 

комунікаторів: “у цьому взутті я обману (взую, тобто “обдурю” - сленг) усіх і “я 

придбаю це взуття, а отже, мене обмануть”); див. Також: “Взула і забула”. 

Приклади трансемії: “Піднімаємо все. Навіть настрій” (реклама  

автонавантажувачів);  “Вдихни  повними  грудьми!”       ( реклама вентилятора, 

на малюнку зображено два працюючі ветилятори і пишногруда дівчина); 

“Плодіть і розмножуйте!” (реклама копіювальних автоматів) – у наведених 

прикладах каламбури маскують непристойне – сексуальну апеляцію. 
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Каламбури можуть будуватися й на грі різних слів, подібних своїм 

звучанням: “Вставайте, соні, включайте Soni”; при цьому може спостерігатися 

значеннєве зближення слів, подібних своїм звучанням (паронімічна атракція); 

“Wella. Вы великолепны”; “Чистота – чисто Tide” (так помилкова етимологія 

начебто експлікує “прихований” смисл назви товару. 

До каламбурів цього типу належать перероблені усталені вислови – вирази-

кліше, відомі цитати, крилаті фрази, прислів'я і приказки: “Карл для Клари 

купує в Коралі”; “Перпетум меблів” (реклама мережі меблевих магазинів) – при 

цьому до тексту вводиться додаткова інформація про міцність і довговічність 

меблів; спрацьовує аналогія з перпетуум мобіле – вічним двигуном); “прийшов, 

побачив, повечеряв” (реклама мережі ресторанів “Швидко”). 

 Стилістичний дисонанс (стильовий контраст) – використання мовних засобів, 

не характерних і навіть конвенційно неприпустимих у певній комунікативній 

ситуації. Порушення мовцем загальноприйнятих норм спілкування 

здійснюється з метою якнайефективнішого впливу на адресата. Найчастіше за 

допомогою таких прийомів бажана для рекламістів ситуація подається в 

рекламі як така, що вже стала реальністю, й адресата змушують уявити себе в 

цій ситуації: “Це ваш комп'ютер!” - реклама фірми Computink; “Візьми свою 

машину!” - реклама розиграшу призів, серед яких був і автомобіль (дисонанс 

реальної й очікуваної об'єктивної модальності;на подібних дисонансах 

побудовані так звані антиреклами: “Хочете мати жовті зуби, несвіжий подих, 

постійний кашель? Тоді відкрийте для себе країну Marlboro!”; “Так, це мій 

банк!” - реклама “Альфа-банку”; “Тепер вона моя!” - реклама розпродажу 

іномарок (дисонанс реальної й очікуваної комунікативної ролі мовця); “Не 

пробуй, а то сподобається” - реклама чаю Madison (дисонанс реальної й 

очікуаної комунікативної функції 

Вправа 12. Прочитайте визначення  порівняльної стилістики та виберіть 

правильний термін. 

1. Deliberate reiterated repetition of the same (or similar) sounds and sound 

combinations is called 



 21

a) alliteration 

b) onomatopoeia 

c) euphony 

2. A variety of periphrasis which is used to replace an unpleasant word or expression 

by a conventionally more acceptable one is called 

a) allegory; b) euphemism; c) metonymy 

3. A figure of speech opposite to hyperbole 

a) meiosis; b) litotes; c) metonymy 

4. A variety of metonymy in which the transfer is based on the association between a 

part and the whole, the singular and the plural is 

a) periphrasis; b) euphemism; c) synecdoche 

5. Deliberate understatement of some features of an object or phenomena with the 

aim of intensifying the expressiveness of speech is called 

a) metaphor; b) litotes; c) meiosis 

6. New names that denote already existing objects and notions are 

a) historical words; b) stylistic neologisms; c) archaic words 

7. The art of writing poetry in keeping with certain rules based on poets’ experience 

is called 

a) alliteration; b) versification; с) euphony 

8. An intentional change of a fixed distribution of language units in speech is 

a) speech activity; b) a stylistic device; c) connotative information 

9. Barbarisms and foreign words are 

a) slang; b) literary words; c) conversational words 

10. A kind of parallelism where the word order of the sentence or clause that follows 

becomes inverted is called 

a) parallelism; b) chiasmus; c) epiphora 

11. Violation of the usual combinability of morphemes within a word is 

a) phonetic means of stylistics; b) morphological stylistic device 

c) stylistic classification of the vocabulary 

12. Stylistically neutral words possess 
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a) denotative information only; b) additional information only 

c) connotative information only  

(alliteration; euphemism; meiosis; synecdoche; denotative information only; 

morphological stylistic device; chiasmus; literary words; a stylistic device; meiosis; 

stylistic neologisms; versification). 

Вправа 13. Прочитайте визначення  порівняльної стилістики та виберіть 

правильний термін. 

1. A stylistic device which presents a combination of opposite meanings which 

exclude each other is 

a) antithesis; b) synonyms; c) oxymoron 

2. The words of foreign origin which have not been entirely assimilated into the 

English language preserving their former spelling and pronunciation are 

a) barbarisms; b) colloquial words; c) bookish words 

3. Construction which is used to intensify or contrast any part of the sentence giving 

it an emotive charge is called 

a) emphatic construction; b) parenthetical clause; c) polysyndeton 

4. A deliberate break of the sentence structure into two or more isolated parts, 

separated by a pause and a period is called 

a) rhetorical questions; b) parcellation; c) anaphora 

5. Negative or affirmative statements rather than questions, possible answers being 

implied by the question itself is called 

a) epiphora; b) rhetorical questions; c) chiasmus 

6. New names that denote already existing objects and notions are 

a) historical words; b) stylistic neologisms; c) archaic words 

7. A marked member of a stylistic opposition which has an invariant meaning in 

language 

a) an expressive means; b) connotative information; c) speech activity 

8. Words used to intensify emotive colouring of speech and determined by the 

peculiarities of social or geographical environment are 

a) vulgarisms; b) dialectal words; c) poetic diction 
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9. A kind of parallelism where the word order of the sentence or clause that follows 

becomes inverted is called 

a) parallelism; b) chiasmus; c) epiphora 

10. A structure in which every successive word, phrase or sentence is emotionally 

stronger or logically more important than the preceding one is 

a) climax; b) anticlimax; c) pun 

11. A stylistic device which is based on polysemy, homonymy to achieve a humorous 

effect is 

a) zeugma; b) pun; c) climax 

12. Connotative meaning which does not refer directly to things but to the feelings 

and emotions of the speaker is 

a) expressive meaning; b) functional stylistic meaning; c) evaluative 

meaning (oxymoron; barbarisms; emphatic construction; expressive meaning; pun; 

climax; chiasmus; dialectal words; parcellation; rhetorical questions; stylistic 

neologisms; an expressive means). 

Вправа 14. Прочитайте визначення  порівняльної стилістики та виберіть 

правильний термін. 

1. A variety of metaphor which is based on ascribing some features and 

characteristics of a person to a thing is 

a) antonomasia; b) personification; c) irony 

2. A stylistic device which is based on polysemy, homonymy to achieve a humorous 

effect is 

a) zeugma; b) pun; c) climax 

3. The scientific style among others rests on such feature as 

a) usage of words in their figurative meaning 

b) logical sequence of utterance 

c) expressive nature 

4. Literary words are 

a) high-flown words 

b) words that are most often used in oral colloquial speech 
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c) conversational words 

5. Branch of linguistics which studies semantics or meaning of linguistic units 

belonging to different language levels is called 

a) semasiology; b) lexicology; c) stylistics 

6. Deliberate understatement of some features of an object or phenomena with the 

aim of intensifying the expressiveness of speech is called 

a) metaphor; b) litotes; c) meiosis 

7. Harmonious sounding of the utterance is  

a) euphony; b) alliteration; c) onomatopoeia 

8. The art of writing poetry in keeping with certain rules based on poets’ experience 

is called 

a) alliteration; b) versification;   с) euphony 

9. Stylistic device consisting of a peculiar use of negative constructions is 

a) litotes; b) rhetorical question; c) epithet 

10. Contential nucleus of a language unit which names the subject-matter of 

communication directly or indirectly refers the object or notion of reality is 

a) denotative information; b) connotative information 

c) signal 

11. Partial identification of two objects belonging to different spheres or bringing 

together some of their qualities is 

a) simile; b) antithesis; c) oxymoron 

12. A stylistic device which presents two contrasting ideas in close proximity in order 

to stress the contrast is 

a) oxymoron; b) antithesis; c) synonyms 

(personification; pun; logical sequence of utterance; high-flown words; antithesis; 

simile; denotative information; litotes; semasiology; meiosis; euphony; versification). 

 Вправа 15.  Прочитайте та перекладіть текст, що дає визначення терміну 

«liturgical language» з точки зору американських лінгвістів. Прокоментуйте цей 

текст. Дайте визначання цього терміну з точки зору української лінгвістики. 

                                           A Liturgical Language. 
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      A sacred language (or liturgical language) is a language, frequently a dead 

language, that is cultivated for religious reasons by people who speak another 

language in their daily life. 

      The traditions involved in religious ritual and liturgy quite frequently provide a 

place where archaic forms of language occur. One of the last places the obsolescent 

English pronoun thou remains in frequent use is in religious liturgy; wherever the 

Authorised Version of the Bible is read, or older versions of the Anglican Book of 

Common Prayer are in use. 

     The use of a sacred language represents a further development of this practice. 

Here, language has changed so far from the language of the sacred texts that the 

language of the old liturgy is no longer comprehensible without special training. 

Missionary and pilgrim faiths may then spread the old language to populations which 

never spoke it, and to whom it is yet another foreign language. Once a language 

becomes associated with religious worship, its believers often ascribe virtues to the 

language of worship that they would not give to their native tongues. The sacred 

language is typically vested with a solemnity and dignity that speech in the 

vernacular lacks. The enterprise of training clergy to use and understand the sacred 

language becomes an important cultural investment. Their use of the tongue gives 

them access to a body of knowledge that untrained lay people cannot access. 

Вправа 16. Прочитайте визначення  порівняльної стилістики та виберіть 

правильний термін. 

1. The words of foreign origin which have not been entirely assimilated into the 

English language preserving their former spelling and pronunciation are 

a) barbarisms; b) colloquial words; c) bookish words 

2. Violation of the usual combinability of morphemes within a word is 

a) phonetic means of stylistics; b) morphological stylistic device 

c) stylistic classification of the vocabulary 

3. Repetition of semantically identical words or phrases stressed on a certain part of 

the sentence is 

a) emphatic construction; b) syntactical tautology; c) parenthetical clause 
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4. A deliberate break of the sentence structure into two or more isolated parts, 

separated by a pause and a period is called 

a) rhetorical questions; b) parcellation; c) anaphora 

5. Epiphora is  

a) the repetition of the final words in the sentence 

b) the repetition of the words at the beginning of the sentence 

c) the repetition of the words in the middle of the sentence 

6. A kind of parallelism where the word order of the sentence or clause that follows 

becomes inverted is called 

a) parallelism; b) chiasmus; c) epiphora 

7. The repetition of the final words or word-groups in succeeding sentences or 

clauses is called 

a) epiphora; b) anaphora; c) chiasmus 

8. Stylistic inversion is 

a) one which results in adding to a sentence an emotive and emphatic 

    colouring 

b) one which results in the change of the grammatical meaning of a 

     syntactic structure 

c) one which results in a repetition of the words 

9. Stylistic figure which substitutes a word designating an object for a word 

combination which describes its most essential and characteristic features is 

a) periphrasis; b) euphemism; c) synecdoche 

10. Secondary nomination unit based on likeness, similarity of some features of two 

different object is 

a) metaphor; b) epithet; c) antonomasia 

11. A variety of metonymy in which the transfer is based on the association between a 

part and the whole, the singular and the plural is 

a) periphrasis; b) euphemism; c) synecdoche 

12. A variety of metaphor which is based on ascribing some features and 

characteristics of a person to a thing is 
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a) antonomasia; b) personification; c) irony 

(barbarisms; morphological stylistic device; syntactical tautology; parcellation; 

personification; synecdoche; metaphor; the repetition of the final words in the 

sentence; chiasmus; epiphora; one which results in adding to a sentence an emotive 

and emphatic colouring; periphrasis). 

Вправа 17. Прочитайте визначення  порівняльної стилістики та виберіть 

правильний термін. 

1. A variety of metonymy in which the transfer is based on the association between a 

part and the whole, the singular and the plural is 

a) periphrasis; b) euphemism; c) synecdoche 

2. The usage of common nouns or their parts as proper name is called 

a) irony; b) antonomasia; c) allegory 

3. A structure in which every successive word, phrase or sentence is emotionally 

stronger or logically more important than the preceding one is 

a) climax; b) anticlimax; c) pun 

4. A stylistic device which is based on polysemy, homonymy to achieve a humorous 

effect is 

a) zeugma; b) pun; c) climax 

5. A marked member of a stylistic opposition which has an invariant meaning in 

language is 

a) stylistic device; b) expressive means; c) connotative information 

6. New words that denote new objects are 

a) lexical neologisms; b) historical words; c) archaic words 

7. The art of writing poetry in keeping with certain rules based on poets’ experience 

is called 

a) alliteration; b) versification;   с) euphony 

8. Words used to intensify emotive colouring of speech and determined by the 

peculiarities of social or geographical environment are 

a) vulgarisms; b) dialectal words; c) poetic diction 
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9. A repetition of homogeneous parts of the sentence aimed at emphasizing the 

whole utterance is 

a) enumeration; b) syntactical tautology; c) emphatic construction 

10. Contential nucleus of a language unit which names the subject-matter of 

communication directly or indirectly refers the object or notion of reality is 

a) denotative information; b) connotative information; c) signal 

11. Partial identification of two objects belonging to different spheres or bringing 

together some of their qualities is 

a) simile; b) antithesis; c) oxymoron 

12. Poetic diction, archaic words, barbarisms, foreign words can be classified as 

a) literary words; b) low-flown words; c) phraseology 

(synecdoche; antonomasia ; climax; pun; literary words; simile; denotative 

information; enumeration; expressive means; lexical neologisms; versification; 

dialectal words). 

Вправа 18. Прочитайте визначення  порівняльної стилістики та виберіть 

правильний термін. 

1. Words which are associated with definite stages in the development of society 

though the things or phenomena to which they refer no longer exist are called 

a) historical words; b) stylistic neologisms; c) poetic words 

2. The words of foreign origin which have not been entirely assimilated into the 

English language preserving their former spelling and pronunciation are 

a) barbarisms; b) colloquial words; c) bookish words 

3. Stylistically neutral words possess 

a) denotative information only; b) additional information only 

c) connotative information only 

4. Construction which is used to intensify or contrast any part of the sentence giving 

it an emotive charge is called 

a) emphatic construction; b) parenthetical clause; c) polysyndeton 

5. A deliberate break of the sentence structure into two or more isolated parts, 

separated by a pause and a period is called 
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a) rhetorical questions; b) parcellation; c) anaphora 

6. Negative or affirmative statements rather than questions, possible answers being 

implied by the question itself is called 

a) epiphora; b) rhetorical questions; c) chiasmus 

7. A repetition of homogeneous parts of the sentence aimed at emphasizing the 

whole utterance is 

a) enumeration; b) syntactical tautology; c) emphatic construction 

8. The repetition of words or phrases at the beginning of successive clauses or 

sentences is called 

a) chiasmus; b) anaphora; c) epiphora 

9. Sentences or phrases inserted into the syntactical structure without being 

grammatically connected with it are called 

a) emphatic constructions; b) syntactical tautology; c) parenthetical clauses 

10. A variety of metaphor which is based on ascribing some features and 

characteristics of a person to a thing is 

a) antonomasia; b) personification; c) irony 

11. A structure in which every successive word, phrase or sentence is emotionally less 

stronger that the preceding one is 

a) climax; b) anticlimax; c) pun 

12. The scientific style among others rests on such feature as 

a) usage of words in their figurative meaning 

b) logical sequence of utterance; c) expressive nature 

(historical words; barbarisms; denotative information only; emphatic construction; 

parcellation; logical sequence of utterance; anticlimax; personification; parenthetical 

clauses; rhetorical questions; enumeration; anaphora). 

Вправа 19. Прочитайте визначення  порівняльної стилістики та виберіть 

правильний термін. 

1. The usage of common nouns or their parts as proper name is called 

a) irony; b) antonomasia; c) allegory 
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2. A structure in which every successive word, phrase or sentence is emotionally 

stronger or logically more important than the preceding one is 

a) climax; b) anticlimax; c) pun 

3.   Colloquial words whose expressiveness makes them emphatic and emotive are 

a) slang; b) dialectal words; c) terms 

1. The scientific style among others rests on such feature as 

a) usage of words in their figurative meaning; b) logical sequence of 

utterance; c) expressive nature 

2. Literary words are 

a) high-flown words; b) words that are most often used in oral colloquial 

speech; c) conversational 

3. Harmonious sounding of the utterance is  

a) euphony; b) alliteration; c) onomatopoeia 

4. New names that denote already existing objects and notions are 

a) historical words; b) stylistic neologisms; c) archaic words 

5. A marked member of a stylistic opposition which has an invariant meaning in 

language 

a) an expressive means; b) connotative information; c) speech activity 

6. Barbarisms and foreign words are 

a) slang; b) literary words; c) conversational words 

7. A secondary nomination is based on the association of the object of nomination 

with the object whose name transferred is 

a) metonymy; b) personification; c) allegory 

8. Contential nucleus of a language unit which names the subject-matter of 

communication directly or indirectly refers the object or notion of reality is 

a) denotative information; b) connotative information; c) signal 

9. A stylistic device which presents a combination of opposite meanings which 

exclude each other is 

a) antithesis; b) synonyms; c) oxymoron 
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(antonomasia; climax; slang; logical sequence of utterance; high-flown words; 

oxymoron; denotative information; metonymy; literary words; euphony; stylistic 

neologisms; an expressive means). 

   Вправа 20. Перекладіть речення та проаналізуйте застосовані стилістичні 

засоби.   

1. His speech had a jerky, metallic rhythm, like a teletype.  

2. I get my living by the sweat of my brow.  

3. I know the world and the world knows me.  

4. Буде погода, як не потече з неба вода. (дощ) 

5. Ви ж просто Шаляпін, такий голос маєте! 

6. Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. 

( simile; metonymy; allegory; chiasmus; periphrasis; antonomasia). 

Вправа 21. Перекладіть речення та проаналізуйте застосовані стилістичні 

засоби.   

1. I’ve made up my mind. If you’re wrong, you’re wrong in the right way.  

2. If you have anything to say, say it, say it.  

3. If you knew how to dispose of the information, you could do the Axis quite a bit 

of good by keeping your eyes and ears open in Gretley.  

4. Нафта – чорне золото. 

5. Будь ти проклятий навіки, Чорте-зі-Свічечкою! 

6. Свиня з Мурахою сперечалися, хто з них двох багатший. 

(oxymoron; repetition; metonymy; allegory; antonomasia; periphrasis).  

Вправа 22. Перекладіть речення та проаналізуйте застосовані стилістичні 

засоби.   

1. It is safer to be married to the man you can be happy with than to the man you 

cannot be happy without.  

2. It was an unanswerable reply and silence prevailed again.  

3. It’s only an adopted child. One I have told her of. One I’m going to give the name 

to.  

4. Вітер утомився цілоденною борнею. 
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5. Боюсь, як торішнього снігу. 

6. Гули хрущі та літали, як кулі. 

(antithesis; oxymoron;  parallelism; simile; irony; personification). 

  

Вправа 23. Перекладіть речення та проаналізуйте застосовані стилістичні 

засоби.   

1. Mother Nature always blushes before disrobing.  

2. Mr. Boffin looked full at the man, and the man looked full at Mr. Boffin.  

3. Mrs. Nork had a large home and small husband.  

4. На синіх долонях вечора темним смутком горбатився старий вітряк. 

5. Гарне життя: як собаці на прив’язі. 

6. Ваша образа для мене гірше смерті. 

(personification; chiasmus; antithesis; simile; irony; personification). 

Вправа 24. Перекладіть речення та проаналізуйте застосовані стилістичні 

засоби.   

1. Passage after passage did he explore; room after room did he peep into … . 

2. She goes on fainter and fainter before my eyes.  

3. She had a snouty kind of face which was not completely unpretty. 

4. З неба ж широко-величного радісно дивилось на них сонце й сміялось. 

5.  Схожа свиня на коня, тільки шерсть не така. 

6. Обмок – як вовк, обкис – як біс, голодний – як собака. 

(parallelism, metonymy; litotes; simile; personification; irony). 

Вправа 25. Перекладіть речення та проаналізуйте застосовані стилістичні 

засоби.   

1. She was a sunnzy, happy sort of creature. Too fond of the bottle.  

2. She was a damned nice woman, too.  

3. Sunshine, the old clown rims the door. 

4. Не було порятунку ні від Бога, ні від чорта, ні від людей. 

5. Гули хрущі та літали, як кулі. 

6. Вони знов давай його просить, давай його благати. 
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( metonymy; synonyms; simile; allegory; metaphor; oxymoron). 

Вправа 26. Прокоментуйте наведений текст відомого українського 

літературознавця А. Гендсьорського, що стосується порівняльної стилістики. 

Знайдіть відповідні терміни стилістики  на англійській мові. Зробіть невелику 

анотацію на англійській мові. 

 

СТРУКТУРНО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ 

                                                 

Сюди входять засоби посилення (емоційного наростання) при допомозі 

розгортання основного поняття або при допомозі нанизування, засоби 

протиставлення, в тому числі й суперечних зіставлень, засоби замовчання, еліпс 

та ін. 

Розгортання основного поняття. Наприклад: «и слуги его розъграби 

гордые и тулы ихъ бобровые раздра, и прилбицЂ ихъ волчье и боръсуковые 

раздраны быша» (1241, стор. 527); або: «идяху день и во день и уноты и 

мастерЂ всяции... и бЂ жизнь, и наполниша дворы, окресть града поле и села 

(1259, стор. 558); подібне: «и вся земля попленена бысть: бояринъ боярина 

пленивше, смердъ смерда, градъ града, якоже не остатися ни единой вси не 

плененЂ» (1221, стор. 494). 

В наведених прикладах основні поняття (разъграби, жизнь і вся земля 

попленена) розгортаються в низці прикладів, які охоплюються цими основними 

поняттями. 

Нанизування. Близьке до попереднього так зване «нанизування», в якому 

кожне наступне речення або слово піднімає на вищий рівень емоцію або 

враження, висловлені в попередніх реченнях або словах, наприклад: «и бЂ 

Батый у города и отроци его обьсЂдяху градъ, и не бЂ слышати отъ гласа 

скрипания тЂлегъ его, множества ревения вельблудъ его, и рьжания отъ гласа 

стадъ конь его. И бЂ исполнена земля Русская ратныхъ» (1240, стор. 522); «и 

возиидоша горожани на избыть стЂны и ту бЂаше видити ломъ копЂйны и 

щетъ скипание, стрЂлы омрачиша свЂтъ побЂженнымъ» (там же); або: 
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«приходящія цари и князи и велможЂ солнцю и лунЂ и земли, дьяволу, и 

умершимъ въ адЂ отцемъ  ихъ и дЂдомъ и матеремь водяше около куста 

покланятися» (1250, стор. 535). 

Степенування жаху: «Ярослава... зелиемь умориша; Михаила... co Федоромъ 

ножемь заклана быста... инии мнозии князи избьени быша и бояре» (1250, стор. 

536), те саме ще із застосуванням гіперболи і плеоназму: «и не возмогоста ити в 

поле смрада ради множьства избьеныхъ: не бЂ бо на ВолодимЂрЂ не осталъ 

живый, церкви святой Богородици исполнена трупья, иныя церкви наполнены 

быша трупія і телесъ мертвыхъ» (1240, стор. 524). 

Степенування обурення: «нынЂ [Данило у татар] сЂдить на колЂну и 

холопомъ называется, и дани хотять, живота не чаеть и грозы приходять» (1250, 

стор. 536). 

Вправа 27. Прокоментуйте наведений текст відомого українського 

літературознавця А. Гендсьорського, що стосується порівняльної стилістики. 

Знайдіть відповідні терміни стилістики  на англійській мові. Зробіть невелику 

анотацію на англійській мові. 

 

СТРУКТУРНО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ 
 

      Протиставлення. Галицький літописець вживає його як стилістичний 

засіб іноді також у формі суперечного зіставлення, в якому зміст якогось слова 

в наступному реченні або зміст цілого наступного речення не гармоніює із 

змістом попереднього речення чи якимсь словом в ньому, а то й зовсім 

суперечить йому. Часто висловлюють ним веселу насмішку, наприклад: «Они 

же [татари] рекоша ему: «како идеши в Галичъ, а Данило князь лютъ есть: оже 

ти отъиметь животъ, кто тя избавить» (1255, стор. 550); або: «княже, уже еси на 

ГаличинЂ могылЂ посЂдЂлъ, тако и в ГаличЂ княжилъ еси» (1206, стор. 483) 

(гумористичне зіставлення — сидіти на могилі і сидіти на престолі); сюди ж: 

«аще быхъ извЂдалъ кдЂ Данила и Василка Ђхалъ быхъ на ня, аще бы ми и c 

десятью воинъ, ехалъ быхъ на ня» (1249, стор. 533), — тут для вираження 
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насмішки над хвалькуватістю князя Ростислава літописець вкладає в його уста 

недоречне зіставлення сили й хоробрості Данила і Василька з «десятью воинъ» 

хвалькуватого Ростислава. 

Композиційне протиставлення слів з протилежним семантичним 

забарвленням знаходимо, наприклад, у фразі, в якій літописець висловлює своє 

крайнє обурення й одночасно презирство до вчинку Батия: «єпископу же 

преподобному во церковь убЂгшу, co княгинею и дЂтми, и повелЂ нечестивий 

огньмь зажещи» (1237, стор. 519) (протиставлення піднесеного семантичного 

забарвлення слова церковь і слова нечестивий). 

Дещо інше протиставлення слів у реченнях має місце у фразі «мы же мужи, 

изнемогшеи во градЂ семь, ци иного странници есмы? но людье твои есмы, а 

ваша братья есмы» (1229, стор. 505). В цій фразі літописець наголошує на слові 

странници, якому протиставляє словосполучення людье твои, ваша братья. 

Замовчання. Цей структурно-стилістичний засіб не знайшов ще, мабуть, у 

галицького редактора повного розвитку. Знаходимо його в початковій формі в 

одному лише випадку: «обрЂтъ нЂгдЂ Литву, избивъ ю и приведе сайгатъ 

Бурондаеви, и похвали Бурундай Василка: «аще братъ твой не Ђхалъ»; и 

воеваша Ђздя с нимъ» (1260, стор. 560). 

Зате галицький редактор широко використовує інший структурно-

стилістичний засіб — еліпс. 

Еліпси, як відомо, властиві й тепер живій народній мові, особливо прямій 

розмовній мові. Безсумнівно, що в мові широких руських мас XIII ст. цей засіб 

був дуже поширений. Мова того часу, як і сучасна просторічна мова, йшла у 

своїх висловах за образами-уявленнями, причому взаємовідносини цих образів-

уявлень не завжди діставали словесне граматичне вираження . Звідси 

паратаксичність і часта еліптичність у староруській мові. З огляду на це навряд 

чи можна погодитися з думкою акад. Л. А. Булаховського, начебто еліптичність 

становить «продукт вищої словесної культури» . 

Редактор галицької частини вживає еліпси з метою посилення швидкості й 

економії вислову. Пропускаються не лише поодинокі слова, але й цілі звороти й 
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речення. При цьому внаслідок пропуску окремі слова в тексті дістають 

спеціальний логічний наголос, замінюючи зміст пропущених слів, наприклад: 

«ВасилЂй же ГлЂбовичь и Всеволодъ Олександровичу Мстиславъ, не мога 

АндрЂєви, бЂжаста назадъ ко Сянови» (1249, стор. 533). Очевидно, що в даній 

фразі при не мога пропущено зворот стати противу, як це зустрічаємо під 

1224 р. 

Вправа 28. Перекладіть наведений текст та прокоментуйте його. 

 

ВИДИ ТЕКСТІВ 

Тексти бувають:  

текст 

1.  розмовно-побутовий; 

 художній;  

 науковий;  

 офіційно- діловий;  

 публіцистичний  

2. усний і писемний 

3.  текст- розповідь;  

 текст- опис  

 текст- роздум  

4. з ланцюговим зв'язком; 

з паралельним зв'язком 

 

ПОДІЛ ТЕКСТІВ ЗА СТИЛІСТИЧНИМИМ ОЗНАКАМИ  

За стилістичними ознаками тексти поділяються на розмовно-побутові, 

художні, наукові, офіційно- ділові та публіцистичні. 

ПОДІЛ ТЕКСТІВ ЗА МОВЛЕННЯМ 
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За мовленням тексти поділяються на усні і писемні. 

За типом мовлення (або формою реалізації інформації) тексти поділяються на  

тексти-розповіді, тексти-описи і тексти-роздуми. 

ПОДІЛ ТЕКСТІВ ЗА ЗВ'ЯЗКОМ 

За зв'язком розрізняються тексти з ланцюговим зв'язком і тексти з паралельним 

зв'язком. 

Вправа 29.  Прочитайте та перекладіть науково публіцистичний текст.  

Прокоментуйте текст  з точки зору української лінгвістики. 

Orwell and Swift on writing methods 

In ‘Politics and the English Language’ (1946), George Orwell writes against the use 

of ‘conventional’ language as, in doing so, there is the danger that the traditional 

‘style’ of language that is seemingly appropriate to a specific context will eventually 

overpower its precise meaning. In other words, the stylistic qualities of language will 

degenerate the meaning through the overuse of jargon and familiar, hackneyed and/or 

clichéd words and phrases. Orwell condemns the use of metaphors such as ‘toe the 

line; ride roughshod over; no axe to grind’. He suggests that these phrases are often 

used without thought of their literal meaning. Orwell hits out at pretentious diction 

and the use of Latin phrases like ‘deus ex machina’ and even ‘status quo’. He also 

argues against unnecessary clauses, such as ‘have the effect of; play a leading part in; 

give grounds for’. These are all familiar phrases, but are they really useful in any 

context? Orwell says that one reason we use this kind of language is because it is 

easy. He writes: 

It is easier - even quicker, once you have the habit - to say In my opinion it is a 

not unjustifiable assumption that ... than to say I think. (Orwell. 1964, 150)  

Furthermore, Orwell says: 

It [modern language] consists in gumming together long strips of words which 

have already been set in order by someone else, and making the result 

presentable by sheer humbug. (Orwell. 1964, 150) 

In Orwell’s novel Nineteen Eighty-Four (1949), the English language is distilled and 

sanitised and then imposed upon a population who, out of terror, actively conform to 
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the process. The language is dehumanising as it does not allow for any form of 

communication other than that permitted by the state. Similarly, in the appendix to 

the novel, ‘The Principles of Newspeak’, more subversive linguistic gymnastics are 

in evidence: 

The purpose of Newspeak was not only to provide a medium of expression for 

the world-view and mental habits proper to the devotees of Ingsoc, but to make 

all other modes of thought impossible. (Orwell. 1949, 305)  

On the language of George Orwell, Fowler says that the rapidity and fluency are 

made possible by the fact that the speaker is simply uttering strings of orthodox 

jargon and is in no sense choosing the words in relation to intended meanings or to 

some state of affairs in the world. (Fowler. 1995, 212) 

Today we have word processor programs that will effortlessly write a letter for any 

occasion. Stock phrases and paragraphs can be cut and pasted at random to appear 

coherent. An extreme example of this practice is found in Jonathan Swift’s satiric 

novel Gulliver’s Travels (1726). When Lemuel Gulliver arrives at the Grand 

Academy of Lagado he enters the school of writing, where a professor has devised an 

enormous ‘frame’ that contains every word in the language. The machine is put into 

motion and the words are jumbled up, and when three or four words are arranged into 

a recognisable phrase they are written down. The phrases are then collated into 

sentences, the sentences into paragraphs, the paragraphs into pages and the pages into 

books, which, the professor hopes, will eventually ‘give the world a complete body of 

all arts and sciences’. (Swift. 1994, 105) 

This method of writing is not only absurd but produces nothing original. It also relies 

on both the writer and the reader interpreting what is created in exactly the same way. 

And it is highly political as the writer and the reader are indoctrinated into using a 

particular form of language and conditioned towards its function and understanding. 

As Orwell says: ‘A speaker who uses this kind of phraseology has gone some 

distance towards turning himself into a machine.’ (Orwell. 1964, 152) 

Вправа 30. Перекладіть речення та проаналізуйте застосовані стилістичні 

засоби.   
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1. The coach was waiting, the horses were fresh, the roads were good, and the driver 

was willing.  

2. The Face of London was now strangely altered … the voice of Mourning was 

heard in every street.  

3. The hospital was crowded with the surgically interesting products of the fighting 

in Africa.  

4. Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. 

5. Ваша образа для мене гірше смерті. 

6. Ну й перелякався я, отетерів з ляку. 

(parallelism; personification; periphrasis; synonyms; simile; allegory). 

Вправа 53. Перекладіть речення та проаналізуйте застосовані стилістичні 

засоби.   

1. The silence as the two men stared at one another was louder than thunder.  

2. The sky was dark and gloomy, the air damp and raw, the streets wet and sloppy.  

3. The slash of sun on the wall above him slowly knifes own, cuts across his chest, 

becomes a coin on the floor and vanishes.  

4. Свиня з Мурахою сперечалися, хто з них двох багатший. 

5. Обмок – як вовк, обкис – як біс, голодний – як собака. 

6. А яка вода в Основі! Лагідна, ласкава, м’яко-шовкова. 

(oxymoron; parallelism; metaphor; synonyms; simile; allegory). 

Вправа 31. Перекладіть речення та проаналізуйте застосовані стилістичні 

засоби.   

1. Then would come six or seven good years when there might be 20 to 25 inches of 

rain, and the land would shout with grass.  

2. There had been rain in the night, and now all the trees were curtseying to a fresh 

wind….  

3. There had to be a survey. It cost me a few hundred pounds for the right pockets.  

4. Вони знов давай його просить, давай його благати. 

5. Взимку сонце крізь плач сміється. 

6. Янгольський голосок, та чортова думка. 
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(antithesis;  metaphor; oxymoron; synonyms; metaphor; metonymy). 

Вправа 32. Перекладіть речення та проаналізуйте застосовані стилістичні 

засоби.  

1. Tom was conducted through a maze of rooms and labyrinths of passages.  

2. Up came the file and down sat the editor, witll Mr. Pickwick at his side.  

3. Well! Richard said that he would work his fingers to the bone for Ada, and Ada 

said that she would work her fingers to the bone for Richard.  

4. Ну й перелякався я, отетерів з ляку. 

5. І від солодких слів буває гірко. 

6. Слова одні нам тішать слух і зір,  

     А інші нас відштовхують раптово. 

(hyperbole; inversion; chiasmus; antithesis; oxymoron; synonyms). 

 Вправа 33.Перекладіть текст на англійську мову та прокоментуйте його. Що ви 

знаєте про такі мовні явища як “code mixing” та “code switching”. 

СУРЖИК (букв. — суміш жита з пшеницею, ячменю з вівсом і т. ін., а також 

борошно з такого зерна) — мова, в якій штучно об’єднані без дотримання літ. 

норм елементи різних мов. Ужив. переважно щодо укр. просторіччя, 

засміченого невмотивовано запозиченими (внаслідок укр.-рос. інтерференції) 

рос. елементами: самольот, січас, тормозити, строїти, кидатися в очі, займатися 

в школі, гостра біль. С. — це збіднена мова, позбавлена нац. колориту, краси й 

виразності. Найпоширеніший у побут. мовленні, звідки проникає на сторінки 

газет і журналів, книжок і брошур. Боротьба з С. — одне з гол. завдань у галузі 

підвищення культури укр. мови. У худож. мові С. — стиліст. засіб типізації та 

індивідуалізації персонажів, створення коміч., іроніч. ефекту (напр., мадам 

Карапєт у творі «„Аристократ" з Вапнярки» О. Чорногуза). 

 

Вправа 34. Перекладіть текст на англійську мову та прокоментуйте його. 

Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора 

Основним матеріалом оратора є не звук, а слово. Грамотна, чиста мова 

одразу створює враження освіченості, інтелігентності. 



 41

Оратор як носій культури мусить спиратися передусім на літературну мову, 

нормовану правилами граматики. 

Найпоширеніші мовні помилки, яких слід уникати ораторові: 

1. Невірний наголос. Іноді від наголосу може залежати і семантика 

(значення) слова. 

2. Неправильна вимова окремих звуків. 

3. Неправильне вживання слів за семантикою (значенням). 

Оскільки основною одиницею мови є слово, то лексику з цього погляду 

можна поділити на два типи: 

1) слова з прямим значенням (так звана автологічна лексика); 

2) слова з переносним значенням (так звані тропи). 

Основу всякого тексту складають слова з прямим, автологічним значенням. 

Проте існує велика група слів, що, маючи пряме, автологічне значення, водночас 

виходить за рамки літературної норми. Це − просторіччя, канцеляризми, 

діалектизми, жаргонізми, неологізми, архаїзми, варваризми, солецизми. 

4. Невміння розрізняти окремі морфеми у слові (наприклад, префікси). 

5. Вживання дієслова-зв’язки „буде” (майбутній час) в контексті 

теперішнього часу. 

6. Вживання зв’язки „це” перед словами „який”, „котрий”, „коли”, „де”. 

7. Тавтологія − повторення однокорінних слів. 

8. Використання плеоназмів (слів одного значення). 

9. Слова-паразити: ну, скажімо, зрозуміло і тощо. 

10. Невміння враховувати стилістичне (емоційне) забарвлення слова 

(фрази). 

 Питання для самостійного опрацювання     

1. Символи як стилістеми. 

2. Тропи  і фігури. 

3. Системний характер тропіки.  

4. Класифікація фігур і тропів. 

5.Метафора. та її різновиди. 
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6. Епітет. 

7. Стилістичні засоби сміхової культури. 

8. Схеми аналізу тексту. 

9. Переклад українського фольклору. 

10. Переклад англійського фольклору та міфології. 

11. Текст та способи його аналізу.  

12. Етапи порівняльного дослідження.. 

13. Адаптація речення у перекладі з огляду на звичайну ввічливість.. 

14. Адаптація речення при перекладі з огляду на політичну коректність. 

15. Іронія та її різновиди ( антифразіс, паралепсис, епітроп, самоіронія, анти 

іронія тощо). 

16. Пародія та її різновиди. 

17. Ентимема та її різновиди. 

18.Мейозіс та літота. 

19.Фігури контрасту (оксиморон, антитеза, хіазм). 

20. Фігури повтору ( діакоп, анафора, епіфора, алітерація, асонанс, тавтологія 

тощо). 

21. Асиндетон та полисиндетон. 

22. Метонімія та синекдоха. 

23. Клаймакс  (градація) та антиклаймакс. 

24.Переклад романтичної прози. 

25. Переклад пригодницької прози. 

26. Переклад оповідань жахів. 

27. Переклад гумористичної прози. 

28.Сарказм та сатира. 

29. Переклад акронімів та бекронімів. 

30.Каламбури та їх різновиди. 

                   ІІІ. Рекомендовані теми для доповідей та рефератів 

1. Особливості перекладу різнотипних і різножанрових текстів 

публіцистичного стилю. 
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2. Взаємодія публіцистичного та художнього стилів. 

3. Біблійні фразеологізми та способи їх перекладу. 

4. Політична коректність в різних типах перекладу. 

5. Стилістичні особливості перекладу наукових текстів.. 

6. Стилістичні особливості перекладу газетних коментуючих текстів             

( передовиця, огляд, аналіз новин, репортаж). 

7. Стилістичні особливості перекладу газетних інформативних текстів. 

8. Специфічні риси ораторського мовлення і їх відтворення в тексті 

перекладу.  

9. Норми англійського офіційно-ділового етикету і їх відтворення засобами 

української мови. 

10.  Норми американського офіційно-ділового етикету і їх відтворення 

засобами української мови 

11. Основні напрямки порівняльно-стилістичних досліджень. 

12.  Стилістичні особливості перекладу художніх текстів. 

13.  Літературні та стилістичні прийоми романтичної прози. 

14.  Літературні та стилістичні прийоми пригодницької прози. 

15.  Літературні та стилістичні прийоми оповідань жахів. 

16.  Літературні та стилістичні прийоми гумористичних творів. 

17.  Літературні та стилістичні прийоми сатиричних творів. 

18.  Літературні та стилістичні прийоми психоделічної прози. 

19.  Стереотипні персонажі американської літератури та кінематографу. 

20.  Стереотипні персонажі британської літератури та кінематографу. 

21.  Стереотипні персонажі української літератури та кінематографу. 

22.  Особливості перекладу каламбурів. 

23.  Особливості перекладу фігур двозначності ( double entendre, innuendo 

etc). 

24.  Особливості перекладу підтексту твору. 

25.  Особливості перекладу різновидів іронії. 

26.  Особливості перекладу постмодерністської прози. 
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27.  Діахронічний переклад, подолання часових відстаней. 

28. нтертекстуальність та її різновиди ( паратекстуальність, мета 

текстуальність, гіпертекстуальність, гіпертекстальність, 

архітекстуальність тощо). 

29.  Стилістичні особливості перекладу фантастичної прози. 

30.  Переклад суб’єктивної прози.  
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