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І.Плани декількох семінарських занять  
 

Тема 1.Основні поняття порівняльної стилістики. Мета та завдання курсу, 
засади та фактори, щовпливають на стилістичну майстерність. Динамічний 
характер стилістично ідеального публіцистичного твору. Три 
компонентикомунікації (автор – твір – аудиторія) як ядро всіх моделей 
письмовогоо спілкування. Характер відносинміжавтором і аудиторією як 
визначальний фактор писльмовоїкомунікації.Законистилістики.   
 
Тема 2.Античнастилістика. Розвитоксуспільно-
політичногокрасномовстваза часівДавньоїГреції.Взаємовідносини 
стилістики та риторики. Історичніджерела та розвиток в 
умовахрабовласницького ладу. Закономірністьформуваннясуспільно-
політичногокрасномовства в ДавнійГреції. Діяльністьсофістів. Стилістика в 
житті Сократа (469-399 рр. до н.е.): діалоги, бесіди, дискусії та 
“іронія”.Платон (427-347 рр. до н.е.) та йогоАкадемія. 
Розуміннясутностістилістики Платоном.Демосфен (близько 384-322 рр. до 
н.е.) та його час. Мистецтво Демосфена-оратора.Арістотель (384-322 рр. до 
н.е.) – видатнийдавньогрецькийфілософ-енциклопедист, автор теорії 
риторики та стилістики. ВизначенняАрістотелеммісцястилістики та риторики 
середінших наук і мистецтв, сутності “технічних” та “нетехнічних” 
способівпереконання. 
Розвитоксуспільно-політичногокрасномовстваза часівДавнього Риму.  
Тенденціїелінізаціїдавньоримськоїкультури (ІІІ ст. до н.е.). Місце риторики й 
стилістики в системіосвітидавнього Риму. Граматики і граматисти, літерати і 
літератори та їхня роль у розвиткуораторськогомистецтвадавнього 
Риму.Цицерон – давньоримськийдержавнийдіяч і оратор. 
Аналізйоготеоретичноїспадщини: “Про оратора”, “Брут”, “Оратор”. Цицерон 
про вимоги до оратора. Мистецтво Цицерона - політичного 
оратора.ТеоріяримськогокрасномовстваКвінтіліана (бл.35-бл.96 рр. н.е.).  
Тема 3.Ораторськемистецтвоепохисередньовіччя. 
Формування засад європейськогокрасномовства в епохуСередньовіччя. 
Візантійськастилістика й риторика. Іоанн Златоуст, Василь Великий – 
видатнібогослови і оратори ІVсторіччя. 
Стилістика й риторикасередньовічного Заходу. 
Західноєвропейськастилістика й риторика нового часу. 
Слов’янськастилістика й риторика, історичніумовиїїформування, 
особливостірозвитку і становлення. М.В. Ломоносов – видатний вчений, 
оратор, теоретик красномовства. “Правила высшегокрасноречия” 
М.Сперанського. Розвиток академічної стилістики  у світі. 
Історія і традиції російської риторики. 
Розвиток стилістики й риторики в Київській Русі. “Слово о законі і 
благодаті” Митрополита Іларіона (ХІ ст.). Братські школи. Полемічна 
література як зразок риторичної діяльності. Російськастилістика ХХ та ХХІ 
сторічь. Сучасні тенденції розвитку стилістики. 



Тема 4.Закони стилістики. Сутність загальних законів стилістики. Закон 
гармонізуючого діалогу. Принципи та прийоми діалогізації монологу. Закон 
моделювання аудиторії твору. Демографічні, соціальні, психологічні 
характеристики аудиторії твору. Закон прогресивної орієнтації. Закон 
емотивності. Мовні засоби емотивності. Закон задоволення. Роль загальних 
законів стилістики у плануванні та реалізації художнього твору. 
Закони управління мовленнєво-мисленнєвою діяльністю. 
Концептуальний закон, закон моделюванняаудиторії, стратегічний, 
тактичний, мовленнєвий, закон ефективноїкомунікації, американський закон 
По, системно-аналітичний закон. 
Тема 5.Композиціяпубліцистичного твору. Основніетапироботи. 
Композиціяпубліцистичного твору. Headline, byline, lead, body of the article, 
kickback. Структура доведення: теза, аргумент, демонстрація.Поняттятези. 
Різновидиаргументів.Прямедоведення і доведення шляхом спростування. 
Доведення в діалогічномуспілкуванні. 
Можливостівикористанняметодіверистики в суспільно-політичнійполеміці. 
Тема 6.Логічні, психолого-педагогічні та етичні засади красномовства. 
Закониформальної та діалектичноїлогіки в ораторськомумистецтві. 
Вимогилогіки: послідовністьвикладу, цілеспрямованістьпромови, 
підпорядкованістьвсьогоматеріалуосновнійідеї. Використання в риториці 
методів логічного мислення: індукції, дедукції, аналогії. Форми логічного 
мислення: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. 
Психолого-педагогічні та естетичніоснови. Інтерес, увага та її різновиди, 
память, рівні сприйняття інформації. Емоції та мистецтво впливу на них. 
Особистість автора та рівні її впливу на аудиторію. Психологічні типи 
авторів. Субєктно-обєктні та субєктно-субєктні взаємини автора і аудиторії. 
Тема 7. Взаємодія автора і аудиторії. 
Поняття культури мовлення та комунікативні якості мовлення: правильність, 
ясність, точність, чистота, багатство, образність, виразність, логічність тощо. 
Слуховіелементимовиавтора: голос, вимова, інтонація, ритм, пауза. 
Етноспецифічність вербального спілкування. Кінесичні та 
проксемічнізасобиспілкування. Зоровіелементи: жести, міміка, поза. 
Стиль і тип мовлення. 
Стилістичні засобизабезпеченняекспресії, асоціативності 
інаочностімовлення. Використанняприйомівновизни, персоніфікації, 
проблемноїситуації, співучасті у публіцистичному художньому творі.  
 
ІІ.Вправи для практичних занять. 
Вправа1. Перекладітьречення та проаналізуйтезастосованістилістичнізасоби.  
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. СуддеюбувВедмідь, Вовки булипідсудки. 



( simile; metonymy; allegory; chiasmus; periphrasis; antonomasia). 
Вправа 2. Перекладітьречення та проаналізуйтезастосованістилістичнізасоби.  
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 Мурахоюсперечалися, хто з них двохбагатший. 
(oxymoron; repetition; metonymy; allegory; antonomasia; periphrasis).  
 
Вправа 3. Перекладітьречення та проаналізуйтезастосованістилістичнізасоби.  
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. Вітерутомивсяцілоденноюборнею. 
5. Боюсь, як торішньогоснігу. 
6. Гули хрущі та літали, як кулі. 
(antithesis; oxymoron;  parallelism; simile; irony; personification). 

 
Вправа4. Перекладітьречення та проаналізуйтезастосованістилістичнізасоби.  
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 синіхдолоняхвечора темним смуткомгорбативсястарийвітряк. 
5. Гарнежиття: як собаці на прив’язі. 
6. Ваша образа для менегіршесмерті. 
(personification; chiasmus; antithesis; simile; irony; personification). 
 
Вправа5. Перекладітьречення та проаналізуйтезастосованістилістичнізасоби.  
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-величногорадісно дивилось на них сонце й сміялось. 
5. Схожасвиня на коня, тільки шерсть не така. 
6. Обмок – як вовк, обкис – як біс, голодний – як собака. 
(parallelism, metonymy; litotes; simile; personification; irony). 

 
Вправа6. Перекладітьречення та проаналізуйтезастосованістилістичнізасоби.  
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 булопорятункунівідБога, нівідчорта, нівід людей. 



5. Гули хрущі та літали, як кулі. 
6. Вони знов давай йогопросить, давай йогоблагати. 
( metonymy; synonyms; simile; allegory; metaphor; oxymoron). 
 

Вправа7. Перекладітьречення та проаналізуйтезастосованістилістичнізасоби.  
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. СуддеюбувВедмідь, Вовки булипідсудки. 
5. Ваша образа для менегіршесмерті. 
6. Ну й перелякався я, отетерів з ляку. 
(parallelism; personification; periphrasis; synonyms; simile; allegory). 
 
Вправа8. Перекладітьречення та проаналізуйтезастосованістилістичнізасоби.  
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 Мурахоюсперечалися, хто з них двохбагатший. 
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). 
 
Вправа9. Перекладітьречення та проаналізуйтезастосованістилістичнізасоби.  
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 йогопросить, давай йогоблагати. 
5. Взимкусонцекрізь плач сміється. 
6. Янгольський голосок, та чортова думка. 
(antithesis;  metaphor; oxymoron; synonyms; metaphor; metonymy). 
 
Вправа10. Перекладітьречення та 
проаналізуйтезастосованістилістичнізасоби.  
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 відсолодкихслівбуваєгірко. 
6. Слова одні нам тішать слух і зір,  
     А інші нас відштовхуютьраптово. 
(hyperbole; inversion; chiasmus; antithesis; oxymoron; synonyms). 
 
ІІІ. Контрольне завдання. Зробіть доповідь в аудиторії. 

(1) Стилістичні особливості публіцистичного твору США, Великобританії та 
Росії. 

(2) Стилістичні особливості постмодерністських художніх творів. 
(3) Стилістичні особливості гумористичних творів. 
(4) Політичнакоректність в різних типах перекладу. 
(5) Стилістичніособливості перекладу науковихтекстів. 
(6) Стилістичніособливостіхудожніх творів, що належать до субжанру 

містичного реалізму. 
(7) Стилістичніособливості перекладу газетнихінформативнихтекстів. 
(8) Специфічнірисиораторськогомовлення і їхвідтворення в тексті перекладу.  
(9) Стилістичні особливості романтичних та меладраматичних творів. 
(10) Основні напрямки порівняльно-стилістичнихдосліджень. 
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