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Мета: ознайомлення студентів з функціональними стилями й особливостями їхнього 

втілення в англійській та українській мовах; експресивними засобами англійської та 

української мов; формування у студентів вмінь і навичок аналізу англомовних та 

україномовних текстів різноманітного стильового та жанрового напрямку. 

 

Зміст: Порівняльна стилістика як лінгвістична дисципліна. Основні категорії стилістики. 

Категорія стилю в контексті мови та мовлення Функціональні стилі англійської та 

української мов і синонімія мовних засобів. Розшарування англійської й української 

лексики. Слова зниженого та підвищеного стилістичного шарів. Англійські та українські 

тропи. Фігури якості. Метафорична група: метафора, епітет, порівняння, персоніфікація. 

Метонімічна група метонімія, синекдоха. Мішана група: алегорія, антономасія. Фігури 

відношень. Фігури тотожності: синоніми, перифраз, евфемізм. Фігури контрасту: 

антитеза, оксюморон, іронія. Фігури нерівності: градація, розрядка, гіпербола, літота. 

Граматичні стилістичні засоби англійської та української мов: а) Морфологічні 

стилістичні засоби (словоутворення, конверсія, транспозиція); б) Синтаксичні стилістичні 

засоби. Довгі та короткі речення, комунікативні типи речень, порядок слів, структура 

речення, надфразова єдність та їх стилістичне використання. Граматична метафора: 

риторичні запитання, синтаксична транспозиція. Фігури скорочення і фігури 

надлишковості. Редуковані структури, еліпсіс, односкладні речення, асіндетон, 

апосіопесіс, зевгма. Структури надлишковості: полісіндетон, різні типи повтору. 

Синтаксичні фігури, побудовані на взаємодії суміжних речень: паралелізм, хіазм. 

Фонетичні стилістичні засоби англійської та української мов: ономатопія, алітерація, 

асонанс, ритм, рима. Функціональні стилі сучасних англійської та української мов. 

Літературні стилі: стиль наукової прози, офіційних документів, публіцистика. Розмовні 

стилі: фамільярно - розмовний та літературно - розмовний стиль художньої літератури. 

Жанри: поезія, драма, художня проза. Лінгво-стилістичний аналіз текстів різноманітної 

стильової та жанрової належності (наукова проза, офіційні документи, публіцистика, 

газетна інформація, розмовні стилі, художні твори). Проблема функціональної о стилю та 

індивідуальної авторської манери. 

 

За підсумками вивчення даного курсу студент має  

знати: основні етапи формування, напрямки та перспективи розвитку стилістики 

англійської мови у порівнянні з українською; науково-методологічну базу та термінологію 

сучасної стилістики.  

вміти: організувати теоретичне дослідження у галузі стилістики англійської мови; 

використовувати набуті знання у практиці перекладацької діяльності. 
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