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ABSTRACT 

Translation of English clichés subject to stylistic and genre specifics of a 

source text 

Thesis for a Master Degree in Philology, speciality 035 Philology, specialization 

035.041 Germanic languages and literature (translation included), the first language is 

English. – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University of the Ministry of 

Education of Ukraine. – Kremenchuk, 2019. 

The diploma paper is an integrated study of cliché in the aspect of translation. The 

relevance lies in the fact that the usage of clichés makes up an essential feature of 

newspaper and publicist style as well as official paper style, so the knowledge of widely 

used stereotyped clichés is indispensable condition for adequate translating texts of 

different genres. The research is based on the data collected from original and translated 

texts of newspaper and publicist style, and official business style. 

The purpose of the research is a study of structural, semantic and functional 

characteristics of cliché and exposure of main ways and methods of their rendering in the 

process of translation while considering stylistic and genre specifics. 

The paper analyses such approaches to translating clichés as equivalent translation, 

translation loans and interpreting translation. The choice is open to the translator and is 

usually determined by the context as well as stylistic and genre features of the text. The 

theses scientifically proves that in the mass media texts clichés are often characterized by 

novelty due to their goal to present new information and therefore, in the era of 

globalization, the preference is given to word-for-word translation. While translating 

official documents, the translator should pay attention to vallency, or collacability, of 

stable word collocations.  But in both cases the demand is the same – it is important not 

only to render the meaning of a cliché but to preserve its commonness and familiarity to a 

target language recipient. 

The paper submitted will contribute to solving theoretical and practical problems 

of translating texts of different functional styles 

Key words: language cliché, equivalence / non-equivalence, functional style, 

genre, monoequivalent translation, translation loans, interpreting translation. 
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АНОТАЦІЯ 

Переклад англомовних кліше з урахуванням жанрово-стилістичної 

специфіки оригіналу 

Магістерська робота, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 

Міністерство освіти і науки України. – Кременчук, 2019. 

Магістерська робота присвячена комплексному вивченню проблем перекладу 

кліше з англійської на українську мову. Актуальність роботи визначається тим 

фактом, що знання широковживаних кліше є необхідною умовою адекватного 

розуміння і перекладу як публіцистичних газетних текстів, так і ділової 

документації. Мета дослідження полягає у вивченні структури, семантики та 

особливостей функціонування кліше у текстах різних стилів та визначенні основних 

шляхів та методів їх перекладу. 

У роботі проаналізовано такі підходи до перекладу кліше як еквівалентний 

переклад, калькування та описовий переклад. Вибір прийому за перекладачем і 

визначається контекстом, а також стилістичними та жанровими особливостями 

тексту. Науково доведено, що в текстах засобів масової інформації кліше часто 

характеризується новизною через їх мету представити нову інформацію, і тому в 

епоху глобалізації перевага надається дослівному перекладу. Перекладаючи 

офіційні документи, перекладач повинен звертати увагу на валентність, або 

сумісність, компонентів стійких словосполучень. Але в обох випадках вимога 

однакова – важливо не лише передати значення кліше, але зберегти його 

звичайність та зрозумілість для отримувача перекладу. 

Представлена робота сприятиме вирішенню теоретичних та практичних 

проблем перекладу текстів різних функціональних стилів 

Ключові слова: мовне кліше, еквівалентність / безеквівалентність, 

функціональний стиль, жанр, моноеквівалентний переклад, калькування, 

описовий переклад. 


