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It is difficult to evaluate the stylistically biased syntactical constructions without 

characterizing the neutral syntactical environment against the background of which they be-

come expressive means. It is all the more important when it comes to the problem of render-

ing them in other languages. In this case the contrastive analysis of both syntactical systems 

is of vital important. These problems are dealt with contrastive syntax.  

Contrastive syntax is a part of contrastive linguistics which studies the common and 

distinctive features of the grammatical structure of phrases and sentences of compared 

languages, as well as their creation and functioning (Корунець 2003:260). 

An important contribution to the contrastive syntax was done by such scholars I. 

Myeschanynov, O.V. Christmas, G.P. Mel'nikov, A. E. Kibryk, G. Klimov, by French 

linguist A. Martin, by American scholars Ch.-E. Bazell, N. Chomsky, by Polish linguists 

Milevsky and T. J. Kurylowicz and by Danish scholar W. Brondal (Корунець 2003:261). 

Scholars pay much attention to the difference in the nature of the syntactical systems 

of both languages as well as to the feature that make the two languages similar. English as it 

is known as an analytical type of language while Ukrainian belongs to the synthetical type. 

The latter, in which the relations between the members of the sentence is carried out with 

the help of inflections, presupposes a greater freedom of maneuvering within a sentence i. e. 

the word order is free. English on the other hand almost excludes any free syntactic freedom 

(Корунець 2003:271).    

Among the convergent features in both languages one can mention is the existence of 

two membered-sentences, the divergent feature being the word order. As for the one-

membered sentences in the Ukrainian language A. P. Zahnitko distinguishes several types of 

one-membered sentences depending on the meaning and grammatical form of the main parts 

of the sentence: personal, indefinite-personal, summarized personal, impersonal, infinitive 

and nominative (Загнітко 2001: 262-263) while in the English among one-membered sen-

tences scholars distinguish only nominative sentences (Корунець 2003:271).    
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Z. H. Kotsiuba remarks the following structurally divergent features of nominative 

sentences of Ukrainian language in relation to English: 

1) models of postpositional adjective in the function of attribute: Глухі беззоряні но-

чі осінні. Барак, обшпугований негодою (О.Гончар);  

2) structural shemes with partical: Просто гігантизм якийсь! Коли гарбуз– то не 

піднімеш (О.Гончар);  

3) models with nouns in postposition to the main members that functions as incon-

?istent attribute: Він приїхав до бунту... Рев сирени (М.Хвильовий);  

4) sentences with indirect object to the main memmbers: Кінець надіям. Марні були 

офіри, кров і муки (Василь Шевчук);  

5) sentences with inconsistent attribute in preposition to the main member: Отак би 

давно!...З розумом фата! (М.Коцюбинський) (Кочерган 2006:7). 

A composite sentence in English and Ukrainian, like in all other languages, contains 

two or more primary predication centers mostly represented by as many corresponding 

clauses. The structural types of the composite sentence are identified on the ground of the 

syntactic reflection (and connection) of its predicate parts which are not always distinctly 

identified. Thus, common in the syntactic systems of English and Ukrainian are sentences 

compound, complex, compolex-compound and asyndetic (Кочерган 1976: 388-389). 

Clauses in compound sentences of the contrasted languages are mostly joined by 

means of coordinate conjunctions which provide parataxal relations between them. Con-

junctions joining clauses in compound sentences of the contrasted languages are practically 

of the same semantic nature: copulative, adversative, and causal/or (in English only). Equal-

ly common in the contrasted languages are various connectives that join coordinate clauses. 

These are as follows: therefore, consequently, accordingly, then, hence, so, while, as well 

as and some explanatory connective words (that is to say, such as, like, let me say and oth-

ers), which have corresponding functional (and semantic) equivalents in Ukrainian (отже, 

та, а саме, звідси, тобто, тоді, як-то, так-як, ...так, скажімо, то...то).Coordinate 

conjunctions, as well as various connectives, realize their functional and semantic meaning 

in structurally and semantically identical English and Ukrainian compound sentences. This 

is to be explained by the existence of common relations that are created between the coordi-

nate clauses of compound sentences and to a large degree by the semantic meanings of con-

junctions/connectives that join these clauses (Кочерган 1976: 390-391). The divergent fea-

ture here is that in the English language compound sentences can be connected with a help 

of intonation without conjunction, while in Ukrainian scholars distinguish such type as as-

yndetic and and figure out them to the separate group of sentence.  

Like the simple and compound sentence, the complex sentence too presents a univer-

sal unit in the syntactic systems of the English and Ukrainian languages. Consequently, this 

type of composite sentence has some isomorphic features of its own. They are in the con-

trasted languages as follows: 1) the complex sentence has a polypredicative nature; 2) it is 

characterised by the subordinate way of joining the clauses to the principal/matrix clause; 3) 

it may consist of homogeneous clauses or of consecutively dependent clauses joined to the 

matrix clause or to each other syndetically or asyndetically; 4) the arsenal of syndetic means 

of connection includes conjunctions, connective pronouns, connective adverbs and subordi-

nating connective words; 5) the connectors join clauses and express some logico-

grammatical relations formed within the complex sentence. These include predicative, ob-

jective, attributive and various adverbial relations expressed by the corresponding clauses 
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which may occupy either the preceding or the succeeding position/place in regard to the 

matrix clause (Кочерган 1976: 408). 

To sum up, the convergent feature in both languages is the existence of two mem-

bered-sentences, the divergent feature being the word order. In Ukrainian syntax scholars 

distinguish several types of one-membered sentences: personal, indefinite-personal, 

summarized personal, impersonal, infinitive and nominative and in the English language 

there is only nominative sentences. The structural types of the composite sentence are iden-

tified on the ground of the syntactic reflection (and connection) of its predicate parts which 

are not always distinctly identified. Thus, common in the syntactic systems of English and 

Ukrainian are sentences compound, complex, compolex-compound and asyndetic. 
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