
Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук
Кафедра перекладу

Пояснювальна записка
до дипломної роботи

магістра

на тему «ЛЕКСИЧНА МІЖМОВНА ОМОНІМІЯ ЯК ПРОБЛЕМА АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО

ПЕРЕКЛАДУ»

Виконала: студентка 6 курсу,
групи ФІЛ-16-1 м
спеціальності
035.04 Філологія: германські мови та літератури 

(переклад включно)
Дмитрук Альона Олександрівна

Керівник: к. філол. н., доц. Артеменко Юлія 

Олександріна
Рецензент: к. філол. н., доц. Шабуніна Вікторія 

Валентинівна

Кременчук – 2018 року



ЗМІСТ:

Пояснювальна записка..................................................................................................................1

АBSTRACT.....................................................................................................................................2

ВСТУП............................................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1 БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ ОМОНІМІЇ ТА МІЖМОВНОЇ ОМОНІМІЇ......................4

1.1.Основні підходи щодо визначення омонімії..........................................................................5

1.2. Явище міжмовної омонімії....................................................................................................8

1.3.Фальшиві друзі перекладача як різновид міжмовної омоніміїї...........................................9

Висновки до розділу 1.................................................................................................................10

РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВЖИВАННЯ ТА 
ПЕРЕКЛАДУ МІЖМОВНИХ ОМОНІМІВ..............................................................................10

2.1. Основні положення методології наукових досліджень.....................................................10

2.2. Метод суцільної вибірки......................................................................................................11

 2.3. Описовий метод...................................................................................................................12

2.3. Метод дистрибутивного аналізу..........................................................................................12

2.4. Метаметичний метод............................................................................................................13

Висновки до розділу 2.................................................................................................................13

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ПЕРЕКЛАДУ МІЖМОВНИХ ОМОНІМІВ У ТВОРАХ ДЖИН ВЕБСТЕР
.......................................................................................................................................................14

3.1. Основні проблеми при перекладі міжмовних омонімів....................................................14

3.2. Аналіз вживання і перекладу міжмовних омонімв у творах Джин Вебстер...................17

Висновки до розділу 3.................................................................................................................27

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.............................................................................................................28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....................................................................................29

ДЖЕРЕЛА ДОВІДКОВОГО МАТЕРІАЛУ...............................................................................33

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ.......................................................................33

Додаток А......................................................................................................................................34



У магістерській роботі досліджуються особливості  вживання та проблеми перекладу

лексичних  міжмовних  омонімів  у  текстах  художнього  стилю.  Актуальність дослідження

визначається  значною  зацікавленістю сучасних лінгвістів міжмовними омонімами як

лінгвістичним явищем. Дослідження  основано на  текстах оригіналах творів американської

письменниці Джин Вебстер.  Метою  дослідницької  роботи  є  визначення  особливостей

вживання та способів перекладу міжмовних омонімів у текстах художнього стилю.
Магістерська робота науково доказує, що навіть досвідчені професіонали можуть мати

певні  труднощі  при  перекладі  лексичних  міжмовних  омонімів.  У  ході  дослідження  було

проаналізовано  випадки  використання  міжмовних  омонімів у  творах  Джин  Вебстер.  Усі

випадки були поділені на 3 групи в залежності від способів їх перекладу. Було розраховано

частоту вживання кожної групи, а також  запропоновано власний переклад.
Ключові слова: лексичні омоніми, міжмовна омонімія, омонімія, переклад міжмовних

омонімів.
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