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АНОТАЦІЯ

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.

The master’s paper investigates the issues of the properties of the usafe and the

problems  of  the  translation  of  lexical  interlingual  homonyms  in  the  texts  of  the

artistic style. The relevance of the research is determined  by the great interest of

modern linguistics to the interlingual homonyms as a linguistic phenomenon. The

research is based on the data collected from original texts of American writer Jean

Webster.  The purpose of the research work is to to determine the properties of the

usage and methods of translating of interlingual homonyms in the texts of artistic

style.
The thesis  scientifically  proves  that  even  experienced  professionals  can

have some difficulties in translating lexical interlingual homonyms. In the course

of  the  research,  the  cases  of  the  usage  of  interlingual  homonyms  in  Jean

Webster's  works  were  analyzed.  All  the  cases  were  divided  into  3  groups

according to their translation methods the frequency of usage of each group was

calculated and also their own translation was proposed.
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