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АНОТАЦІЯ

У дипломній роботі науково доведено, що основним способом
перекладу термінів у художній літературі є еквівалентний переклад. У
випадку, коли неможливо знайти відповідник для певного терміну, виникає
необхідність використання перекладацьких трансформацій.Наше дослідження 
показало, що вибір прийому перекладу терміну залежить від стилю та жанру 
твору, але, перш за все, вони повинні бути легко зрозумілими з контексту, щоб 
забезпечити бажаний ефект у сприйнятті й розумінні ситуації.

Ключові слова: термін, терміносистема, художня література, методи перекладу, 
адекватний переклад.

The thesis scientifically proves that the main way to translate terms is equivalent 
translation. In the case when it is impossible to find a counterpart for a particular 
term, there arises a necessity of translation transformations.But when terms are used 
in a work of belles-lettres, the choice of method depends on the style and genre of the
work; they are or ought to be easily understood from the context so that the desired 
effect in depicting the situation will be secured.

Keywords: term, terminological system, fiction, methods of translation,adequate 
translation.


