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АНОТАЦІЯ

У роботі досліджуються особливості перекладу лексичних новотворів у  
сучасному військовому дискурсі.
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю комплексного аналізу 
процесів та явищ, що відбуваються з лексичними новотворами, які 
функціонують у військовому дискурсі.
Дослідження виконане на матеріалі англійських та українських текстів
військової тематики, публікацій у мас-медіа та корпусів текстів. Мета роботи
полягає у висвітленні та аналізі лінгвістичних аспектів лексичних новотворів у
військовому дискурсі, а також у дослідженні особливостей їх перекладу.
Результати представленої магістерської роботи можуть бути використані у
курсах теорії перекладу, порівняльної лексикології та контрастивної стилістики,
а також для вирішення практичних проблем англо-українського перекладу та
українсько-англійського перекладу, зокрема, при роботі з текстами військової
тематики.
Ключові слова: лексичний новотвір, військовий неологізм, військовий
дискурс, стратегія перекладу, адекватний переклад, метод перекладу.

This paper investigates the approaches to translating lexical neologisms in the
modern military discourse. The relevance of the research is determined by the 
necessity of the complex analysis of the processes and developments that lexical 
neologisms undergo when functioning in the military discourse.
The research is based on the data collected from original and translated English
and Ukrainian military texts, mass media publications and text corpuses. The purpose
of the research work is to present and analyse linguistic aspects of lexical neologisms 
in the military discourse as well as to identify specific approaches to their translation.
The paper submitted will contribute to the theory of translation as well as
contrastive lexicology and contrastive stylistics. Its results can be used for solving
practical problems in terms of English-Ukrainian as well as Ukrainian-English
translation, in particular when rendering texts of the military discourse.

Key words: lexical neologism, military neologism, military discourse, translation
strategy, adequate translation, translation method.


