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Магістерська  робота  присвячена  вивченню сучасного  словника  моди  в 

англійській  та  українській  мовах  в  когнітивному  та  традиційному 

лексикологічному  аспектах  з  урахуванням  ексталінгвістичних  факторів,  які 

впливають  на  його  формування  та  переклад.  Актуальність дослідження 

визначається важливістю функціонування лексики індустрії моди у сучасному 

глобальному світі.

Метою дослідницької  роботи  є проведення  комплексного  аналізу 

існуючих в даній області термінів на рівні двох мов (української та англійської), 

їх  порівняння,  виявлення  схожості  й  відмінності  для  вирішення  таких 

практичних задач термінознавства, як упорядкування і  переклад термінів, що 

відносяться до галузі індустрії моди.

В  ході  дослідження  в  українській  терміносистемі  індустрії  моди  була 

виявлена велика  кількість  запозичень  із  європейських  мов,  насамперед 

французської, англійської, італійської. Оскільки терміносистема модної галузі в 

Україні  наразі  формується,  то  терміни при перекладі  доцільно передавати за 

допомогою  прийомів  транслітерації,  транскрипції  та  калькування  з  метою 

стандартизаціі та універсалізації терміносистеми модної галузі.

Теоретичні  положення  магістерської  роботи  та  її  конкретні  результати 

можуть знайти застосування при розробці спецкурсів з термінознавства та при 

створенні двомовних словників.
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