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Реферат дипломной работы 

 

 

Название работы: «Особенности перевода названий кинофильмов с 

английского языка на русский». 

Дипломная работа состоит из 76 страниц, 2 диаграмм, 3 приложений, 46 

использованных источников.  

Ключевые слова: ТЕКСТ, НАЗВАНИЕ, ФИЛЬМОНИМ, ЯЗЫКОВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ, СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА, ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ 

ТРАНСФОРМАЦИИ, АНАЛИЗ. 

Объектом исследования явились названия англоязычных кинофильмов. 

Предмет исследования – особенности перевода названий англоязычных 

кинофильмов, приведенных в списке “Top 250 English-language movies as rated 

by IMDb Users” сайта “IMDb” . 

Целью данной работы является определение специфики перевода 

названий кинофильмов с английского языка на русский. Для достижения 

данной цели исследования были поставлены следующие задачи: определить 

теоретические основы и уточнить понятийно-терминологический аппарат 

исследования названий кинофильмов; выявить и проанализировать языковые 

особенности названий англоязычных кинофильмов; систематизировать 

основные стратегии перевода названий кинофильмов; определить 

трансформации, применяемые при переводе названий кинофильмов; 

сопоставить оригинальное название кинофильма с его переводным вариантом; 

проанализировать сложные случаи перевода названий англоязычных 

кинофильмов; выявить неудачные примеры перевода названий англоязычных 

кинофильмов. 

В работе были использованы следующие методы исследования: анализ 

научной и учебной литературы, систематизация информации, методы 

эмпирического исследования (сравнение, классификация, обобщение), методы 

контекстуального и лингвопрагматического анализа, описательный, 

статистическая обработка материала.  

Новизна исследования заключается в проведении комплексного анализа 

названий англоязычных кинофильмов и выявлении наиболее часто 

используемых трансформаций при их переводе. В ходе анализа было 

определено, что прямой или дословный перевод является наиболее 

распространенным. Также было установлено, что при переводе фильмонимов 

переводчики зачастую прибегают к лексико-семантическим заменам 

(калькирование, конкретизация, модуляция). Полученные результаты и выводы 

исследования могут быть использованы в курсах по обучению переводу, при 

обучении английскому языку. 



Рэферат дыпломнай работы 

 

 

Назва работы: «Асаблівасці перакладу назваў кінафільмаў з англійскай 

мовы на рускую». 

Дыпломная работа складаецца з 76 старонак, 2 дыяграм, 3 дадаткаў, 46 

выкарыстаных крыніц. 

Ключавыя словы: ТЭКСТ, НАЗВА, ФІЛЬМОНІМ, МОЎНЫЯ 

АСАБЛІВАСЦІ, СТРАТЭГІІ ПЕРАКЛАДУ, ПЕРАКЛАДЧЫЦКІЯ 

ТРАНСФАРМАЦЫІ, АНАЛІЗ. 

Аб'ектам даследавання з'явіліся назвы англамоўных кінафільмаў. Прадмет 

даследавання – асаблівасці перакладу назваў англамоўных кінафільмаў, 

прыведзеныя ў спісе “Top 250 English-language movies as rated by IMDb Users” 

сайта “IMDb”.  

Мэтай дадзенай работы з'яўляецца вызначэнне спецыфікі перакладу 

назваў кінафільмаў з англійскай мовы на рускую. Для дасягнення дадзенай 

мэты даследавання былі пастаўлены наступныя задачы: вызначыць 

тэарэтычныя асновы і ўдакладніць паняційна-тэрміналагічны апарат 

даследавання назваў кінафільмаў; выявіць і прааналізаваць моўныя асаблівасці 

назваў англамоўных кінафільмаў; сістэматызаваць асноўныя стратэгіі 

перакладу назваў кінафільмаў; вызначыць трансфармацыі, якія 

выкарыстоўваюцца пры перакладзе назваў кінафільмаў; супаставіць 

арыгінальную назву кінафільма з яе перакладным варыянтам; прааналізаваць 

складаныя выпадкі перакладу назваў англамоўных кінафільмаў; выявіць 

няўдалыя прыклады перакладу назваў англамоўных кінафільмаў. 

У рабоце былі выкарыстаны наступныя метады даследавання: аналіз 

навуковай і вучэбнай літаратуры, сістэматызацыя інфармацыі, метады 

эмпірычнага даследавання (параўнанне, класіфікацыя, абагульненне), метады 

кантэкстуальнага і лінгвапрагматычнага аналізу, апісальны, статыстычная 

апрацоўка матэрыялу. 

Навізна даследавання заключаецца ў правядзенні комплекснага аналізу 

назваў англамоўных кінафільмаў і выяўленні трансфармацый, якія найбольш 

часта выкарыстоўваюцца пры іх перакладзе. Падчас аналізу было вызначана, 

што прамы або даслоўны пераклад з'яўляецца найбольш распаўсюджаным. 

Таксама было ўстаноўлена,  што пры перакладзе фільмонімаў перакладчыкі 

часта звяртаюцца да лексіка-семантычных замен (калькаванне, 

канкрэтызацыя,мадуляцыя). Атрыманыя вынікі і высновы даследавання могуць 

быць выкарыстаны на курсах па навучанні перакладу, пры навучанні 

англійскай мове. 

 



ABSTRACT 

 

 

The title of the thesis: “Peculiarities of translating the titles of the films from 

English into Russian”. 

The thesis consists of 76 pages, 2 diagrams, 3 appendices, 46 bibliographical 

sources.  

Keywords: TEXT, TITLE, FILMONIM, LANGUAGE PECULIARITIES, 

TRANSLATION STRATEGIES, TRANSLATION TRANSFORMATIONS, 

ANALYSIS.  

The object of the research is the titles of the English-language films. The 

subject of the research is peculiarities of translating the titles of the English-language 

films listed in the “Top 250 English-language movies as rated by IMDb Users”, 

“IMDb” website.  

The aim of this paper is to determine the specificity of translating the titles of 

the films from English into Russian. To achieve this aim, the following tasks were 

set: to determine the theoretical basis and specify the definitions for the study of the 

titles of the films; to identify and analyze language peculiarities of the titles of the 

English-language films; systematize the main strategies for translating the titles of the 

films; to determine the transformations used to translate the titles of the films; to 

compare the original title of the film with its translated version; to analyze 

complicated cases of translation of the titles of the English-language films; to identify 

unsuccessful examples of translation of the titles of the English-language films.  

The following research methods were used in this study: analysis of scientific 

and educational literature, information systematization, methods of empirical study 

(comparison, classification, generalization), methods of contextual and 

linguopragmatic analysis, descriptive, statistical processing of material.  

The novelty of the study involves conducting a comprehensive analysis of the 

titles of the English-language films and determining the most frequently used 

transformations in their translation. The analysis showed that direct or literal 

translation is the most common one. It was also determined that when translating 

filmonims, translators often resort to lexico-semantic substitutions (calquing, 

concretization, modulation). The obtained results and conclusions of the research can 

be used at translation training courses, while teaching English. 

 

 

 

 


