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АНОТАЦІЯ

В представленому документі вперше було досліджено особливості перекладу 
мультфільму взагалі та виконано порівняльний аналіз перекладацьких рішень 
українського та російського перекладачів при відтворені гумористичного 
ефекту зокрема, що може слугувати для подальшої розробки, систематизації 
знань про переклад мультфільмів загалом і відтворення їх гумористичного 
ефекту при перекладі зокрема.

Ключові слова: мультиплікаційний фільм, гумористичний ефект,відтворення 
гумористичного ефекту, переклад мультиплікаційного фільму.
 

In the presented paper, the features of cartoon translation in general were studied
for the first time, as well as a comparative analysis of translation decisions of the
Ukrainian and Russian translators, which serves for the further development and
systematization of knowledge about the translation of cartoons in general and
rendering their comic effect in particular.

Key words: animated film, comic effect, rendering of comic effect, translation
of the animated film.


