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АНОТАЦІЯ

На основі опрацьованого матеріалу встановлено повну або часткову втрату
індивідуалістичності англомовних речень при перекладі українською мовою.
Результати магістерської роботи можуть бути використані у курсі з дисципліни
когнітивної лінгвістики, стилістики, теорії перекладу, порівняльної лексикології
та для перекладу англомовних серіалів українською мовою. 

Ключові слова: концепт, вербалізація концепту, кінодскурс, концепт
ІНДИВІДУАЛІЗМ/INDIVIDUALISM,методи перекладу,перекладацькі 
трансформаціїї.

On the basis of the analysed material a frequent total or partial loss of the
individualist features of the English language was proved when translating
film discourse from English into Ukrainian. The paper submitted will contribute to 
the cognitive linguistics, stylistics, the theory of translation, comparative lexicology 
and the translation of English-language series in Ukrainian.

Key words: concept, verbalization of the concept, film discourse, concept
INDIVIDUALISM, translation methods, translation transformations.


