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АНОТАЦІЯ

Робота  присвячена  визначенню  перекладацьких  стратегій,  яких  необхідно
дотримуватися,  передаючи  лінгвостилістичні  засоби  опису  психологічного
портрета персонажа. Дослідження проводилося на основі двох романів – «Квіти
для Елджернона» Деніела Кіза і «Карлик» Чака Палагнюка.
Актуальність дослідження зумовлена великим інтересом сучасної лінгвістики
до  стилістичних  проблем  перекладу  художньої  літератури,  що  потребує
прийняття унікальних перекладацьких рішень і розробки нових перекладацьких
стратегій. Об’єктом дослідження є засоби створення психологічного портрету
головних героїв у романах, що вивчаються, предметом – специфіка передачі цих
лінгвостилістичних засобів в українських перекладах.
Метою дослідницької роботи є визначення поняття мовної норми, її порушення
для створення літературних героїв  і  стратегії  їх  відтворення при перекладі  з
англійської мови на українську.
Пропоноване  дослідження  робить  внесок  у  теорію  художнього  перекладу,  а

також  у  порівняльну  граматику  та  порівняльну  стилістику.  Його  результати

можуть  бути  використані  для  вирішення  практичних  проблем  в  англо-

українському перекладі, зокрема при перекладі текстів різних функціональних

стилів.

This paper deals with defining translation strategies followed while rendering linguistic and
stylistic means for describing character’s psychological profile. The research is conducted
based on two novels – “Flowers for Algernon” by Daniel Keyes and “Pygmy” by Chuck
Palahniuk.
The relevance of the research is determined by the great interest of modern linguistics to the
stylistic problems to translating fiction that requires accepting unique translation decisions
and  developing  new  translation  strategies.  The  object  of  the  research  is  the  means  of
creating  psychological  portraits  of  protagonists  in  the  studied  novels,  the  subject  –
specificity of rendering these linguistic and stylistic means in Ukrainian translations.
The purpose of the research work is to define the notion of the language norm, its violation
for  creating  fiction  characters  and  the  strategies  rendering  them when  translating  from
English into Ukrainian. 
The  research  submitted  will  contribute  to  the  theory  of  literary  translation  as  well  as
contrastive grammar and contrastive stylistics. Its results can be used for solving practical
problems in terms of English-Ukrainian translation, in particular when rendering texts of
different functional styles.
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