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ABSTRACT 

Verbalization of the HORROR concept in Stephen King’s novels: translation 

aspect 

Thesis for a Master Degree in Philology, Speciality 035 Philology, 

035.04 Germanic Languages and Literatures (Translation inclusive). – Kremenchuk 

Mykhailo Ostrohradskyi National University of the Ministry of Education of Ukraine. – 

Kremenchuk, 2019. 

This paper investigates the approaches for translating the features of verbalizing 

the HORROR concept in literary translation. The relevance of the research is 

determined by the orientation of modern translation studies on the complex assimilation 

of knowledge, as well as the question of the adequacy of reproduction of linguistic 

representations of the conceptual sphere in a work of art, the relatively small number of 

studies of the HORROR concept in terms of its reproduction in translation into 

Ukrainian and national languages found in art text, namely in Stephen King's novel 

IT.The research is based on Stephen King’s novel “IT” and its translation into 

Ukrainian by Olexander Krasyuk, Sergey Krikun and Anastasia Rogoza – «Воно». The 

purpose of the thesis is to analyze translation solutions for the verbalization of the 

HORROR concept in Stephen King’s novel «IT» in Ukrainian translation. 

Its results contribute to the extension of theoretical and methodological principles 

of studying the national specificity of the conceptual sphere of different cultures in the 

translation aspect, as well as to the improvement and concretization of the conceptual 

apparatus of the theory of translation of fiction, in particular through the study of the 

picture of the world, the conceptual sphere, ethno-cultural concepts as a translation-

class category. 

Key words: concept, linguistics, language picture of the world, translation 

strategy, literary translation, adequate translation. 
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АНОТАЦІЯ 

Вербалізація концепту HORROR у романах Стівена Кінга: перекладацький 

аспект 

Магістерська робота, спеціальність 035 Філологія, 035.04 Германські мови 

та літератури (переклад включно). – Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти і науки України. – 

Кременчук, 2019. 

У даній роботі досліджено підходи до перекладу особливостей вербалізації 

концепту HORROR у літературному перекладі. Актуальність дослідження 

зумовлена орієнтацією сучасних перекладознавчих студій на комплексну 

асиміляцію знань, а також на питання адекватності відтворення мовних 

репрезентацій концептосфери художнього твору, відносно невеликою кількістю 

досліджень концепту HORROR з точки зору його відтворення при перекладі 

літератури українською мовою, а також необхідністю співвідношення 

національних концептів англійської та української мов, які зустрічаються в 

художньому тексті, а саме у романі Стівена Кінга «IT».  

Дослідження виконано на матеріалі роману Стівена Кінга «IT» та його 

перекладі, виконаному Олександром Карасюком, Сергієм Крикуном та 

Анастасією Рогозою «Воно». Мета роботи полягає в аналізі перекладацьких 

рішень щодо відтворення мовних об’єктивацій концепту HORROR  у романі 

Стівена Кінга «IT в українському перекладі.  

Результати дослідження розширяють теоретико-методологічні засади 

дослідження національної специфіки концептосфери різних культур у 

перекладацькому аспекті, а також сприяють удосконаленню й конкретизації 

понятійного апарату теорії художнього перекладу, зокрема через вивчення 

картини світу, концептосфери, етнокультурних концептів як перекладознавчих 

категорій. 

Ключові слова: концепт, лінгвістика, мовна картина світу, стратегії 

перекладу, художній переклад, адекватний переклад. 

 


