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ABSTRACT 

Verbalization of conceptual sphere of J. Rowling’s Harry Potter heptalogy in 

Ukrainian translation 

Thesis for a Master Degree in Philology, speciality 035 Philology, specialization 

035.041 Germanic languages and literature (translation included), the first language is 

English. - Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University of the Ministry of 

Education of Ukraine. - Kremenchuk, 2019. 

The master’s paper focuses on the analysis of the genre's affiliation and ways of 

reproduction of the verbalized conceptual sphere in the heptalogy “Harry Potter” by Joan 

Kathleen Rowling in the Ukrainian translation by the adequate translating methods. 

Combining the elements of several literary genres, namely, literary tale, science fiction, 

fantasy, detective, and school story, the cycle of Harry Potter works, belongs to a special, 

hybrid genre. The relevance of the research is determined by the tendency to include in 

the linguistic and translation studies the acquisition і of the study and development of 

cognitive linguistics as a relatively young and promising field of science, namely the 

functioning and verbalization of concepts in language. The study of the concepts of other 

linguistic culture enables us to better understand the specifics of the national picture of 

the world and adequately reproduce its representation in the most famous works of the 

English-speaking world. The purpose of the research work is to reveal the content, to 

identify the general patterns and features of the use of the conceptual sphere of heptology 

“Harry Potter” as a modern example of English - language fiction and ways of 

transferring the conceptosphere in translations into Ukrainian. 

The combination of different genre characteristics not only creates an extensive 

hierarchical system of concepts, but also significantly impedes the use of translation 

approaches when reproducing the original text by means of the Ukrainian language. It 

provokes an interpreter to seek for alternative methods to preserve the content and the 

form of the original text, taking into account cognitive, pragmatic, and structural- 

semantic aspects when reproducing author's nominations which are mainly bare the 

verbalized conceptual sphere of the analyzed work. The authors' nominations that create 

a special picture of Harry Potter's works include proper names - a system of realias and 
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pseudo-realias, the translation of which requires critical analysis and improvement in 

modern conditions. Among the priority tasks of translators is the reproduction of the 

corresponding symbolism of Harry Potter - the preservation of symbolism in the internal 

form of the units containing it - the names of anagrams, animals, birds, snakes, magical 

creatures and the names of sorcerers and humans, as well as objects of life, colors and 

numbers. The system of pseudo-realias in the works of J. Rowling is intended to perform 

a text-creation function, the conveying of which is a necessary condition to maintain the 

concept of the artistic works of Harry Potter in the translation. 

Analysis of the translations done showed that existing translations do not always 

correspond to the polyphony of lexical units used by the author and require careful 

improvement in order to preserve their symbolic, mythological, ideological and 

psychological meanings. Among such units are, first of all, pseudo-realias, particularly, 

proper names, which serve as a kind of key in disclosing the artistic conception of the 

writer. In the article, on the ground of the analyzed theoretical basis, several practical 

recommendations for saving the form and the content of the original when translating the 

author’s nominations by J. Rowling are offered. 

Key words: text constituting function, author’s nomination, hybrid genre, 

archetype, transcription, transliteration, descriptive translation.
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АНОТАЦІЯ 

Вербалізація концептосфери гепталогії Д. Ролінґ про Гаррі Поттера в 

українському перекладі 

Дипломна робота магістра з напряму Філологія, спеціальність 035 

Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та література (переклад 

включно), перша мова англійська. - Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського, Міністерство освіти України. - Кременчук, 2019 

рік. 

Дипломну роботу магістра присвячено аналізу жанрової приналежності та 

шляхів відтворення в українському перекладі вербалізованої концептосфери в 

гепталогії «Гаррі Поттер» Джоан Кетлін Ролінґ адекватними перекладацькими 

засобами. Поєднуючи в собі елементи декількох літературних жанрів, а саме: 

літературної казки, наукової фантастики, фентезі, детективу та шкільної повісті, 

цикл творів про Гаррі Поттера представляє собою особливий, гібридний жанр. 

Актуальність дослідження визначається тенденцією до включення в мовознавчі й 

перекладознавчі дослідження надбань вивчення та розвитку когнітивної 

лінгвістики як відносно молодої та перспективної галузі науки, а саме 

функціонування та вербалізації концептів у мові. Дослідження концептів іншої 

лінгвокультури дає змогу краще зрозуміти специфіку національної картини світу й 

адекватно відтворити її репрезентацію в найвідоміших творах англомовного світу. 

Мета наукової роботи - виявлення загальних закономірностей та особливостей 

вживання концептосфери гепталогії «Гаррі Поттер» як сучасного зразка 

англомовної художньої літератури та способів передачі концептосфери у 

перекладах на українську мову. 

Комбінація різних жанрових характеристик не тільки створює розгалужену 

ієрархічну систему концептів, а й суттєво ускладнює застосування перекладацьких 

підходів при відтворенні тексту оригіналу засобами української мови. Вона 

спонукає перекладача до пошуку нетрадиційних методів щодо збереженні змісту й 

форми оригінального тексту з урахуванням когнітивних, прагматичних та 
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структурно-семантичних аспектів при відтворенні авторських номінацій - 

основних носіів вербалізованої концептосфери аналізованого твору. До 

авторських номінацій, що створюють особливу картину творів про Гаррі Поттера 

відносяться власні назви - система реалій і псевдореалій, переклад яких потребує 

критичного аналізу й удосконалення в сучасних умовах. Серед першочергових 

завдань перекладача є відтворення відповідної символіки «Гаррі Поттера» - 

збереження символізму у внутрішній формі основних його носіїв - назвах анаграм, 

тварин, птахів, змій, магічних істот та іменах чаклунів і людей, а також предметів 

побуту, кольорів та чисел. Система псевдореалій у творах Дж. Ролінґ призначена 

виконувати текстотвірну функцію, збереження якої є необхідною умовою передачі 

в перекладі концептосфери художніх творів про Г аррі Поттера. 

Аналіз виконаних перекладів показав, що існуючі переклади не завжди 

відповідають поліфунціональності вживаних авторкою лексичних одиниць і 

потребують ретельного вдосконалення, аби вмістити символічні, міфологічні, 

ідеологічні та психологічні смисли. Серед таких одиниць є у першу чергу, 

псевдореалії, зокрема, власні назви, які слугують своєрідним ключем в розкритті 

художнього задуму письменника. У статті, на основі аналізу теоретичного 

підґрунтя, запропоновано декілька практичних рекомендацій щодо збереження 

форми й змісту оригіналу при перекладі авторських номінацій Дж. Ролінґ. 

Ключові слова: текстотвірна функція, авторська номінація, гібридний 

жанр, архетип, транскрипція, транслітерація, описовий переклад.


