
Мотиваційний лист 

Шановні Члени журі, тема мого дослідницького проєкту: „Мовленнєві 

характеристики героїв роману Дж. К. Роулінґ „Гаррі Поттер та в’язень Азкабану” в 

оригіналі та українському перекладі”. 

Моє захоплення Поттеріаною почалося більше року тому. Спочатку мене 

вразили фільми, які я переглядала по декілька разів як українською, так і 

англійською мовами. Згодом я прочитала книги, вони припали до душі одразу. З 

першої сторінки стало зрозуміло, що це надзвичайний роман. У школі, вдома, у 

транспорті – в будь-яку вільну хвилину я читала. Книга завжди була поруч: я 

прокидалася і засинала з нею. Магічний світ, створений Джоан Роулінґ, поглинув 

мене повністю. Не зважаючи на кількість та обсяг книг, уся серія, а це понад дві з 

половиною тисячі сторінок, була прочитана менш ніж за місяць. Хоч більшість 

вважає розповідь про Гаррі Поттера дитячою, насправді ця історія не тільки про 

магію. Вона зображує безліч реальних, серйозних проблем. Книга вчить нас 

приймати усі наші особливості, усвідомлювати цінність сім’ї та дружби, співчувати 

та підтримувати, протистояти злу, навіть коли його спокуса жахливо сильна, 

вчитись на своїх помилках, самостійно вирішувати проблеми, розпізнавати зраду, 

бути справедливими та милосердними, а головне – завжди залишатись людиною. 

Поттеріана доводить, що справжня, щира любов перемагає навіть наймогутніші 

чари. Завдяки цьому твору мільйони людей змінили власний світогляд, знайшли 

розраду та підтримку в історії про хлопчика, що вижив. Мені бракує слів, щоб 

висловити захват та вдячність авторці книг. Я вважаю Джоан Роулінґ напрочуд 

геніальною жінкою: мати таку незрівнянну фантазію та неабиякий талант, щоб 

своїми словами змусити увесь світ читати – це справжня магія. Письменниця 

врятувала та змінила не одне життя, за допомогою лише чорнил та паперу! 

Читання „Гаррі Поттера” в оригіналі стало поштовхом для мого дослідження. 

Мене зацікавило, наскільки відрізняється сприйняття роману в людей, що читають 

його різними мовами. Чи вдалося Віктору Морозову як перекладачеві книг 

викликати в україномовних читачів ті ж почуття, на які в оригінальному варіанті 

очікувала Дж. К. Роулінґ? Як влучно перекладач відтворив образи персонажів і 

атмосферу твору в цілому? 

Мені довелося перечитати обрану для дослідження частину роману в 

оригіналі та перекладі українською ще раз, щоб знайти матеріали для практичної 

частини дослідження. Я вважала, що це викличе найбільше труднощів, але 

насправді складно було знайти необхідні джерела для теоретичної частини. 

Бракувало інформації про особливості перекладу фентезі та перекладацького 

відтворення мовлення персонажів у художній літературі. 

Надалі я планую поглиблено вивчати лінгвістику та літературу, можливо 

пов’язати своє життя з перекладом. Оскільки я мрію здобувати освіту та жити в 

англомовній країні, це дослідження та навчання в МАН загалом, допоможе мені 

удосконалити свої знання з англійської мови. 

 

З повагою                                                                           Бузінова Валерія 


