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При перекладі українською мовою російських речень із дієприкметниковими зворотами 
часом виникають значні труднощі, зумовлені тим, що не завжди можна передати російський 
дієприкметник активного чи пасивного стану ідентичним щодо морфологічної будови 
українським дієприкметником, а отже, не завжди можна зберегти точну синтаксичну будову 
речення оригіналу, не шкодячи його змістові. Нехтування специфічними особливостями 
дієприкметникового словотвору в російській і українській мовах нерідко призводить при 
перекладі до того, що українське речення втрачає чіткість синтаксичної будови і стає не 
зрозумілим за змістом. Найчастіше це трапляється в перекладній науково-технічній 
літературі. 

Ось кілька прикладів із V тому «Дитячої енциклопедії» (вид-во «Радянська школа», 
К., 1963), переклад якої з російської мови здійснено загалом добре. 

Російський текст 1. «Создание вторичных электрических двигателей, не 
нуждающихся в топливе, не дающих дыма и газов, легких и бесшумных, удобно 
регулируемых, связанных с источником энергии только проводами, произвело полную 
революцию в системе промышленного производства». 

Переклад «Створення легких і безшумних вторинних електричних двигунів, зв’язаних 
з джерелом енергії тільки проводами, які не потребують палива, не дають диму і газів і які 
зручно регулювати, привело до повної революції в системі промислового виробництва» 
(стор. 164). 

При такій побудові українського речення, коли порушено узгодження 
дієприкметників з іменником «двигунів» і ланцюжок дієприкметникових зворотів розірвано 
іншим іменником — «проводами», — виходить, що не потребують палива, не дають диму і 
газів проводи, а не двигуни. 

Щоб уникнути такого спотворення змісту, треба було б, не змінюючи послідовності 
дієприкметникових зворотів, перекласти дієприкметники відповідними дієсловами і 
поставити перед першим із них сполучник «що» або «які»: «Створення легких і безшумних 
вторинних електричних двигунів, що не потребують палива, не дають диму і газів, зручно 
регулюються і зв’язані з джерелом енергії тільки проводами, привело до повної революції в 
системі промислового виробництва». Можна було б також зберегти запропоновану 
перекладачем конструкцію речення, але тоді після слова «проводами» треба неодмінно 
повторити слово «двигунів». 

2. «Шесть еще пахнущих «краской страниц, только что отпечатанных в недрах 
машины, содержали... ответы». 

«Шість сторінок, які ще пахнуть фарбою, тільки-но віддрукованих в надрах машини, 
містили... відповіді» (стор. 529). 

Стрункість у будові українського речення порушена тим, що підрядне речення «які 
ще пахнуть фарбою» поставлено перед пасивним дієприкметниковим зворотом «тільки-но 
віддрукованих в надрах машини», який повинен іти одразу ж після слова «сторінок». 
Речення в перекладі вийшло кострубатим. Щоб уникнути цього, наведений уривок 
російського тексту краще було б перекласти так: «Шість сторінок, що тільки-но були 
віддруковані в надрах машини і ще пахли фарбою, містили... відповіді», тобто замінити 
дієприкметникові звороти підрядним реченням з двома однорідними присудками. 

1. «Особое значение газовые турбины приобрели в связи с широким использованием 
такого ценного и легко передаваемого на далекие расстояния по газопроводам топлива, как 
естественный газ». 

«Особливого значення газові турбіни набули в зв’язку з широким використанням 
такого цінного, яке легко можна передавати на далекі відстані по газопроводах, палива, як 
природний газ» (стор. 159). 



Дієприкметниковий зворот правильно передано підрядним реченням, але це речення 
невдало поставлено між означенням («цінного») і означуваним словом («палива»). Щоб уся 
українська фраза була стрункішою і зрозумілішою, краще було б слова «палива, як 
природний газ» поставити після слова «цінного», а далі вмістити підрядне речення із 
сполучником «який». 

4. «Опираясь на розвивающуюся химию, формировалась и химическая технология». 
«Спираючись на хімію, що розвивалася, формувалася і хімічна технологія» (стор. 

282). 
Переклад дієприкметника «развивающуюся» сполученням «що розвивалася» не 

викликав би заперечень, коли б в українському реченні не стояло поряд друге дієслово-
присудок, пов’язане з іншим підметом, ніж попереднє дієслово. Щоб уникнути небажаного 
збігу двох неоднорідних присудків, краще було б дієприкметник передати іменником 
«розвиток». Тоді речення звучало б так: «Спираючись на розвиток хімії, формувалася і 
хімічна технологія». 

3. «Изготовляют увеличительные небьющиеся стекла для часов». 
«Виготовляють збільшувальні стекла для годинників, що не б’ються» (стор. 304). 
При такому перекладі виходить, що не б’ються годинники, а не стекла. У 

наведеному реченні краще було б слово «небьющиеся» перекласти прикметником 
«небиткі» або слова «для годинників» поставити після дієслова «виготовляють». 

Отже, перекладаючи з російської мови на українську речення, що мають у своєму 
складі один або кілька дієприкметникових зворотів, слід зважати на узгодженість 
дієприкметника з іменником і не порушувати її. При передачі дієприкметникового звороту 
підрядним реченням треба це підрядне речення ставити одразу ж після того слова, з яким 
був узгоджений дієприкметник. 

В окремих випадках (див. наведені вище приклади 4 і 5) дієприкметники варто 
перекладати відповідними за змістом іменниками або прикметниками. 
 


