
1 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

ГОНЧАРУК ЛІЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

 

 

 

 

 

УДК 811.133.1ʼ255ʼ42:355   

 

 

 

 

 

ЖАНРОВІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИХ 

ДОКУМЕНТІВ ФРАНКОМОВНОГО ВІЙСЬКОВОГО ДИСКУРСУ 

 

 

 

10.02.16 – перекладознавство 

 

 

 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2016 

 



2 

 

 

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана на кафедрі військового перекладу та спеціальної мовної підготовки 

військового гуманітарно-лінгвістичного факультету Військового інституту 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти 

і науки України. 

 

 

Науковий керівник          кандидат філологічних наук, доцент 

Саєнко Сергій Григорович, 
Інститут філології Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка,  

доцент кафедри теорії та практики 

перекладу з романських мов імені М.Зерова  

 

Офіційні опоненти:  доктор філологічних наук, доцент 

Ребрій Олександр Володимирович 

Харківський національний університет 

імені В.Н. Каразіна  

в.о. завідувача кафедри теорії та практики перекладу 

англійської мови 

 

кандидат філологічних наук, доцент 

Білас Андрій Андрійович 

Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника 

доцент кафедри французької філології   

  

ької філології 

Захист відбудеться «26» лютого 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 

26.001.11 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601, 

м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 14). 

 

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці імені М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:  м. Київ, 

вул. Володимирська, 58. 

 

Автореферат розісланий «26» січня 2016 р. 

 

 

 

Вчений секретар  

спеціалізованої вченої ради        

кандидат філологічних наук        Клименко  Л.В. 

 

 



3 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

У сучасному вітчизняному і зарубіжному перекладознавстві спостерігається 

стійка тенденція до формування спеціальних теорій перекладу, пов’язаних із 

вивченням закономірностей відтворення окремих стилів, підстилів та видів текстів у 

транслятах (В. Карабан; П. Демешко; Г. Мірам; Ю. Чернишова; C. Bocquet; 

D. Seleskovitch; Chr. Nord; K. Reiss, H. Vermeer; J. Holz-Mänttäri). 

В Україні упродовж останніх років з’явилась низка інноваційних розвідок, 

присвячених проблемам військового перекладу для різних мовних пар (В. Балабін, 

М. Білан, Б. Дзісь, П. Матюша, С. Янчук). Завдяки цим роботам було започатковано 

серію перекладознавчих досліджень військової субмови, що створили                    

основу для школи військового перекладу в Україні. Утім, попри значні досягнення               

у створенні спеціальної теорії військового перекладу завдяки зусиллям                 

вітчизняних та зарубіжних теоретиків перекладу і військових перекладачів 

(В. Коміссаров, М. Гарбовський, В. Гак, Н. Акульшина), засадничі питання 

військового перекладу на початку ХХІ століття все ще залишаються недостатньо 

висвітленими у наукових розвідках.  

Актуальність пропонованого дослідження зумовлена необхідністю 

встановлення дискурсивних категорій франкомовного військового дискурсу (ФВД) 

та з’ясування особливостей відтворення цих категорій у перекладі текстів військової 

та воєнної тематики. Дедалі відчутнішою стає потреба розгляду реалізації 

дискурсивних категорій ФВД у військових текстах офіційно-ділового стилю різних 

жанрів та їх перекладах українською мовою.  

Необхідність вивчення засобів передачі категорій військового дискурсу в 

оригіналі та перекладі текстів французько-української мовної пари зумовлена двома 

факторами. По-перше, співпраця України з Організацією Північноатлантичного 

договору і Європейським союзом на рівні міждержавних угод у галузі оборони та 

безпеки передбачає лінгвістичну сумісність з військовими структурами країн-членів 

НАТО, а також спілкування зі статутними органами Європейського Союзу, де 

французька мова є офіційною. По-друге, План заходів Міністерства оборони 

України щодо виконання Програми діяльності Кабінету міністрів України та 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», вимагає поступового переходу до 

стандартів НАТО (STANAG), зокрема впровадження стандартів НАТО в галузі 

розробок озброєння та військової техніки, реформування системи військової освіти, 

скорочення структур Генерального штабу Збройних сил України.  

Теоретико-методологічну базу дисертації формують вітчизняні й зарубіжні 

наукові розвідки у галузі перекладознавства та компаративістики (Л. Бархударов, 

В. Виноградов, С. Влахов, А. Гудманян, В. Карабан, В. Коміссаров, Р. Міньяр-

Бєлоручев, Я. Рецкер, С. Саєнко, А. Федоров, О. Чередниченко, Ж. Віне, 

Ж. Дарбельне, С. Фогелер); військового перекладу (В. Балабін, М. Гарбовський, 

Е. Мішкуров, Г. Стрєлковський, Ю. Кочарян); військової термінології (Р. Салімова, 

Н. Фоміна, В. Шевчук, Я. Яремко); загальної лінгвістики (Н. Арутюнова, Ш. Баллі, 

А. Бєлова, О. Селіванова, О. Потебня); стилістики і жанрології  (Н. Болотнова,                  

О. Зарума-Панських, І. Смущинська, Ю. Степанов, М. Федосюк); функціональної 

граматики (О. Бондарко, Г. Золотова, Н. Слюсарева); аналізу дискурсу (В. Бурбело, 

В. Карасик, К. Кусько, М. Макаров. В. Чернявська); теорії фахового перекладу і  
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термінотворення (А. Д’яков, Т. Кияк, Ф. Циткіна); когнітивної лінгвістики та 

концептології (С. Воркачов, В. Маслова, А. Приходько,  Г. Слишкін, А. Худяков).  

Зв’язок роботи з науковими темами. Дослідження виконано в рамках 

комплексної наукової теми Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка № 11 БФ 044-01 «Мова і література народів 

світу: взаємодія та самобутність», затвердженої Міністерством освіти і науки 

України. 

Мета дисертаційної роботи полягає у встановленні жанрових особливостей 

перекладу українською мовою офіційно-ділових документів франкомовного 

військового дискурсу.  

Мета роботи передбачає виконання таких завдань: 

1. З’ясувати місце французько-українського військового перекладу в загальній 

теорії перекладу;  

2. Визначити поняття франкомовного військового дискурсу в контексті 

військового перекладу; 

3. Виявити вербалізовані базові концепти ФВД в офіційно-ділових документах 

та вивчити особливості їх відтворення в українському перекладі; 

4. Визначити дискурсивні категорії документів, що належать до жанрів 

Оборонний кодекс, інструкція, нота, резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ і 

розглянути засоби реалізації таких категорій у перекладі згаданих жанрів; 

5. Вивчити особливості відтворення композиції досліджуваних текстів у 

перекладі українською мовою; 

6. Проаналізувати лексичний склад обраних текстових жанрів ФВД і розглянути 

закономірності відтворення військової спеціальної лексики у перекладі; 

7. Встановити інтердискурсивні зв’язки ФВД з іншими видами дискурсів та 

засоби їх реалізації в оригіналі і перекладі досліджуваних жанрів. 

Об’єктом дослідження є оригінали офіційно-ділових документів ФВД, які 

належать до жанрів Оборонний кодекс, інструкція, нота, резолюція ПАРЄ, 

рекомендація ПАРЄ та їх переклади українською мовою. 

Предмет дослідження становлять жанрові особливості відтворення 

концептосистеми, дискурсивних категорій, спеціальної військової лексики, 

композиції та інтердискурсивних зв’язків текстів ФВД в українських перекладах. 

Матеріалом дослідження стали такі офіційно-ділові документи: 1) тексти 

законодавчого підстилю ФВД (жанр тексту – Оборонний кодекс Французької 

Республіки в оригіналі та його переклад українською мовою) загальним обсягом 

1212 сторінок; 2) тексти нормативно-правового підстилю ФВД (жанр тексту– 

інструкція Генерального Штабу Збройних Сил Франції в оригіналі та його 

українські переклади загальним обсягом 435 сторінок; 3) тексти дипломатичного 

підстилю ФВД (жанри текстів – вербальна нота військової місії Посольства 

Франції в Україні; резолюція та рекомендація Парламентської асамблеї                          

Ради Європи (ПАРЄ) в оригіналі та перекладі українською мовою) загальним 

обсягом близько 50 сторінок.  

Зважаючи на неоднорідність досліджених текстів, матеріал було об’єднано за 

критеріями стилю (офіційно-ділові документи) і тематики (військова) у корпус 

документів франкомовного військового дискурсу. 
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Мета і завдання дисертаційної роботи зумовили вибір методів дослідження, 

серед яких було використано концептуальний аналіз для виявлення базових 

концептів ФВД як вербалізованих лексичних домінант перекладу військових 

текстів; порівняльно-перекладацький аналіз оригінального і перекладного текстів 

офіційно-ділової документації ФВД задля розрізнення відповідників та 

перекладацьких відхилень від оригіналу; дискурс-аналіз для виявлення 

формоутворювальних категорій ФВД, релевантних для військового перекладу 

французько-української мовної пари; лінгвостилістичний аналіз з метою 

встановлення типових жанрово-стильових ознак текстів ФВД та їх відтворення в 

перекладі; метод аналізу словникових дефініцій для з’ясування відношень між 

терміносистемою фахової мови військової справи й одиницями спеціальної 

військової лексики мови оригіналу та мови перекладу; елементи кількісного аналізу 

для підтвердження дослідницької гіпотези і достовірності висновків. 

Гіпотеза дослідження. Переклад офіційно-ділової документації ФВД 

визначається уживанням стратегії перекладацької репродукції на граматичному 

рівні і стратегії адаптації на лексичному рівні перекладу. На композиційному рівні 

текстів ФВД перекладацька репродукція реалізується в еквівалентності форми, 

зокрема з мінімальним варіюванням змісту офіційно-ділового документа. 

Перекладацька адаптація лексичного рівня відбувається під час перекладу 

військових реалій. 

Теоретичне значення роботи. Дисертація є певним внеском у спеціальну 

теорію військового перекладу для французько-української мовної пари. 

Застосування категорійно-поняттєвого апарату концептології і теорії дискурсу 

дозволяє розширити уявлення про різножанрові офіційно-ділові документи 

військового дискурсу як об’єкти перекладознавчого дослідження і створити нові 

моделі порівняльно-перекладацького аналізу для текстів такого зразка. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в дисертації 

уперше проведено комплексний аналіз офіційно-ділової документації ФВД для 

мовної пари «французька-українська» мови. Уведені до наукового обігу поняття 

франкомовного військового дискурсу в контексті перекладу, інтердискурсивних 

зв’язків у військовому перекладі, а також визначено домінанти перекладу текстових 

жанрів Оборонний кодекс, інструкція, нота, резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ 

на лексичному, граматичному і жанрово-стилістичному рівнях. 

Практичне значення роботи полягає в можливості застосування її 

результатів для виконання практичних завдань у галузі військового перекладу, 

зокрема перекладу текстів ФВД українською мовою, що належать до жанрів 

Оборонний кодекс, інструкція, нота, резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ, для 

забезпечення участі України у міжнародних заходах військового співробітництва. 

Теоретичні узагальнення і матеріали роботи можуть бути використані при розробці 

нормативних і спеціальних курсів із теорії та практики військового перекладу, а 

також при написанні магістерських робіт зі спеціальності «Військовий переклад». 

На захист виносяться такі положення: 

1. Франкомовний військовий дискурс у контексті військового перекладу охоплює 

сукупність національних та міжнародних документів французькою мовою, які 

належать до військового варіанта офіційно-ділового стилю і слугують оригіналами 
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для подальшого перекладу зі збереженням перекладацьких домінант лексичного, 

граматичного й жанрово-стилістичного рівнів.  

2. У відтворенні граматичного рівня жанрів тексту Оборонний кодекс, 

інструкція, нота, резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ переважає репродуктивна 

стратегія перекладу. Адаптивна стратегія перекладу вживається на лексичному 

рівні в жанрах тексту Оборонний кодекс та інструкція.  

3. Із когнітивного погляду тексти франкомовного військового дискурсу чітко 

об’єднуються поняттями: концептосистема і базові концепти (БК). Ядро 

концептосистеми формують вербалізовані базові концепти MILITAIRE – 

ВІЙСЬКОВИЙ; GUERRE – ВІЙНА; COMBAT – БІЙ; LUTTE – БОРОТЬБА. 

Вербалізовані базові концепти та військові реалії формують лексичні домінанти 

перекладу всіх досліджених жанрів ФВД. 

4. Відтворення вербалізованих базових концептів у лексикографічних джерелах 

військової справи визначається асиметрією терміносистем ФВД та УВД. 

Відтворення військових реалій як підвиду БК у жанрах тексту Оборонний кодекс та 

інструкція відбувається переважно шляхом адаптивного перекладу. 

5. До формотворчих категорій ФВД було віднесено категорії модальності, 

персональності та діатези. Вони є граматичними домінантами перекладу всіх 

досліджених жанрів ФВД.  

6. Жанрово-стилістичними домінантами перекладу текстів ФВД за 

результатами аналізу виявились: 1) інтердискурсивність для всіх досліджених 

жанрів тексту; 2) еквівалентність форми для жанрів тексту Оборонний кодекс, 

інструкція, нота; 3) мінімальне варіювання композиційно-смислових блоків для 

жанрів тексту резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ.  

7. Лексичний склад усіх досліджених жанрів ФВД охоплює такі групи 

спеціальної військової лексики: 1) військові терміни у вузькому смислі як елементи 

терміносистеми фахової мови військової справи; 2) міжгалузеві полісемантичні 

терміни; 3) реалії і власні назви. Проявами репродуктивної стратегії перекладу 

перших двох груп військової лексики стали еквіваленти в усіх досліджених жанрах 

ФВД. До адаптивної стратегії перекладу третьої групи належать адаптивні 

трансформації в жанрах Оборонний кодекс, інструкція Генерального штабу ЗСФ. 

8. Усі досліджені жанри ФВД відзначаються наявністю інтердискурсивних 

зв’язків, які на мовному рівні реалізуються через інтердискурсивні маркери. 

Інтердискурсивними домінантами перекладу є: 1) терміни у складі терміносистем 

інших фахових мов для жанрів Оборонний кодекс, інструкція; 2) композиція для 

жанрів нота, Оборонний кодекс, інструкція; 3) кліше дипломатичної фахової мови, 

ергоніми, колокації для жанрів резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ.  

 Апробація результатів роботи. Основні положення дисертації відображено             

в 7 наукових публікаціях та 6 тезах наукових доповідей. Результати дослідження 

обговорено на трьох міжнародних конференціях: на ІХ Міжнародній науково-

практичній конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 

22 листопада 2013 року); ХХІІІ Міжнародній науковій конференції імені проф. 

Сергія Бураго «Мова і культура» (Київ, 25 квітня 2014 року); Х Міжнародній 

науково-практичній конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє» 

(Київ, 21 листопада 2014 року); на двох всеукраїнських конференціях: 
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Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих вчених «Філологічна наука 

в інформаційному суспільстві» (Київ, 10 квітня 2014 року); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Молодіжна військова наука у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка» (Київ, 24 квітня 2015 року); на Науково-

практичній конференції «Актуальні завдання фінансового, психологічного, 

правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення 

підрозділів та частин Збройних сил України» (м. Київ, 25 квітня 2008 року).  

 Формою апробації стала також участь у щомісячних науково-практичних 

семінарах, які проводились на базі кафедри військового перекладу та спеціальної 

мовної підготовки військового гуманітарно-лінгвістичного факультету Військового 

інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також 

кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені М. Зерова Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка упродовж 

2013–2015 рр. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел, списку джерел ілюстративного 

матеріалу, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 211 сторінок друкованого 

тексту, обсяг основного тексту становить 176 сторінок друкованого тексту. Список 

використаних джерел налічує 325 позицій, із них 219 – наукові праці, 39 джерел 

довідкової літератури; 67 джерела ілюстративного матеріалу. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, 

сформульовано мета й завдання дисертаційної роботи, розкрито об’єкт, предмет і 

методи дослідження, визначено наукову новизну, наведено гіпотезу дослідження, 

указано матеріал дослідження, висвітлено теоретичне значення та практичну 

цінність роботи, подано положення, що виносяться на захист, наведено відомості 

про апробацію та публікації результатів дослідження, а також структуру роботи. 

У першому розділі «Поняття франкомовного військового дискурсу в 

аспекті перекладознавства» визначено місце військового перекладу в загальній 

теорії перекладу, розкрито зміст ФВД та його інституційні ознаки в контексті 

військового перекладу; аналізується концептосистема текстів ФВД в оригіналі та її 

відтворення в перекладі; розглядається функціонально-комунікативна система 

підстилів та жанрів текстів франкомовного військового дискурсу. 

У розвідках вітчизняних і зарубіжних перекладознавців спостерігаються певні 

незбіги щодо класифікаційного визначення військового перекладу в загальній 

типології видів і форм перекладу (М. Гарбовський, Г. Стрєлковський, В. Карабан). 

На нашу думку, військовий переклад, в основі якого знаходиться відтворення 

вихідної фахової мови військової справи відповідною фаховою мовою перекладу, 

належить до об’єкту спеціальної теорії перекладу.  

Новітні дисертаційні роботи (В. Балабін, М. Білан, С. Янчук, П. Матюша, 

Б. Дзісь), які розглядають письмові або усні продукти військової комунікації в 

порівняльно-перекладацькому аспекті, досі є поодинокими у вітчизняному 

перекладознавстві. На сьогодні бракує робіт з перекладацького аналізу військових 

текстів, зокрема для мовної пари «французька-українська» мови, дотичних до 

суміжних гуманітарних наук, серед яких лінгвістика тексту, прагматика, 
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концептологія, дискурс-аналіз. Виникає потреба в уточненні обсягу поняття 

«військовий дискурс», у тому числі «франкомовний військовий дискурс», та його 

дефініції у спеціальній теорії військового перекладу. 

Під поняттям франкомовного військового дискурсу (ФВД) ми розуміємо 

сукупність національних і міжнародних документів французькою мовою, які 

належать до військового варіанта офіційно-ділового стилю і є оригіналами для 

подальшого відтворення мовою перекладу зі збереженням перекладацьких домінант 

лексичного, граматичного і жанрово-стилістичного рівнів. Військовий варіант 

різних підстилів і жанрів реалізується в текстах військової та воєнної тематики, 

об’єднаних архісемою «військовий», «воєнний», «бойовий».  

Структура ФВД в аспекті перекладу складається із фахових текстів військової 

та воєнної тематики мовою оригіналу з елементами інших типів дискурсів, які через 

військовий переклад потрапляють до українського військового дискурсу.  

Використовуючи понятійно-термінологічний апарат когнітивної лінгвістики, 

ми виокремлюємо поняття концептосистеми й базового концепту (БК) текстів 

франкомовного військового дискурсу. Концептосистему текстів ФВД становить 

сукупність вербалізованих концептів французькою мовою, що належать до галузі 

військової справи. Ядро концептосистеми формують вербалізовані БК текстів 

військового варіанта офіційно-ділового стилю. Вербалізованими БК таких текстів 

вважаємо термінологічні одиниці з компонентами військовий/воєнний, бойовий.  

На основі аналізу словникових дефініцій були встановлені вербалізовані 

базові концепти у текстах ФВД та їх українські відповідники. Такими концептами 

можна вважати: MILITAIRE – ВІЙСЬКОВИЙ; GUERRE – ВІЙНА; COMBAT – БІЙ; 

LUTTE – БОРОТЬБА. Особливості перекладацького відтворення вербалізованих 

базових концептів у текстах ФВД визначаються асиметрією терміносистем ФВД та 

УВД. Така асиметрія виражається у перекладацькому відношенні один до кількох, 

тобто для однієї термінологічної номінації мовою оригіналу було зафіксовано кілька 

часткових семантичних відповідників мовою перекладу.  

Серед інших особливостей відтворення БК українською мовою слід назвати 

термінологічну негомогенність, тобто відсутність уніфікації у передачі термінів.  

За результатами аналізу функціонально-комунікативної системи ФВД було 

створено класифікацію офіційно-ділових документів, релевантну для перекладу 

військових текстів. Вона включає три підстилі: 1) законодавчий, до якого належить 

жанр тексту Оборонний кодекс; 2) нормативно-правовий, який включає жанр тексту 

інструкції Генерального штабу Збройних сил Франції; 3) дипломатичний, що 

охоплює такі жанри, як нота, резолюція та рекомендація Парламентської асамблеї 

Ради Європи. Приналежність військового тексту до конкретного жанру військового 

дискурсу орієнтує перекладача на вибір відповідної стратегії перекладацької 

діяльності, зокрема застосування репродуктивної або адаптивної стратегії, а також 

прогнозує вибір засобів перекладу і прийоми відтворення перекладацьких домінант. 

У другому розділі «Дискурсивні особливості відтворення жанрів 

франкомовного військового дискурсу в українському перекладі» розглянуто 

дискурсивні категорії у жанрах тексту Оборонний кодекс, інструкція Генерального 

штабу ЗСФ, нота, резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ. Висвітлено жанрові 

особливості відтворення категорій модальності, персональності й діатези у 
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перекладах текстів ФВД українською мовою. Проаналізовано передачу композиції 

обраних жанрів ФВД у перекладі.  

Серед основних дискурсивних категорій, які формують каркас ФВД, 

виступаючи граматичними домінантами військового перекладу, було визначено 

категорію модальності, категорію персональності та категорію діатези. Під час 

розгляду текстових жанрів ФВД були виявлені різнотипні засоби вираження та 

відтворення модальності як першої граматичної домінанти перекладу. 

Як свідчить граматичний аналіз текстів ФВД п’яти обраних жанрів, у них 

переважає об`єктивна модальність. Основним типом речень, які реалізують 

об’єктивну модальність у текстах ФВД, став індикативно-розповідний тип з 

основними показниками – формами індикатива та нейтральним тоном 

повідомлення. Приклад із жанру Оборонний кодекс: L'état de siège ne peut être 

déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une 

guerre étrangère ou d'une insurrection armée.- Надзвичайний стан може бути 

оголошений лише за наказом Ради міністрів у разі неминучої загрози в результаті 

зовнішнього нападу або збройного повстання. Під час відтворення модальності 

українською мовою форма теперішнього часу зберігається. Ця часова форма 

вживається не лише для позначення реального стану речей, але й передає дію, яка 

мислиться в майбутньому, супроводжуючись при цьому значенням можливості.  

Специфікою жанру Оборонний кодекс є те, що його зміст може бути поданий в 

імперативі. Саме імперативність не допускає змін встановлених раніше вимог.                   

У такому разі функцію категорії наказового способу реалізують дієслова дійсного 

способу. Наприклад: En cas d'avarie au matériel, d'incendie, d'accident grave ou 

d'événement de mer, le commandant d'élément de force maritime informe l'autorité 

supérieure. - У разі пошкодження обладнання, пожежі, аварії  або нещасного 

випадку на морі командир військового корабля інформує вище командування. 

Прикладами вираження модальності у жанрі інструкція можуть бути:  Ces 

taux sont à respecter impérativement et ne doivent en aucun cas être dépassés tous grades 

confondus, quel que soit le niveau de notation. – Ці показники повинні обов’язково 

враховуватись та не повинні ні в якому разі порушуватися незалежно ні від 

військового звання, ні від рівня оцінювання. У першій частині оригінального речення 

засобом вираження категорії модальності є прислівник impérativement, який має 

значення необхідності та перекладається словосполученням повинні обов’язково. Як 

бачимо, модальність необхідності в оригіналі реалізується на лексичному рівні, а в 

перекладі відтворюється засобами лексико-граматичного рівня. 

У текстовому жанрі нота ми можемо спостерігати такі випадки вживання 

категорії модальності: Il est fortement conseillé à l’intéressé d’entamer dès à présent une 

préparation linguistique intensive. – Зацікавленій особі дуже рекомендується 

розпочати інтенсивну лінгвістичну підготовку. У фрагментах оригіналу й 

перекладу фіксуємо лексичні засоби вираження модальності необхідності, виражені 

прислівником fortement та модальним словом дуже відповідно. 

Категорія персональності як друга граматична домінанта перекладу текстів 

ФВД знаходить своє відображення у жанрі Оборонний кодекс. Наприклад:  On 

appelle organisme à vocation interarmées un organisme qui remplit les conditions 

suivantes. –  Міжвидовою службою називають службу, яка виконує такі завдання. 
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Категорія персональності у французькому реченні виражена неозначено-особовим 

займенником on та формою теперішнього часу 3-ї особи однини дієслова appeler, яке 

вживається в неозначено-особовому значенні. Неозначено-особова конструкція 

відтворюється в тексті перекладу граматичним еквівалентом: неозначено-особовим 

дієсловом у формі теперішнього часу 3-ї особи множини називають. У цьому 

випадку можна говорити про формальну трансформацію на граматичному рівні 

перекладу, яка не впливає на зміст оригінального речення.  

У жанрі інструкція можна зустріти категорію персональності, виражену 

безособовою конструкцією, яка відтворюється особовим реченням у перекладі: Il fait 

partie intégrante de la notation, ce feuillet est annexé au BNO et communiqué 

obligatoirement au noté.- Він є невід’ємною частиною атестації, додається до 

атестаційного бюлетеня офіцерів і передається обов’язково атестованому. У 

прикладі спостерігаємо передачу категорії імперсональності оригіналу через 

категорію персональності в перекладі, причому особовий займенник у перекладі 

стає референтом суб’єкта, позначеного у попередньому реченні: листок-

повідомлення цифрового аспекту характеристики.  

Шляхом перекладацького аналізу було встановлено жанрові особливості 

відтворення категорії персональності в перекладі. Серед них: 1) відтворення 

неозначено-особових речень граматичними еквівалентами в усіх жанрах ФВД; 2) 

передача безособових конструкцій через лексичні контекстуальні відповідники в 

жанрах Оборонний кодекс та інструкція; 3) передача безособових конструкцій через 

повні двоскладні речення у жанрах резолюція ПАРЄ та інструкція. 

Категорія діатези як третя граматична домінанта військового перекладу 

формує каркас ФВД. Наведемо приклад із жанру інструкція: Une nouvelle feuille de 

notes est rédigée et signée par le premier notateur puis communiquée à l'intéressé. – 

Перший оцінювач складає та підписує нову відомість, потім сповіщає про 

результати зацікавленій особі. У наведеному прикладі відбувається відтворення 

пасивного стану оригіналу через активний стан у перекладі, оскільки українська 

мова уникає пасивних конструкцій.  

За результатами аналізу було встановлено такі жанрові особливості передачі 

категорії діатези в перекладі: (1) переважне відтворення пасивної аналітичної 

конструкції через граматичні еквіваленти для жанрів інструкція Генерального 

штабу ЗСФ та Оборонний кодекс; (2) передача пасивного стану через активний зі 

зміною синтаксичних ролей для жанрів інструкція, резолюція та рекомендація 

ПАРЄ; (3) передача пасивного стану через активний шляхом уживання додаткових 

лексичних засобів (кліше) для жанрів резолюція та рекомендація ПАРЄ. 

У плані композиції текстові жанри Оборонний кодекс та інструкція мають 

схожу зовнішню структуру, яка складається із заголовка й декількох підзаголовків, 

частин різного ступеня ієрархії, таких, як глава, назва глави, стаття з назвою і 

номером, а також окремі пронумеровані пункти й підпункти статей. Усі зовнішні 

елементи ідентично відтворюються в тексті перекладу зі збереженням шрифту і 

кеглю основного тексту, заголовків, підзаголовків, пунктів, підпунктів, виносок. 

Архітектоніка жанру інструкція виглядає так: 1) жанр документа (настанова, 

інструкція); 2) повна назва документа – є офіційною частиною офіційного 

документа. Вона повинна бути лаконічною і визначити предмет; 3) скорочена назва 
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акта слугує його інформаційним номером і містить дату прийняття та код (у дужках), 

наприклад: №13050/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG; 4) вступна частина – преамбула 

(посилання, декларативна частина) містить стислу інформацію про необхідність та 

мету документа, передує викладу норм і є вступом чи вступною частиною 

нормативного документа, яка підводить фахівця до розуміння подальшого викладу; 

5) основна частина, яка, залежно від форми та обсягів документа, розбивається на 

частини, розділи, підрозділи, секції, глави, статті, пункти, підпункти. Найчастіше 

використовуються чотирьохчленні структури: (1) частини – (2) статті – (3) пункти – 

(4) підпункти (наприклад, 1.1.1.1.).  

Проілюструємо чіткість композиції на прикладі Інструкції про систему 

оцінювання добровольців Сухопутних військ укладеної французькою мовою та 

перекладеної українською мовою: 

Французька  Українська  

1., 2.  Instruction relative à la 

notation des engagés volontaires de 

l'armée de terre. 

1., 2.Настанова про систему 

оцінювання добровольців в 

Сухопутних військах. 

3. 

№13050/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG 

3. 

№13050/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG 

4. La présente instruction fixe 

les principes et les modalités de la 

notation des engagés volontaires de 

l'armée de terre (EVAT). 

 

4. Дійсна настанова зазначає 

принципи та умови системи 

оцінювання добровольців, що 

вступають на службу до 

Сухопутних військ (ДСВ).   

5. 1. PRINCIPES. 

1.1. Les caractéristiques de la 

notation. 

 

5. 1. ОСНОВНІ 

ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Характеристика 

системи оцінювання. 

6. TEXTE ABROGÉ. 

L'instruction 

n° 13050/DEF/PMAT/EG/B 

du 14 novembre 2006 relative à la 

notation des engagés volontaires de 

l'armée de terre est abrogée. Pour le 

ministre de la défense et par 

délégation :Le général,sous-

directeur « gestion », Jean-Marc 

RIPOLL. 

6. СКАСОВАНИЙ 

ДОКУМЕНТ 

Настанова 

№13050/DEF/PMAT/EG/B від 14 

листопада 2006 року про 

оцінювання добровольців 

Сухопутних військ є скасованою. 

Для міністра оборони та за 

наказом: Заступнику начальника 

управління генералу Жану-Марку 

РІПОЛЮ 

7.ANNEXE II. 

DÉTERMINATION DU 

TAUX DE PROGRÈS DE LA 

FORMATION 

7.ДОДАТОК  

ВИЗНАЧЕННЯ 

ШВИДКОСТІ ХОДУ 

ПІДГОТОВКИ 

Таблиця 1. Структура оригіналу та перекладу Інструкції про систему 

оцінювання добровольців в Сухопутних військах від 25 червня 2008 року 
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Як бачимо, відтворення зовнішніх елементів структури жанру інструкція в 

перекладі повністю збігається з текстом оригіналу. Внутрішня композиційно-

смислова структура оригіналу і перекладу також складається з однакової кількості 

змістових компонентів. Аналіз відтворення структури жанрів Оборонний кодекс та 

інструкція показав, що основою передачі цих текстів у перекладі є забезпечення 

інваріантності форми і змісту та пріоритетне відтворення референційних значень 

вихідних мовних одиниць мовою перекладу. 

Військово-дипломатичні представництва у різних країнах світу проводять 

велику роботу з укладання і перекладу дипломатичних документів (вербальних та 

особистих нот, особистих листів, пам’ятних записок, меморандумів, заяв та 

комюніке), які використовуються щоденно та належать до так званих односторонніх 

документів. Тексти нот створюються відповідно до офіційно прийнятого стандарту. 

На формальному рівні жанр ноти становить текстову структуру, яка має чітку 

регламентованість. Зовнішнім вираженням композиції жанру нота є рубрикація та 

поділ на абзаци. Виділяють такі частини: «шапка» і сам текст. «Шапка» 

відрізняється інформативною насиченістю: у ній є референційні відомості про 

відправника, дату та місце написання. Наприклад: 

«Шапка» вербальної ноти та її переклад 

AMBASSADE DE FRANCE 

EN UKRAINE 

Mission militaire 

№ 110/07/AD  

A Kiev, le 11 mai 2007 

ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦІЇ 

В УКРАЇНІ 

Військова місія 

№ 110/07/АД  

Київ, 11 травня 2007 р. 

Позначення дати й місця дії документа створює необхідний часовий фон, 

оскільки будь-який факт, який повідомляється у тексті ноти, повинен бути 

включений у певні просторово-часові рамки. Текст ноти складається з кількох 

інформаційних блоків: висловлення поваги; посилання на відповідні документи; 

інформаційний блок; заключна формула ввічливості.  

Отже, головними вимогами до відтворення структури жанру нота є 

еквівалентність форми та змісту документа. 

У текстах рекомендацій та резолюцій ПАРЄ виділяють такі обов’язкові 

структурні елементи, як смислове ядро, аргументаційну частину й частину, у якій 

викладено факти. На початку тексту проставляється його назва, за винятком текстів, 

відсутність назви у яких є диференціювальною та маркуючою ознакою.  

Аналіз текстів рекомендацій та резолюцій ПАРЄ підтвердив, що не                    

завжди структурні частини дипломатичного документа розміщені в чітко               

визначеній послідовності. Наприклад: 

 

«Шапка» резолюції ПАРЄ та її переклад 

 

Résolution 1683 (2009)  

La guerre entre la Géorgie et la 

Russie: un an après 

Війна між Грузією і Росією: рік 

потому  

 Резолюція 1683 (2009) 

Як видно, важливим елементом оригінальної резолюції ПАРЄ є інформаційний 

номер (скорочена назва), який стоїть перед повною назвою документа і представлений 
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цифровим кодом  – номенклатурною одиницею, в круглих дужках вказується рік. У 

перекладі інформаційний номер завжди ставиться після повної назви документа. 

Основна роль у композиції резолюцій та рекомендацій ПАРЄ належить 

обов’язковому членуванню. Як засвідчують результати аналізу, збереження 

композиції у тексті перекладу, що включає як зовнішню форму, так і внутрішній 

розподіл на смислові блоки, є жанрово-стилістичною домінантою перекладу жанрів 

нота, резолюція і рекомендація ПАРЄ. 

У третьому розділі «Відтворення спеціальної військової лексики та 

інтердискурсивних мовних одиниць жанрів ФВД у перекладі» показано 

типологію спеціальної військової лексики у жанрах Оборонний кодекс, інструкція, 

нота, резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ; розглянуто особливості її відтворення 

у перекладах українською мовою. Встановлено інтердискурсивні зв’язки у текстах 

досліджених жанрів та проаналізовано їх передачу в перекладі. 

Спеціальна військова лексика текстів ФВД, релевантна для військового 

перекладу, реалізується насамперед у термінології ФВД. Окрім військових термінів 

у вузькому сенсі в жанрах ФВД були виділені військові реалії, зокрема одиниці на 

позначення військових звань, посад, родів військ, а також значна кількість власних 

назв, зокрема ергоніми (назви військових установ, структурних підрозділів та 

міжнародних організацій), антропоніми, топоніми та етноніми. За результатами 

аналізу були виявлені кілька типів спеціальної лексики, які становлять лексичні 

труднощі військового перекладу: 1) терміни фахової мови військової справи; 2) 

міжгалузеві терміни, які можуть функціонувати у межах різних терміносистем; 3) 

військові реалії; 4) власні назви як окремий підвид реалій.  

На матеріалі жанру інструкція проілюструємо відтворення фахового терміна 

військової справи через термін-полісемант у перекладі: La rémunération du militaire 

qui exerce une activité lucrative durant une période de congé de reconversion supérieure 

à dix jours ouvrés par mois est réduite. – Грошове забезпечення військовослужбовця, 

який отримує додатковий дохід під час періоду перепідготовки, що перевищує 

десять робочих днів на місяць, скорочується. У наведеному прикладі однослівний 

термін військової справи rémunération перекладається терміном-полісемантом 

грошове забезпечення, який отримує статус військового терміна лише в межах 

наведеного жанру ФВД. 

Серед перекладацьких прийомів відтворення спеціальної військової лексики в 

усіх жанрах ФВД були виокремлені: (а) еквіваленти для термінів терміносистеми 

військової справи; (б) повне і часткове калькування для міжгалузевих термінів. Були 

встановлені жанрові особливості передачі ергонімів у перекладі. Для жанру 

інструкція переважає стратегія репродуктивного перекладу із прийомами уживання 

еквівалентів, повного та часткового калькування. У жанрі Оборонний кодекс були 

зафіксовані прийоми передачі ергонімів через неологізми, конкретизацію та 

вилучення, що свідчить про адаптивну стратегію перекладу власних назв.  

Під час порівняльно-перекладацького дослідження текстових жанрів ФВД 

були виявлені інтердискурсивні зв’язки, які визначають стратегію перекладу цих 

текстів. На мовному рівні текстів ФВД вони реалізуються через інтердискурсивні 

маркери. Результати дослідження засвідчують, що жанри Оборонний кодекс та 

інструкція мають значну кількість інтердискурсивних маркерів юридичного, 
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економічного, політичного і медичного дискурсів. Наприклад: Le ministre de la 

justice assure en toutes circonstances la continuité de l'activité pénale ainsi que 

l'exécution des peines. Il concourt, par la mise en œuvre de l'action publique et l'entraide 

judiciaire internationale, à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la 

Nation. – Міністр юстиції повинен забезпечити за будь-яких умов безперервність 

здійснення покарання, наприклад виконання вироків. Це сприяє реалізації державної 

політики та міжнародної взаємодопомоги у правоохоронній сфері, боротьбі з 

порушеннями основних інтересів нації. 

У наведеному фрагменті вживаються терміни, що належать до терміносистеми 

юридичної фахової мови та переважають у текстах юридичного дискурсу: justice – 

правосуддя; loi – закон; article (art.) – стаття; le ministre de la justice – міністр 

юстиції; l'activité pénale – здійснення покарання; l'exécution des peines – виконання 

вироків; l'entraide judiciaire internationale – міжнародна взаємодопомога у 

правоохоронній сфері. Ми вважаємо ці терміни інтердискурсивними маркерами, які 

експліцитно вказують на зв’язок Оборонного кодексу з юридичним дискурсом. 

Серед прийомів передачі юридичних термінів фіксуємо еквіваленти (правосуддя); 

калькування (міністр юстиції); генералізацію (здійснення покарання); 

конкретизацію з пристосуванням до юридичних норм цільової мови (виконання 

вироків); описовий переклад (міжнародна взаємодопомога у правоохоронній сфері). 

Іншим показником інтердискурсу в Оборонному кодексі може бути його 

композиція, яка на рівні зовнішньої структури реалізується у дрібному розподілі на 

частини, розділи, глави, статті, абзаци, а на рівні внутрішньої структури виявляє 

змістові частини виду тексту, типового для законодавчого підстилю юридичного 

дискурсу: закон. Це проілюструють назви розділів: Section 5 : Justice (Article L1142-

7) – Розділ 5: правосуддя (стаття L1142 -7), а також вступні формули, характерні 

для юридичних документів: Créé par LOI  n°2009-928 du 29 juillet 2009 - art. 5 – 

Відповідно до закону № 2009-928 від 29 липня 2009 року - стаття 5.  

Жанрові особливості відтворення інтердискурсивних зв’язків полягають у 

прийомах відтворення інтердискурсивних маркерів. Прийомами передачі 

юридичних термінів в жанрі Оборонний кодекс стали: еквіваленти; калькування; 

генералізація; конкретизація; описовий переклад. Для передачі економічних 

термінів того самого жанру за результатами аналізу було використано еквіваленти, 

генералізацію та кокретизацію. Під час відтворення медичних термінів у 

Оборонному кодексі були зафіксовані еквіваленти і калькування. У жанрі інструкція 

Генерального штабу ЗСФ прийомами відтворення юридичних термінів стали 

еквіваленти, калькування, конкретизація, описовий переклад. 

Дипломатичні жанри нота, резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ виявляють 

вкраплення двох видів інших дискурсів: юридичного і дипломатичного. Це 

пояснюється особливим маргінальним статусом дипломатичного підстилю у межах 

ФВД. Розглянемо елементи інших дискурсів, а також їх відтворення у перекладі, на 

матеріалі рекомендації ПАРЄ під назвою «Ситуація в Сирії»:  

L’Assemblée se félicite du fait que, dans le contexte des menaces occidentales de 

frappes militaires, le politique prenne le dessus et que les intenses efforts diplomatiques 

aient conduit, à la mi-septembre 2013, à un accord-cadre entre les Etats-Unis et la Russie 

sur l’élimination des armes chimiques syriennes, et à l’adoption d’une résolution du 
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Conseil de sécurité des Nations Unies énonçant les modalités de son application. – 

Асамблея вітає той факт, що на тлі західної загрози військового удару, політичні 

події взяли гору, і інтенсивні дипломатичні зусилля дозволили укласти до середини 

вересня 2013 року рамкову угоду між Росією і США про ліквідацію сирійської 

хімічної зброї та прийняття резолюції Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй 

(РБ ООН), яка встановила б  здійснення цього заходу. 

У наведеному фрагменті спостерігаємо майже однаковий розподіл елементів 

військового дискурсу та інтердискурсивних маркерів, які вказують на 

приналежність мовних одиниць до політичного дискурсу. Так, одиницями 

терміносистеми фахової мови військової справи є терміни: menaces occidentales de 

frappes militaires – західна загроза військового удару; l’élimination des armes 

chimiques syriennes – ліквідація сирійської хімічної зброї.  

Елементи політичного дискурсу в тексті прикладу маркують: (а) колокації le 

politique prenne – політичні події; efforts diplomatiques – дипломатичні зусилля; à 

l’adoption d’une résolution – прийняття резолюції; (б) терміни дипломатичного 

підвиду політичного дискурсу accord-cadre – рамкова угода;  résolution – резолюція; 

(в) суспільно-політичні реалії-ергоніми L’Assemblée – Асамблея; Conseil de sécurité 

des Nations Unies – Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН); (г) кліше 

дипломатичної фахової мови L’Assemblée se félicite du fait que – Асамблея вітає той 

факт. Для обох жанрів резолюція ПАРЄ та рекомендація ПАРЄ було зафіксовано 

однакові прийомі передачі інтердискурсивних маркерів у перекладі: еквіваленти для 

вузькофахових термінів; калькування для кліше і колокацій; транскрипція та у 

деяких випадках калькування для реалій-ергонімів. 

Значна кількість уживання інтердискурсивних маркерів у всіх досліджених 

жанрах ФВД підтверджує наявність інтердискурсивності як інваріантної ознаки 

війського дискурсу. Таким чином, інтердискурсивність стає жанрово-стилістичною 

домінантою перекладу для всіх жанрів ФВД. 

Перспективу подальших розвідок ми вбачаємо у створенні фреймової моделі 

військового перекладу, орієнтованої на дослідження процесу трансляції та 

порівняльно-перекладацький аналіз військових текстів. 

ВИСНОВКИ 

Франкомовний військовий дискурс в аспекті перекладознавства становить 

сукупність національних і міжнародних документів французькою мовою, які 

належать до військового варіанта офіційно-ділового стилю та слугують оригіналами 

для подальшого відтворення в перекладі зі збереженням перекладацьких домінант 

лексичного, граматичного та жанрово-стилістичного рівнів.  

Текстові жанри ФВД мають власну концептосистему з ядром, приядерною 

зоною і периферією, а також обовʼязково містять базові концепти. До 

вербалізованих базових концептів у текстах ФВД та їх перекладах належать 

MILITAIRE – ВІЙСЬКОВИЙ; GUERRE – ВІЙНА; COMBAT – БІЙ; LUTTE – 

БОРОТЬБА. Вербалізовані БК та військові реалії становлять лексичні домінанти 

військового перекладу. Відтворення БК у перекладі характеризується наявністю 

кількох часткових відповідників для одного терміна і термінологічною 

негомогенністю. Передача військових реалій у жанрах тексту Оборонний кодекс та 

інструкція відбувається переважно шляхом адаптивного перекладу. 
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У межах жанрово-стильової системи ФВД були встановлені підстилі та жанри, 

релевантні для військового перекладу: 1) законодавчий підстиль, до якого належить 

жанр Оборонний кодекс; 2) нормативно-правовий підстиль, який включає жанр 

інструкції Генерального штабу Збройних сил Франції;; 3) дипломатичний підстиль, 

що охоплює жанри нота, резолюція ПАРЄ та рекомендація ПАРЄ.  

Відповідно до результатів перекладацького аналізу, граматичними 

домінантами перекладу текстів ФВД є дискурсивні категорії модальності, 

персональності й діатези. Серед прийомів відтворення обʼєктивної модальності  

досліджених жанрів виявлено: (а) граматичні еквіваленти; (б) формальні граматичні 

трансформації без зміни змісту. Відтворення лексичних засобів вираження 

модальності в перекладі відбувається через віднайдення функціональних аналогів у 

жанрах Оборонний кодекс та інструкція  

До прийомів відтворення категорії персональності в перекладі було віднесено: 

1) формально-граматичні трансформації морфологічного рівня у всіх досліджених 

жанрах ФВД; 2) заміна морфологічного засобу вираження персональності в тексті 

оригіналу лексичним засобом у перекладі в жанрах Оборонний кодекс та інструкція 

генерального штабу ЗСФ; 3) формальні синтаксичні трансформації без зміни змісту 

висловлення у жанрах резолюція ПАРЄ та інструкція Генерального штабу ЗСФ.  

Прийомами відтворення категорії діатези у перекладі стали формальні 

граматичні трансформації, серед яких: 1) граматичні еквіваленти для жанрів 

інструкція Генерального штабу ЗСФ та Оборонний кодекс; 2) заміна синтаксичних 

ролей для жанрів інструкція, резолюція та рекомендація ПАРЄ; 3) передача 

пасивного стану через активний шляхом уживання додаткових лексичних засобів 

для жанрів резолюція та рекомендація ПАРЄ. 

В аспекті композиції текстів ФВД основний прийом її передачі в перекладі 

становить еквівалентність форми і змісту. Формальна структура всіх досліджених 

жанрів ФВД послідовно зберігається в тексті перекладу. Змістова структура жанрів 

ФВД передається в перекладі відповідно до порядку розташування смислових 

частин документа. Лексичний склад текстів ФВД утворює спеціальна військова 

лексика трьох типів, що становить труднощі лексичного рівня перекладу: 1) терміни 

військової справи; 2) міжгалузеві терміни як елементи терміносистем різних галузей 

знання; 3) військові реалії і ергоніми. Жанрові особливості відтворення спеціальної 

військової лексики стосуються військових реалій та ергонімів.  

Відповідно до результатів дискурс-аналізу в досліджених жанрах ФВД були 

встановлені інтердискурсивні зв’язки з іншими типами дискурсів, які визначають 

стратегії, відбір засобів і прийоми військового перекладу. Згадані зв’язки 

реалізуються у вигляді інтердискурсивних маркерів: міжгалузевих термінів, реалій 

та ергонімів невійськових предметних галузей, кліше, композиції тексту. Жанрові 

особливості стосуються прийомів передачі інтердискурсивних маркерів різних 

фахових мов у жанрах Оборонний кодекс та інструкція.  

Наявність інтердискурсивних маркерів у всіх досліджених жанрах ФВД 

підтверджує гіпотезу про інтердискурсивність як інваріантну ознаку військового 

дискурсу. Відтак, інтердискурсивність можна вважати жанрово-стилістичною 

домінантою перекладу для усіх жанрів франкомовного військового дискурсу. 
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АНОТАЦІЯ 

Гончарук Л.М. Жанрові аспекти перекладу офіційно-ділових документів 

франкомовного військового дискурсу. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено дослідженню жанрових аспектів перекладу офіційно-

ділових документів франкомовного військового дискурсу (ФВД) для мовної пари 

«французька-українська». У роботі подано дефініцію франкомовного військового 

дискурсу з погляду перекладознавства, розкрито зміст поняття ФВД та його 

жанрово-інституційні ознаки в контексті військового перекладу, встановлено 

вербалізовані базові концепти в концептосистемі текстів ФВД та проаналізовано їх 

відтворення в перекладі.  

У контексті військового перекладу було розглянуто дискурсивні категорії в 

текстових жанрах ФВД. Висвітлено жанрові особливості передачі категорій 

модальності, персональності та діатези в перекладах українською мовою. 

Проаналізовано відтворення композиції п’яти текстових жанрів ФВД у перекладі.  
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Були встановлені типи спеціальної військової лексики в жанрах Оборонний 

кодекс, інструкція, нота, резолюція ПАРЄ, рекомендація ПАРЄ і розглянуто 

жанрові особливості її відтворення в перекладах. Висвітлено інтердискурсивні 

зв’язки у досліджених жанрах та проаналізовано засоби їх передачі в перекладі. 

Проведений порівняльно-перекладацький аналіз жанрів ФВД та їх перекладів 

дозволив встановити лексичні, граматичні і жанрово-стилістичні домінанти 

перекладу обраних жанрів, які сприятимуть підвищенню якості військового 

перекладу для мовної пари «французька-українська».  

Ключові слова: військовий переклад, франкомовний військовий дискурс, 

жанр тексту, Оборонний кодекс, інструкція, нота, резолюція, рекомендація, 

домінанти перекладу, інтердискурсивність. 

АННОТАЦИЯ 

Гончарук Л.Н. Жанровые аспекты перевода официально-деловых документов 

франкоязычного военного дискурса. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.16 – переводоведение. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена исследованию жанровых аспектов перевода 

официально-деловых документов франкоязычного военного дискурса (ФВД) для 

пары языков «французский – украинский». В работе было дано определение 

военного дискурса с точки зрения теории перевода, раскрыта суть понятия 

франкоязычного военного дискурса и его институциональные признаки в контексте 

военного перевода, выявлены вербализованные базовые концепты в текстах ФВД и 

проанализировано их воспроизведение в переводе. 

Военный дискурс в аспекте переводоведения мы определяем как совокупность 

текстов военной тематики на языке оригинала, которые воспроизводятся на языке 

перевода с сохранением переводческих доминант и с учетом системообразующих 

факторов дискурса: среды, режима общения и стиля. Франкоязычный военный 

дискурс в контексте нашого исследования является совокупностью национальных и 

международных документов на французском языке, которые относятся к военному 

варианту официально-делового стиля. Критерием отнесения текстов к военному 

варианту официально-делового стиля служит жанровая принадлежность и частота 

употребления языковых единиц, объединенных архисемой «военный», «боевой». 

Тексты ФВД располагают собственной концептосистемой с ядром, 

приядерной зоной и периферией, а также обязательно включают базовые концепты. 

К вербализованным базовым концептам в текстах ФВД и их переводах относятся 

MILITAIRE – ВОЕННЫЙ; GUERRE – ВОЙНА; COMBAT – БОЙ; LUTTE – 

БОРЬБА. Согласно результатам сравнительно-переводческого анализа 

вербализованные базовые концепты и реалии военного дискурса являются 

лексическими доминантами военного перевода. Передача вербализованных базовых 

концептов в переводе характеризуется наличием нескольких частичных 

соответствий для одного термина и терминологической негомогенностью. Передача 

военных реалий имеет жанровые особенности: в жанрах текста Оборонный кодекс и 

инструкция они передаются путем адаптивного перевода. 
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В рамках жанрово-стилевой системы ФВД были установлены подстили и 

жанры, релевантные для военного перевода: 1) законодательный подстиль с жанром 

Оборонный кодекс; 2) нормативно-правовой подстиль, включающий жанр 

инструкция; 3) дипломатический подстиль, охватывающий жанры нота, резолюция 

ПАРЕ и рекомендация ПАРЕ.  

Согласно данным сравнительно-переводческого анализа, граматическими 

доминантами перевода текстов ФВД выступают дискурсивные категории 

модальности, персональности и диатезы. Среди приемов воспроизведения 

объективной модальности всех исследованных жанров ФВД были выявлены 

грамматические эквиваленты, формально-грамматические трансформации без 

изменения смысла высказывания. Жанровые особенности касаются 

воспроизведения лексических средств выражения модальности. В жанрах 

Оборонный кодекс и инструкция передача таких средств происходит путем 

употребления функциональных аналогов. 

Категория персональности представлена в оригинальных текстах средствами 

трех уровней: морфологического, лексического и синтаксического. К приемам 

воспроизведения категории персональности в переводе относятся: 1) формально-

грамматические трансформации морфологического уровня без изменения смысла 

высказывания во всех жанрах ФВД; 2) замена морфологического средства 

выражения персональности в оригинале лексическим средством в переводе в жанрах 

Оборонный кодекс; инструкция; 3) формально-синтаксические трансформации в 

жанрах резолюция ПАРЕ; инструкция. 

Категория диатезы представлена в текстах ФВД пассивным залогом. 

Приемами воспроизведения категории диатезы в переводе стали формально-

грамматические трансформации, среди которых: 1) воспроизведение пассивной 

конструкции через грамматические эквиваленты для жанров инструкция и 

Оборонный кодекс; 2) замена синтаксических ролей для жанров инструкция, 

резолюция ПАРЕ, рекомендация ПАРЕ; 3) передача пассивного залога активным 

путем употребления дополнительных лексических средств для жанров резолюция, 

рекомендация ПАРЕ. 

В аспекте композиции текстов ФВД основным приемом ее воспроизведения 

является эквивалентность формы и содержания. Внешняя структура текстов ФВД 

последовательно передается и сохраняется в переводе в виде иерархии заголовков, 

частей, глав, статей, пунктов, подпунктов, абзацев, а также шрифта и кегля, 

приведенных в оригинале. Внутренняя структура текста ФВД сохраняется в 

переводе согласно порядку следования смысловых частей документа, в частности, 

жанр, полное название документа, сокращенное название, информационный номер и 

код, интродуктивная, информативная, финальная часть и приложения.  

Переводческие трудности лексического уровня текстов ФВД представлены 

тремя типами специальной военной лексики: термины военного дела как 

составляющие терминосистемы военного подъязыка; межотраслевые термины как 

элементы терминосистем разных областей знания; военные реалии и имена 

собственные. Жанровыми особенностями перевода специальной военной лексики 

стали: 1) стратегия репродуктивного перевода эргонимов для жанра инструкция; 2) 

стратегия адаптивного перевода эргонимов для жанра Оборонный кодекс.  
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Согласно результатам анализа дискурса во всех жанрах ФВД были 

обнаружены интердискурсивные связи с другими типами институциональных 

дискурсов, определяющие стратегии, выбор средств и приемов военного перевода. 

Данные связи реализуются на уровне языка с помощью интердискурсивных 

маркеров: межотраслевых терминов, реалий и эргонимов невоенных отраслей 

знания, композиции текста. Таким образом, интердискурсивность можно считать 

жанрово-стилистической доминантой перевода всех исследованных жанров текста 

франкоязычного военного дискурса. 

Ключевые слова: военный перевод, франкоязычный военный дискурс, жанр 

текста, Оборонный кодекс, инструкция, нота, резолюция, рекомендация, доминанты 

перевода, интердискурсивность.  

SUMMARY  

L. Honcharuk. Genre aspects in the translation of French-language military 

discourse official documents. – Manuscript. 
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The thesis studies genre aspects in the translation of French-language military 

discourse ("FMD") official documents for the French-Ukrainian language pair. The paper 

defines military discourse from the point of view of translation theory, reveals the essence 

of the French-language military discourse concept and its institutional attributes in the 

context of military translation, and also unravels verbalized basic concepts in FMD texts 

and analyzes their reproduction in translation. 

In the context of military translation, discourse categories have been examined in 

FMD texts. Grammatical dominants of translation in the FMD texts are discourse 

categories of modality, personality and diathesis.  

Types of special military vocabulary and genre peculiarities in the translation of 

special military vocabulary have been determined in Defense Code, instruction manual, 

note, PACE Resolution, PACE Recommendation. Results of the discourse analysis in all 

FMD genres reveal interdiscursive relations, which determine strategies and choice of 

means and methods in military translation.  

According to the comparative translation analysis of FMD genres and its 

translations, lexical, grammatical and genre and stylistic dominants of translation in the 

FMD texts have been determined for the French-Ukrainian language pair. 

Key words: military translation, French-language military discourse, text genre, 

Defense Code, instruction manual, note, resolution, recommendation, translation 

dominants, interdiscursivity.  

 


