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Метою статтi є знайомство з основними видами граматичних трансформацiй та розгляд 

граматичних трансформацiй з урахуванням лексичного наповнення граматичних форм. 
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Загальновiдомо, що завдання перекладу полягає в точному викладi змiсту думок, повiдомлених 

мовою оригiналу, а також у вiдтвореннi перекладачем усiх особливостей художнього стилю та 

форми твору, що перекладається, тобто має бути єднiсть змiсту та художнiх засобiв його втiлення, 

що й складає адекватний повноцiнний переклад. Ця єднiсть вiдтворюється в перекладi iншою 

мовою i тому буде новою єднiстю, яка притаманна мовi перекладу [6, с. 3]. Функцiональна 

точнiсть, притаманна адекватному, або еквiвалентному перекладу не тiльки дозволяє, а й часто-

густо вимагає вiдмови вiд формальних, словникових вiдповiдностей та часто досягається повною 

замiною конструкцiй, замiною, додаванням чи опущенням окремих слiв, тобто вiдбувається 

трансформацiя. Практично неможливо перекладати з однiєї мови на iншу не використовуючи 

граматичнi трансформацiї. Граматичнi трансформацiї – це в першу чергу перебудова речення, 

тобто змiна його структури, а також рiзноманiтнi синтаксичнi та морфологiчнi замiни.  

Англiйська та українська мови мають дуже суттєвi лексичнi та граматичнi вiдмiнностi. Це й пояснює 

широке використання граматичних трансформацiй при перекладi. В українськiй мовi, на вiдмiну 

вiд англiйської, вiдсутнi такi граматичнi категорiї як артикль або герундiй, а також iнфiнiтивнi та 

дiєприкметниковi комплекси та абсолютна номiнативна конструкцiя. Частковий збiг або вiдсутнiсть 

збiгу в значеннi та вживаннi вiдповiдних форм i конструкцiй токож вимагає граматичних 

трансформацiй. Також змiн вимагає частковий збiг форм iнфiнiтива та дiєприкметника, деякi 

розбiжностi в вираженнi модальностi тощо. Структура українського речення не збiгається з 

англiйським: iнший порядок слiв, iнший порядок розташування речень – головного та пiдрядного. 

Частини мови можуть бути переданими iншими частинами мови при перекладi, лаконiчнiсть, 

притаманна англiйському реченню, вимагає додавання додаткових слiв i навiть речень при 

перекладi на українську мову. Виходячи з того, чи змiнюється структура речення повнiстю чи 

частково, граматичнi трансформацiї можуть бути повними або частковими. Якщо змiнюються 

головнi члени речення, вiдбувається повна трансформацiя, якщо ж замiнюються другоряднi члени 

речення – часткова.  

Проблема граматичних трансформацiй є однiєю з найактуальнiших у сучасному 

перекладознавствi. Понятття трансформацiй, а також проблема їх адекватного використання 



дослiджувалась такими видатними лiнгвiстами як Федоровим А.В., Рецкером Я.Й., Латишевим 

Л.К., Бархударовим Л.С., Швейцером А.Д. та iншими. А.Л. Семенов визначає граматичну 

трансформацiю як рiзновид перекладацьких перетворень, що призводять до замiни при перекладi 

граматичних форм та структур одиниць мови оригiналу формами одиниць мови на яку 

здiйснюється переклад зберiгаючи смислову вiдповiднiсть. Сам термiн “граматична 

трансформацiя” як перетворення англiйського речення при перекладi вiдомий росiйський лiнгвiст 

Рецкер Я.Й. уважав досить умовним. Англiйське речення залишається як воно є, а перекладач 

змiнює ту “фотографiю” англiйської конструкцiї, де англiйськi слова вже замiненi українськими. 

Фактично, вiдбувається перетворення дослiвного пререкладу, який є неминучим етапом 

перекладача-початкiвця.  

Багато дослiджень присвячено граматичним трансформацiям, автори яких запропонували рiзнi 

класифiкацiї граматичних трансформацiй та акцентували увагу на труднощах граматичних 

зiставлень при перекладi, не придiляючи, на нашу думку, достатньої уваги залежностi граматичної 

форми вiд її лексичного наповнення. Тому метою даної роботи є розгляд граматичних 

трансформацiй не з боку суто граматичного оформлення, а з урахуванням лексичного наповнення 

граматичних форм. 

Використання граматичної трансформацiї може бути зумовлене такими чинниками: 

1) синтаксична функцiя речення; 

2) його лексичне наповнення; 

3) його смислова структура; 

4) контекст речення; 

5) його експресивно-стилiстична функцiя. 

Ю.В.Пiввуєва и О.В.Двойнiна вирiзняють 4 види граматичних трансформацiй: 

1) змiна порядку слiв; 

2) замiни; 

3) додавання; 

4) опущення [4, с. 53]. 

Схожу класифiкацiю граматичних трансформацiй пропонує В.В.Алiмов, який видiляє прийоми 

замiн, змiни порядку слiв, додавання та опущення [1, с.56]. Рецкер наводить наступну 

класифiкацiю граматичних трансформацiй: 

1) змiна порядку слiв; 

2) змiна структури речення (повна та часткова); 

3) замiна частей мови та членiв речення; 

4) додавання слiв; 

5) опущення слiв. 



Зауважимо, що додавання та опущення слiв при перекладi найчастiше вiдбувається саме з 

лексичних причин. 

А зараз розглянемо всi рiзновиди граматичних трансформацiй бiльш детально. Як вiдомо, для 

англiйської мови характерний сталий порядок слiв. В українськiй мовi зв’язок мiж словами в 

реченнi чи словосполученнi, а також синтаксична функцiя слова здебiльшого визначається 

формою слова, його закiнченням. У сучаснiй англiйськiй мовi показниками синтаксичної функцiї 

слова є його мiсце в реченнi. Перекладаючи, важливо враховувати, де знаходиться смисловий 

центр речення або його логiчний наголос. Потрiбно визначити, що в реченнi є “даним”, тобто 

вiдомим з попереднього речення або з контексту, а що є “новим”. Це нове i буде нести на собi 

логiчний наголос i є смисловим центром речення. “Нове” у реченнi вважається смисловим 

предикатом, який досить часто не збiгається з граматичним присудком. Eg. It is in England that 

Engels became a socialist. В українськiй мовi логiчний предикат повинен бути на останньому мiсцi, 

тому переклад буде наступним: Соцiалiстом Енгельс став у Англiї. 

В англiйському реченнi, де все є “новим”, iснує фiксований порядок слiв: пiдмет, присудок, 

додаток, обставина мiсця, обставина часу. В українськiй мовi порядок слiв буде зворотнiм: вiд 

другорядних членiв речення до головних з пiдметом наприкiнцi. Eg. A Chinese delegation arrived in 

Kyiv yesterday. Вчора до Києва приїхала делегацiя з Китаю. 

Граматична трансформацiя також включає повну та часткову замiну структури речення при 

перекладi. Повна замiна пов’язана з замiной обох головних членiв речення: пiдмета та присудка. 

Часткова з замiною окремих членiв речення або частин мови. Так, дуже часто пiдмет англiйського 

речення при перекладi українською замiнюється обставиною. Ця трансформацiя доречна, 

наприклад, коли “англiйський пiдмет” знаходиться на початку речення i виражає тi чи iншi 

обставиннi значення. У такому випадку, нерiдко в українському перекладi “англiйський пiдмет” 

замiнюється обставиною мiсця. Eg. The room was too damn hot. У кiмнатi панувала страшна спека. 

Змiна складу членiв речення є однiєю з найпоширенiших граматичних трансформацiй. Потiм, за 

частотою, використовуються замiна простого речення складним, замiна складного простим, замiна 

типу синтаксичного зв’язку. Замiна членiв речення вимагає перебудови його синтаксичної 

структури. Такi ж перебудови часто-густо вiдбуваються при замiнi частин мови. Iстотна змiна 

синтаксичної структури пов’язана з замiною головних членiв речення, особливо пiдмета. На 

вiдмiну вiд української мови, пiдмет в англiйськiй мовi виконує декiлька iнших функцiй, нiж 

позначення суб’єкта дiї, зокрема: 

 об’єкта дiї (пiдмет замiнюється доповненням); 

 позначення часу (пiдмет замiнюється обставиною часу); 

 позначення простору (пiдмет замiнюється обставиною мiсця); 

 позначення причини (пiдмет замiнюється обставиною причини) тощо. 

Трансформацiї (“пасив – актив”) є зворотнiми та зустрiчаються досить часто. При перекладi з 

української мови на англiйську у вiдповiдних випадках застосовується протилежно спрямована 

трансформацiя (“актив -пасив ”). Eg. He was met by his sister. Його зустрiла сестра. Досить широке 

використання пасива в англiйськiй мовi зумовлено наступними чинниками: 

 вказати виконувача дiї неможливо чи небажано; 



 логiчний наголос поставлений на об’єктi, а не на суб’єктi дiї; 

 англiйське речення має так звану “централiзовану” структуру, тобто два або бiльше 

присудкiв вiдносяться до одного пiдмета; 

 вживання пасиву в однорiдних членах речення. 

Проте, як i будь-якi iншi граматичнi форми та лексичнi одиницi, пасивнi конструкцiї також залежать 

вiд контексту при перекладi. Так, наступне речення неможливо перекласти українською в пасивi: 

Waterloo was lost by Napoleon, who was outwitted and outfought by Wellington and Blucher.  

Не менш поширеною при перекладi є замiна частин мови, а саме дiєслiв, iменникiв та 

прислiвникiв. Особовi та безособовi форми дiєслова зазвичай замiнюються iменниками, якщо в 

українськiй мовi не iснує вiдповiдного дiєслова або в даном контекстi вжити українське дiєслово 

неможливо. Eg. The ramified network of credit and financial institutions ensures that transactions 

between Ukrainian enterprises and their foreign partners are carried out easily. Розгалужена система 

кредитно-фiнансових установ забезпечує оперативнiсть розрахункiв українських пiдприємств та 

їхнiх зарубiжних партнерiв. Досить часто замiна iменника вiдбувається зi стилiстичних причин. Eg. 

Chopin had turned the piano a singer. Шопен навчив фортепiано спiвати. 

Наведемо приклади замiни прикметникiв та прислiвникiв. Eg. He heaved a mental sigh of relief. 

Подумки вiн з полегшенням зiтхнув. Public ownership was a highly political issue. Серйозним 

полiтичним питанням була державна власнiсть. 

Отже, подiбнi замiни при перекладi вiдбуваються тому, що, по-перше, англiйська та українська 

мови характеризуються дещо вiдмiнними наборами частин мови, по-друге, їхнi слова мають дещо 

рiзну сполучуванiсть, по-третє, стилiстичнi чинники можуть визначати в iншiй мовi вживання слова 

iншої частини мови i, по-четверте, можленнєвi традицiї обох мов можуть бути рiзнi (формування 

структури речення). 

Як вiдомо, англiйське мовлення характеризується стислiстю, лаконiчнiстю та компресiєю мовних 

засобiв. Тому, перекладаючи на українську, широко застосовуються додавання слова до 

словосполучення. Eg. On Feb.12, the Presidents of Ukraine and Russia signed a joint statement on 

expanding cooperation in the space sector. 12 лютого в рамках зустрiчi президентiв України та Росiї 

пiдписано спiльну заяву про розширення спiвробiтництва у ракетно-космiчнiй галузi. 

Переважно додаються такi iменники як: виникнення, iснування, отримання, формування, 

проведення, пiдписання, обрання, створення, проголошення, досягнення тощо. Часто слово або 

словосполучення замiнюється пiдрядним реченням (Eg. You must take into account the boy’s illness. 

Вам слiд взятии до уваги, що хлопчик довго хворiв.), або дiєприкметниковий зворот замiнюється 

пiдрядним реченням (Eg. Once thriving, the nation has become an economic disaster. Ця країна, що 

колись процвiтала, в економiчному планi стала руїною.) 

Наступним видом граматичних перетворень є опущення. Прийом опущення часто застосовується 

тому, що окремi слова, словосполучення та пiдряднi речення можуть бути зайвими з точки зору 

його смислового змiсту. Також, речення замiнюється на дiєприкметниковий зворот, пiдряднi 

речення замiнюються на дiєприкметниковi, герундiальнi та iнфiнiтивнi звороти. Eg. When he talks 

with you he looks straight into your eye, with just a hint of a smile. Розмовляючи з вами, вiн дивиться 

прямо в очi i злегка, ледь помiтно, посмiхається. 



Поширеним є також вилучення певних компонентiв або членiв речення. Тому при перекладi 

широко застосовується опущення присвiйних займенникiв, шо пояснюється особливостями 

сполучуваностi слiв в українськiй та англiйськiй мовах i особливiстю подання iнформацiї. Eg. He had 

his pipe in his mouth. У нього в ротi була люлька. Eg. But the girl only shook her head. Але дiвчина 

лише похитала головою.  

Членування речення, при якому одне вихiдне речення (частiше складне i рiдше просте) 

перетворюється на два чи бiльше, також актуальне для художнього перекладу. Об’єднання речень 

полягає в перетвореннi двох чи бiльше самостiйних речень на одне речення. Eg. “The only thing 

that worried me was our front door. It craks like a bastard.” “Одне мене турбувало – нашi вхiднi дверi 

скриплять як скаженi”. 

Таким чином, у бiльшостi випадкiв, коли здiйснюється переклад з англiйської мови українською, 

українське речення не збiгається з англiйським за своєю структурою. Часто структура українського 

речення у перекладi повнiстю вiдрiзняється вiд структури англiйського речення. Воно має iнший 

порядок слiв, iншу послiдовнiсть частин речення, часто iнший порядок розташування самих речень 

– головного, пiдрядного та вставного. У деяких випадках частини мови, якими виражени члени 

англiйського речення, замiнюються вiдповiдно iншими частинами мови. Усе це пояснює широке 

використання граматичних трансформацiй при перекладi. 

Розглянувши можливi види граматичних трансформацiй, можна визначити, що граматичнi 

трансформацiї є дуже рiзноманiтними та за своїм складом зовсiм неоднорiдними. 

Найпоширенiшим видом граматичних трансформацiй при художньому перекладi є замiна частин 

мови, зокрема iменникiв, займенникiв, дiєслiв i безособових форм дiєслова (67% вибiрки з 200 

одиниць). Для досягнення значеннєвої та експресивної еквiвалентностi перекладу, часто 

застосовується прийом замiни членiв речення, що може привести до змiни синтаксичної структури 

речення (33% вибiрки). Основними видами синтаксичних трансформацiй у перекладi є замiна типу 

речення, типу синтаксичного зв’язку, членування й об’єднання речень.  
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