
phonosemantic analysis of texts to predict the recipients’ reaction to the advertising  
message, the name of the product, the slogan, the PR-text.
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ПЕРЕКЛАД ЯК ВИД ДОКУМЕНТА

У тезах проаналізовано переклад як вид документа за його ознаками та  
визначено  актуальність  вивчення  документного  потоку  перекладів  як  
соціокультурного феномену.

Ключові  слова:  мова,  переклад,  документ,  документний  потік  
перекладів, комунікація, міжмовна комунікація, міжкультурна комунікація

Поняття переклад розглядається в двох значеннях: 1) текст перекладу як 
кінцевий продукт, результат дій перекладача; 2) процес перекладу як певна 
послідовність  дій  перекладача.  Тобто  маються  на  увазі  як  тексти  мовою 
оригіналу  й  мовою перекладу,  так  і  процес перетворення одного  в  інший. 
Основна  мета  полягає  в  забезпеченні  доступності  для  читачів  кінцевого 
продукту  повідомлення,  зробленого  автором  оригіналу  іншою  мовою,  що 
забезпечує можливість міжмовної комунікації.

В.Н. Комісаров визначає переклад «як вид мовного посередництва,  за 
якого  мовою  перекладу створюється текст,  комунікативно  рівноцінний 
оригіналові  у  функційному,  змістовному  і  структурному  відношенні.  Для 
користувачів  переклад  у  всьому  замінює  оригінал,  є  його  повноправним 
представником» [2, с. 45].

Досліджуючи документний потік перекладів ми працюємо з перекладом 
в  першому  значенні  (текст  перекладу  як  кінцевий  продукт,  результат  дій 
перекладача). Для того, щоб визначити переклад як вид документа, потрібно 
звернутися до визначення документа та його ознак.

Дослідники документознавства розуміють документ як: 1) «інформацію, 
закріплену  на  матеріальному  носії у  стабільній знаковій  формі створеним 
людиною способом для її передачі в просторі та часі» (Ларьков Н.С.) [4, с. 
48];  2)  «єдність  інформації  (повідомлення)  та  речовинного 
(субстанціонального)  носія,  яка  використовується  в  соціальному 
комунікативно-інформаційному  процесі  як  канал  передачі  інформації» 
(Швецова-Водка  Г.М.)  [7,  с.  50];  3)  «стабільний  речовинний  об’єкт, 
призначений  для  використання  в  соціальній  смисловій  комунікації  як 
завершене  повідомлення»  (Cоколов  А.В.)  [7,  с.  33];  4)  «текст  (як  логічну 
послідовність  мовних  та  немовних  знаків),  зафіксований  на  речовинному 
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виробі,  основою  якого  є  збереження  та  розповсюдження  (передача) 
інформації у просторі та часі (Кулешов С.Г.) [7, с. 30].

На  основі  наведених  вище  понять,  серед  основних  ознак  документа 
виділено: 

наявність  соціальної  інформації  (що  передається  від  людини  до 
людини); фіксованість інформації (здатність до ії збереження та передавання 
в часі); призначеність документа для передавання інформації як головна його 
функція (документ задіяний у певній інформаційно-комунікаційній системі, 
що  виконує  функції,  визначені  людиною-комунікантом).  Похідними  від 
названих  ознак  є  речовинність  (субстанціальність)  документа  та  його 
семіотичний (подання інформації у формі знаків) і семантичний (смисловий) 
характер [7, с. 100].

Аналізуючи переклад за переліченими ознаками документа, зазначимо, 
що  обраний  для  перекладу  твір  –  «це  повідомлення,  яке  спрямоване  на 
передання інформації, ідей, емоцій, умінь людини, поширення тієї чи іншої 
концепції, викладення вже відомих або ще не засвоєних на рівні суспільних 
знань ідей людини» [5].

На  підставі  понять  «перекладу»,  наведених  вище,  ми  бачимо,  що  ця 
інформація  подається  у  формі  мовних  знаків.  До  документів,  які 
використовують мовні знаки належать вербальні (словесні) документи (книги, 
брошури, журнали, газети, бюлетені тощо), а також ідеографічні документи 
(географічні карти, ноти, креслення)  [3, с. 78]. Відповідно, переклад, маючи 
на  увазі  текст  мовою  оригіналу  й  текст  мовою перекладу,  відноситься  до 
вербальних документів.

У  дослідженні  документного  потоку  перекладів  ми  вивчаємо 
перекладені текстові друковані видання або текстові твори друку, які також 
називаються  літературними,  а  їх  сукупність  –  літературою.  Як  зазначила 
Г.М. Щвецова-Водка, «поняття «література» охоплює як текстові документи, 
опубліковані  у  вигляді  творів  друку  (видань),  так  і  депоновані  та 
неопубліковані  текстові  документи.  Це  значення  «література» 
використувується тоді, коли говорять про текстові (літературні) документи з 
певної  галузі  знання (наприклад,  природничо-наукова,  сільскогосподарська, 
медична  література)  або  про  певні  типи  літератури  (тобто  текстових 
документів)  за  соціальним  призначенням  (наприклад,  науково-дослідна, 
науково-популярна, довідкова література тощо)» [7, с. 231].

Ми  розглядаємо  переклади  як  текстові  документи,  опубліковані  у 
вигляді творів друку, або видань (книги, брошури, журнали, газети, бюлетені і 
ін.), в яких повідомлення зафіксовані у формі мовних знаків (через передання 
однієї  мовної  системи  знаками  іншої  мовної  системи)  і  спрямовані  на 
передачу, поширення й обмін інформацією, ідеями, знаннями в суспільстві.
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Як зауважує Н.С.  Ларьков,  «будь-який документ можна розглядати як 
своєрідний  культурний  феномен,  який  тією  чи  іншою  мірою  відображає 
рівень  матеріальної,  наукової,  технічної,  мовної  культури,  рівень  освіти, 
морально-етичного стану суспільства» [4, с. 58].

Мова визначається  як  «система  звуків  і  письмових  знаків,  що 
використовується населенням певної країни,  району, або певного племені в 
цілях комунікації один з одним» [6, с. 11]. У процесі комунікації вона виконує 
пасивну функцію відображення культури народу-носія мови, його соціальний 
устрій,  менталітет,  світогляд  тощо,  а  також  активну  функцію  творення, 
зберігаючи  накопичений  соціокультурний  пласт  та  слугуючи  важливим  і 
ефективним засобом формування наступних поколінь [6, с. 87].

Переклад  як  особливий  вид  мовної  діяльності  є  одним  з  основних 
засобів  міжкультурної  комунікації,  передбачаючи текст  мовою оригіналу  й 
текст мовою перекладу, а також перекладача, який стає посередником в обміні 
інформацією між комунікаторами (представниками різних мовних систем і 
культур) [1, с. 58]. Cаме професійний переклад твору стає надбанням не лише 
національної,  але  й  світової  літератури.  Через  поширення  письмових 
перекладів  людство  залучається  до  широкого  кола  наукових  досягнень  та 
літературно-художніх  цінностей,  що  на  сьогодні  є  важливою  науковою  та 
соціально-культурною проблемою формування культури суспільства загалом.

Отже,  вивчення  документного  потоку  перекладів  як  соціокультурного 
феномену надає широкі можливості для дослідження ступеня інтегрованості 
наукових та літературно-художніх надбань у загальносвітовий інформаційний 
та культурний простір і є актуальним завданням документознавства. 
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В  тезисах  проанализировано перевод  как  вид  документа  по  его  
признакам  и  актуальность  изучения  документного  потока  переводов  как  
социокультурного феномена.

Ключевые  слова:  язык,  перевод,  документ,  документный  поток  
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коммуникация

The translation as a kind of document for its signs and the relevance of the  
research of the documentary flow of translations have been analyzed in thesis.

Key words:  language, translation,  document,  documentary  flow  of  
translations,  communication,  cross-language  communication,  cross-cultural  
communication 

УДК [811.161.2:811.162.1]' 373.43                                                  О. В. Кондрацька 

НОМІНАЦІЯ ПРОФЕСІЙ
У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ МОВ)

У статті здійснено спробу розглянути найбільш продуктивні способи  
та засоби творення для номінації професій, які з’явилися в українській та  
польській  мовах  впродовж  останніх  років  і  ще  не  зафіксовані  в  
лексикографічних працях. Аналіз характерних для зазначеного шару лексики  
номінативних  тенденцій  на  матеріалі  двох  слов’янських  мов  дозволить  
окреслити  пануючі  в  сучасному  інформаційному  суспільстві  стратегії  
номінації осіб за професією.

Ключові слова: назви  осіб  за  професією,  словотвірний  тип,  
словотвірний спосіб, українська мова, польська мова

Актуальність  нашого  дослідження  зумовлена  тим,  що  в  сучасній 
лінгвістиці  на  перший  план  вийшли  проблеми,  які  стосуються 
співвідношення  мови  і  людини,  її  свідомості,  видів  діяльності.  Важливою 
стає позиція людини у сучасному інформаційному світі передусім як фахівця, 
спеціаліста,  робітника.  Встановлення  сучасних  тенденцій  у  номінативних 
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