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Спосабы перакладу дзеепрыметнікаў 

у архіўнай і музейнай тэрміналогіі 

 

Доўгае знаходжанне беларускіх тэрыторый у складзе Расійскай 

імперыі і пазней у складзе СССР, дзе мовай навукі і справаводства была 

пераважна руская, прывяло да таго, што архіўная і музейная тэрміналогія 

беларускай мовы фарміравалася на базе рускай тэрміналагічнай сістэмы 

і, адgаведна, пад уплывам лексікі рускай мовы. 

Арыентацыя на рускамоўныя ўзоры мае вынікам тое, што ў 

дадзеным тэрміналагічнычным сегменце існуюць праблемы, звязаныя з 

перадачай дзеепрыметнікавых формаў. Пытанне адэкватнай перадачы 

дзеепрыметнікаў па-беларуску паўстае па той прычыне, што ў рускай 

мове распаўсюджаны ўсе магчымыя формы дзеепрыметнікаў, у 

беларускай жа увогуле не ўжываюцца зваротныя дзеепрыметнікі і маюць 

абмежаванае выкарыстанне формы дзеепрыметнікаў незалежнага стану 

цяперашняга часу з суфіксамі -уч- (-юч-), -ач- (-яч-) і залежнага стану 

цяперашняга часу з суфіксамі -ем-, -ім- [2, с. 188, 189]. 

На штучнасць утварэнняў з дзеепрыметнікавымі суфіксамі 

цяперашняга часу звяртаюць увагу многія навукоўцы; у прыватнасці 

П. Сцяцко: «Гэтая чужая мадэль была перанесеная ў беларускую мову ў 
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савецкі час з усесаюзнага стандарту – расійскае мовы, дзе такія ўтварэнні 

з -ащ- (-ящ-), -ущ- (-ющ-), -ем-, -им- пад былым моцным уздзеяннем 

стараславянскае мовы набылі шырокае выкарыстанне ў кніжных стылях 

мовы» [6, c. 48]. 

У перакладчыцкай практыцы склаліся розныя спосабы пазбягання 

неўжывальных формаў дзеепрыметнікаў. Прасочым, як рэалізуюцца 

гэтыя спосабы пры перакладзе архіўнай і музейнай тэрміналогіі ў трох 

спецыяльных слоўніках: 

1) справ. – Сорока, В. А., Мальцева, Т. Н., Запартыко, А. В. 

Русско-белорусский словарь делопроизводственной и архивной 

терминологии / Сарока, У. А., Мальцава, Т. М. Беларуска-рускі слоўнік 

справаводнай і архіўнай тэрміналогіі; нав. рэд. В. П. Лемцюгова. – 

Мінск: Полымя; БелНДІДАС, 1997. – 441 с. 

2) арх. – Гедзімін, Л. А. Руска-беларускі слоўнік архіўнай 

тэрміналогіі / Л. А. Гедзімін. – Мінск: БДУ, 2017. – 51 с. [Электронны 

рэсурс]. – Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/185127. – 

Дата доступу: 03.03.2018. 

3) муз. – Гедзімін, Л. А. Руска-беларускі слоўнік музейнай 

тэрміналогіі / Л. А. Гедзімін. – Мінск: БДУ, 2017. – 37 с. [Электронны 

рэсурс]. – Рэжым доступу: http://elib.bsu.by/handle/123456789/185130. – 

Дата доступу: 03.03.2018. 

Асноўнымі спосабамі перакладу дзеепрыметнікаў на беларускую 

мову ў архіўнай і музейнай тэрміналогіі з’яўляюцца наступныя: 

1. Пераклад дзеепрыметніка рускай мовы адпаведным 

беларускім дзеепрыметнікам ва ўжывальнай форме. Пры гэтым 

найбольш прадуктыўны суфікс -н-: обобщающий документ – 

абагульняльны дакумент (арх., 26), обобщающий заголовок – 

абагульняльны загаловак (арх., 26), саморегистрирующий прибор – 

самарэгістравальны прыбор (арх., 38), склеивающий прибор – 

склейвальны прыбор (арх., 39), угасающий текст документа – згасальны 

тэкст дакумента (арх., 44; справ., 175), машиночитаемый документ – 

машыначытальны дакумент (арх., 23; справ., 53), 

звуковоспроизводящий – гукаўзнаўляльны (арх., 14; справ., 69), 

влаговпитывающий – вільгацепаглынальны (арх., 3; справ., 31), акт о 

неисправимых повреждениях дел – акт аб непапраўных пашкоджаннях 

спраў (арх., 3; справ., 17), обратимый позитив – абарачальны пазітыў 

(арх., 26), восстанавливаемый – аднаўляльны (муз., 5), самопищущий 

прибор – самапісны прыбор (арх., 38), защита документов от 

биологических разрушающих факторов – ахова дакументаў ад 

біялагічных разбуральных фактараў (арх., 14; справ., 68), наборно-
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программирующие автоматы (машины) – наборна-праграмавальныя 

аўтаматы (машыны) (справ., 13), высокооплачиваемая работа – 

высокааплатная праца (справ., 37), микрофильмирующий аппарат – 

мікрафільмавальны апарат (справ., 19), обобщающий документ – 

абагульняльны дакумент (справ., 53), запоминающее устройство – 

запамінальны апарат (справ., 66), затухающий текст – затухальны 

тэкст (справ., 67), посещаемый – наведвальны (муз., 24), 

звукозаписывающий – гуказапісвальны, гуказапісны (арх., 14), 

самопищущий прибор – самапісны прыбор (справ., 138, 150), 

саморегистрирующий прибор – самарэгістравальны прыбор (справ., 138, 

150), склеивающий прибор – склейвальны прыбор (справ., 138), 

самоуправляемый – самакіравальны (справ., 151). 

Значна радзей сустракаюцца іншыя суфіксы дзеепрыметнікаў: 

-ан-: нижеподписавшийся – ніжэйпадпісаны (арх., 25; справ., 109), 

архетип (предполагаемый текст) – архетып (меркаваны тэкст) (арх., 4); 

-ен-: прилагаемый документ – прыкладзены дакумент (арх., 34), 

прыкладзены (дададзены) дакумент (справ., 139); 

-л-: пропавшее наследие – зніклая спадчына (арх., 35), выцветший – 

выцвілы (арх., 7; справ., 37), истекший год – мінулы год (арх., 16). 

2. Рускі дзеепрыметнік замяняецца назоўнікам (пры гэтым можа 

ўказвацца і іншы варыянт перакладу): лицо, составившее документ – 

складальнік дакумента, исполняющий – які (што) выконвае, выканавец, 

выконваючы (арх., 16), исполняющий обязанности (и. о.) – выконваючы 

абавязкі (выканаўца абавязкаў) (в. а.) (арх., 16), временно исполняющий 

должность – часовы выканаўца абавязкаў (справ., 34). 

Гэта распаўсюджваецца і на субстантываваныя дзеепрыметнікі: 

(не)коммерческая составляющая музейного маркетинга – 

(не)камерцыйны складнік музейнага маркетынгу (муз., 12, 20), 

составляющие музея – складнікі музея (муз., 29), выступающий – 

выступовец, прамоўца (справ., 37). 

Магчымы варыянт, калі складаны дзеепрыметнік цяперашняга часу 

перакладаецца спалучэннем прыметнік + назоўнік: главноўправляющий – 

галоўны кіраўнік (справ., 39). 

3. Замест дзеепрыметніка можа ўжывацца прыметнік: 

договаривающиеся стороны – дагаворныя / дамоўныя бакі (арх., 10), 

агрессивные факторы окружающей среды – агрэсіўныя фактары 

навакольнага асяроддзя (арх., 3), неблагоприятное воздействие 

окружающей среды – неспрыяльнае ўздзеянне навакольнага асяроддзя 

(муз., 20), обслуживающий персонал – абслуговы персанал (арх., 26; справ., 

114), административно-управленческий персонал – адміністрацыйна-
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кіраўніцкі персанал (справ., 15), оперативная (действующая) 

документная информация – аператыўная (дзейная) дакументная 

інфармацыя (справ., 116), руководящий персонал – кіраўніцкі персанал 

(справ., 127), входящее письмо – уваходны ліст, уваходнае пісьмо (арх., 

7), входящий документ – уваходны дакумент (арх., 7), входящий номер 

документа – уваходны нумар дакумента (арх., 7), исходящая – выходная 

(арх., 17), исходящее письмо – выходны ліст, выходнае пісьмо (арх., 17), 

исходящий документ – выходны дакумент (арх., 17), исходящий номер 

документа – выходны нумар дакумента (арх., 17). 

Заўважым, што некаторыя дзеепрыметнікі цяперашняга часу, 

страціўшы такія граматычныя катэгорыі, як трыванне, стан і час, 

перайшлі ў якасныя прыметнікі, і таму могуць ужывацца без 

абмежаванняў (вучоны, любімы і г. д.): (не)движимая материальная 

ценность – (не)рухомая матэрыяльная каштоўнасць (муз., 6, 20), 

движимые объекты – рухомыя аб’екты (муз., 6), движимый 

материальный предмет – рухомы матэрыяльны прадмет (муз., 6), 

комплекс недвижимых памятников – комплекс нерухомых помнікаў 

(муз., 12), музеефикация недвижимого наследия – музеефікацыя 

нерухомай спадчыны (муз., 16), музеефикация недвижимого памятника – 

музеефікацыя нерухомага помніка (муз., 16), недвижимый памятник – 

нерухомы помнік (муз., 20). 

4. Дзеепрыметнік (ці дзеепрыметнікавы зварот) можа быць 

перабудаваны ў даданы сказ: (не)комплектующийся архив – архіў, які 

(не) камплектуецца (арх., 20, 25), (не)комплектующийся архивный 

фонд – архіўны фонд, які (не) камплектуецца (арх., 20, 25), 

коллекционируемый – які калекцыянуецца (муз., 12), воздержавшийся – 

які (што) устрымаўся; той, хто ўстрымаўся (справ., 33) і інш. 

5. Дзеепрыметнік замяняецца развітым прыдаткам: читающий 

автомат – аўтамат-чытальнік (чытальны, чытаючы аўтамат) 

(справ., 191). 

6. Дзеепрыметнік можа быць перакладзены займеннікам: 

настоящим удостоверяется – гэтым сведчыцца, гэтым пацвярджаецца 

(арх., 24). 

7. Не ўдалося пазбегнуць у беларускай музейнай і архіўнай 

тэрміналогіі ўжывання формаў з суфіксамі -уч- (-юч-), -ем-: текущая 

запись – бягучы запіс (арх., 42), текущая страница – бягучая старонка 

(арх., 42), текущая строка – бягучы радок (арх., 42), текущее 

делопроизводство – бягучае справаводства (арх., 42, справ., 45), 

текущий архив учреждения – бягучы архіў установы (арх., 42), ведущий 

(доминантный) экспонат – вядучы (дамінантны) экспанат (муз., 4), 
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текущая экспозиционная документация – бягучая экспазіцыйная 

дакументацыя (муз., 31), текущее комплектование – бягучае 

камплектаванне (муз., 31), постоянно действующая выставка – 

пастаянна дзеючая выстава (выстаўка) (муз., 24), действующее 

законодательство – дзеючае заканадаўства (арх., 9), пишущий автомат 

с внешней памятью – пішучы аўтамат са знешняй памяццю (справ., 13). 

Сустракаюцца дзеепрыметнікі цяперашняга часу з суфіксам -ем-: 

экспануемы прадмет (муз., 36), заўвагі па змесце публікуемых 

дакументаў (арх., 35), сохраняемый – захоўваемы (муз., 29), захоўваемая 

спадчына (муз., 34), выстаўляемы (муз., 6), групы музеяў па тыпе 

захоўваемай спадчыны (муз., 6), класіфікацыя музеяў па дамінантным 

тыпе захоўваемай і актуалізуемай спадчыны (муз., 12), але пры гэтым 

амаль усюды пададзены паралельны варыянт перакладу. У слоўніках 

фіксуюцца наступныя варыянтныя формы пры перакладзе 

дзеепрыметнікаў: действующая (временно) – дзеючая, дзейная (часова) 

(муз., 7), действующий – які (што) дзейничае, дзейны, дзеючы 

(справ., 44), примечания по содержанию публикуемых документов – 

заўвагі па змесце публікуемых дакументаў / дакументаў, якія 

публікуюцца (арх., 35), сохраняемый – захоўваемы, які захоўваецца 

(муз., 29), хранимое наследие – захоўваемая спадчына (спадчына, якая 

захоўваецца) (муз., 34), выставляемый – які выстаўляецца, выстаўляемы 

(муз., 6), группы музеев по типу хранимого наследия – групы музеяў па 

тыпе захоўваемай спадчыны (якая захоўваецца) (муз., 6), классификация 

музеев по доминантному типу хранимого и актуализируемого наследия – 

класіфікацыя музеяў па дамінантным тыпе спадчыны, якая захоўваецца 

і актуалізуецца (захоўваемай і актуалізуемай спадчыны) (муз., 12), 

вошедший – які (што) увайшоў, уключаны (у спіс) (справ., 34), 

вышестоящий – вышэйшы, вышэйстаячы (справ., 37), договаривающийся – 

які (што) дагаворваецца, які (што) дамаўляецца, дагаворны (справ., 50), 

завершающий – які (што) завяршае, завяршальны (справ., 62), 

звукозаписывающий – гуказапісвальны, гуказапісны (арх., 14), 

скрепляющий – які (што) змацоўвае, змацавальны (справ., 156) і інш. 

Магчыма перадача музейных і архіўных тэрмінаў, у складзе якіх 

ёсць неўжывальная форма дзеепрыметнікаў, з дапамогай інверсіі 

(комплектующий отдел – аддзел камплектавання), але ў аналізуемых 

слоўніках такі спосаб не фіксуецца. 

Пры перакладзе тэкстаў архіўнай ці музейнай тэматыкі магчымы 

пераклад дзеепрыметнікаў з дапамогай наступных сродкаў: 

1) дзеясловам (подошедший к сотруднику экскурсант спросил – 

экскурсант падышоў да супрацоўніка і запытаў); 2) дзеепрыслоўем 
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(экскурсант, падышоўшы да супрацоўніка, запытаў); 3) апусканнем 

дзеепрыметніка, калі апошні не мае значнай сэнсавай нагрузкі (выплаты, 

устанавливаемые законом – выплаты згодна з законам). Аднак 

пералічаныя сродкі не з’яўляюцца прадуктыўнымі пры перакладзе 

тэрміналагічнай лексікі, бо «сярод тэрмінаў значна пераважаюць 

назоўнікі, якія больш за ўсё прыстасаваны для выражэння паняццяў» 

[4, с. 417]. 

Варта адзначыць, што часам у розных слоўніках назіраюцца 

некаторыя адрозненні ў адпаведніках да рускіх тэрмінаў: 

звукозаписывающий – гуказапісны (справ., 69) і гуказапісвальны, 

гуказапісны (арх., 14); читающий автомат – чытальны (чытаючы) 

аўтамат, аўтамат-чытальнік (справ., 191) і читающий автомат – 

чытальны аўтамат (арх., 50); источники текста публикуемого 

документа – крыніцы тэксту дакумента, які публікуецца (справ., 77) і 

примечания по содержанию публикуемых документов – заўвагі па змесце 

публікуемых дакументаў / дакументаў, якія публікуюцца (арх., 35); 

комплектующийся архив – камплектоўны архіў (архіў, які 

камплектуецца) (справ., 87) і комплектующийся архив – архіў, які 

камплектуецца (арх., 25); действующая (временно) – дзеючая, дзейная 

(часова) (муз., 7) і действующий – які (што) дзейничае, дзейны, дзеючы 

(справ., 44), договаривающиеся стороны – дагаворныя бакі (арх., 10; 

справ., 50) і дамоўныя бакі (арх., 10) і інш. 

Такім чынам, для перакладу архіўных і музейных тэрмінаў, у склад 

якіх уваходзяць дзеепрыметнікі цяперашняга часу і зваротныя 

дзеепрыметнікі, выкарыстоўваюцца розныя сродкі, найбольш 

прадуктыўнымі з якіх з’яўляюцца перадача значэння дзеепрыметнікаў з 

дапамогай распаўсюджаных у беларускай мове формаў дзеепрыметнікаў, 

прыметнікаў, даданых сказаў, калькавання дзеепрыметнікаў. Рэдка 

ўжываецца пераклад з дапамогай займенніка, развітага прыдатка і не 

ўжываецца перадача дзеепрыметнікаў праз дзеясловы, дзеепрыслоўі і 

апусканне дзеепрыметнікаў, што звязана са спецыфікай тэрмінаў. 

Пры перакладзе заўважаюцца варыянтныя формы ці адрозненні ў 

перадачы тэрмінаў у розных аўтараў, што гаворыць пра складанасць і 

неадназначнасць перадачы тэрмінаў з дзеепрыметнікамі ў беларускай мове. 

Тэрміналогія, у прыватнасці архіўная і музейная, гэта сфера, дзе 

ўжывання не характэрных для нашай мовы формаў цяжка пазбегнуць. 

Калі ў тэкстах іншых стыляў можна шырока выкарыстоўваць апісальныя 

канструкцыі ў выглядзе даданых сказаў, то ў тэрміналогіі гэтага зрабіць 

нельга, бо, як мы адзначалі, дзеепрыметнік знаходзіцца ў складзе 

тэрміналагічнага спалучэння ці сам з’яўляецца тэрмінам. 
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Як адзначаюць даследчыкі тэрміналогіі, агульнамоўныя слоўнікі 

маюць вялікае значэнне ў развіцці беларускай навуковай тэрміналогіі, у 

яе нармалізацыі і ўніфікацыі [1]. Аднак і ў гэтых слоўніках таксама няма 

аднастайнасці ў падачы дзеепрыметнікаў; можна знайсці ў іх 

нехараактэрныя беларускай мове формы дзеепрыметнікаў на -уч- (-юч-): 

правячы, кіруючы, пануючы [7], гаручы, падучы, скорамінучы, плывучы, 

плакучы, пішучы, самапішучы, сыпучы [5], звышцякучы, гнятучы [3] і інш. 

Такім чынам, як у агульнамоўных, так і ў тэрміналагічных 

слоўніках дзеепрыметнікавыя формы прадстаўлены, і яны даюць 

шырокае поле дзейнасці для спецыялістаў у галіне тэрмінатворчасці. 

Стваральнікі архіўных і музейных тэрміналагічных слоўнікаў імкнуцца 

пазбягаць нехарактэрных для нашай мовы формаў дзеепрыметнікаў, 

ужываючы розныя спосабы іх замены, а калі гэта не ўдаецца, 

выкарыстоўваюць малаўжывальныя формы, бытаванне якіх, аднак, 

абумоўлена уплывам агульнамоўных слоўнікаў і моўнай традыцыяй. 
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