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Вступ 

 

Французький  герундій (вербоїд) є унікальною безособовою формою дієслова. 

Не маючи чіткого синтаксичного і граматичного еквівалента в українській мові, 

герундій вимагає особливої уваги та детального лінгвістичного дослідження в 

аспекті синтаксичного перекладу, зокрема українською мовою. Він був об‘єктом 

багатьох дослідженням В. Григоренко , М. Ковбанюк,  Т. Арнавіель, О. Алмуа, 

М. Eрсланд , Ж. Клейбер , А. Різ [10; 15; 31; 32; 33; 34; 35; 37], проте дослідження 

французького герундія не є вичерпними, а його проблематика викликає 

підвищений інтерес і сьогодні.  

Актуальність роботи визначається важливістю ретельного аналізу та 

дослідження особливостей перекладу французького герундія українською мовою. 

Міжмовне порівняння семантико-синтаксичних та структурних перекладацьких 

трансформацій дає змогу з‘ясувати й систематизувати типові та своєрідні 

лінгвальні процеси. Пропоноване дослідження розширю ракурс сучасних 

перекладацьких компаративних досліджень, а також відкриває нові перспективи у 

вивченні французького герундія. 

Мета роботи – виявити семантико-синтаксичні особливості перекладу 

французького герундія українсько мовою у художньому дискурсі. 

Досягнення мети передбачає розв‘язання таких конкретних завдань: 

1) розглянути загальні закономірності функціонування французького 

герундій як особливої форми дієслова; 

2) описати способи перекладу французького герундія; 

3) виокремити українські еквіваленти французького герундія; 

4) визначити й диференціювати основі групи еквівалентів та способи 

їхнього перекладу. 

Об'єкт дослідження – французький герундій як безособова форма дієслова, 

його властивості, функції в реченні, переклад українською мовою. 
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Предметом дослідження виступають семантико-синтаксичні особливості та 

способи перекладу герундія з французької на українську мову. 

Матеріал дослідження складають речення з французьким герундієм 

(67 одиниць) та українськими відповідниками (69 одиниць), дібрані методом 

суцільної фіксації на матеріалі літературного твору Марка Леві ―Une fille comme 

elle‖ та його художнього перекладу К. Пітик «Така, як ти». 

Методи дослідження. Використано загальнонаукові та спеціальні 

лінгвістичні методи: індуктивний метод сприяв систематизації та опису матеріалу 

дослідження; дедуктивний метод забезпечив аналіз порівняння; порівняльно-

зіставний метод дав змогу виявити еквіваленти і прийоми перекладацьких 

трансформацій; статистичні методи кількісного аналізу фіксацій сприяли 

підтвердженню валідності отриманих результатів; методом суцільної фіксації 

укладено дослідницьку базу; семантико-синтаксичний аналіз уможливи аналіз 

реченнєвих структур. 

Обсяг і структура. Робота склaдається зі вступу, двох розділів, висновків та 

списку використаної літератури (37 найменувань). У вступі обґрунтовано 

актуальність теми та визначено мету роботи, її завдання, об‘єкт і предмет, 

визначено методи дослідження описано структуру та зміст роботи. 

У першому розділі представлено загальні відомості про герундій, його 

утворення, його особливості, функції в реченні, а також способи перекладу 

українською мовою. 

У другому розділі виявлено групи еквівалентів, які відповідають 

французькому герундію в українській мові та до яких синтаксичних 

перекладацьких трансформацій вдаються при перекладі. У висновках 

представлено пiдсумки дoслідження.  

Загальний oбсяг рoбoти становить 30 стoрінок, обсяг основного тексту – 

27 сторінок. Списoк використаної літератури містить 37 найменувань. Для 

ілюстрацій положень роботи в тексті наведено 6 таблиць. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОГО ГЕРУНДІЯ ЯК 

ОБ'ЄКТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 

 

1.1 Лінгвістична ідентифікація французького герундія у мовознавстві 

 

Французький герундій (лат. gerundium, від gero – ‗нести‘) визначено як 

безособову форму дієслова в французькій мові [4, с.298]. За такої умови він 

репрезентує адвербіальну форму дієслова, тобто таку ,яка протікає в часі і в той же 

момент грає роль прислівника і служить обставинним доповненням до іншого 

дієслова [4, с.298], наприклад: фр.: répondre en souriant ‗відповідати, 

посміхаючись‘; фр.: s`instruire en lisant ‗читаючи, вчитися‘. 

Найважливішими із формальних ознак французького герундія виступають 

закінчення дієслівної форми на -ant, і частка en. Ставши необхідною 

приналежністю герундія, частка en вирізняє його від прислівника, який, у свою 

чергу, характеризується саме відсутністю такої частки [9]. Проте частка en, як 

правило опускається при таких дієсловах, як наприклад: avoir ‗мати‘ → en ayant; 

être ‗бути‘ → en étant [4, с. 298]. 

Водночас герундій позначає другорядну дію, яка супроводжує головну. Він 

висловлює одночасну, додаткову дію до головної, а його первинна функція 

полягає у вираженні одночасності, паралельності дій [1 , с. 136].  

Вторинні функції герундія з'являються тоді, коли порушується принцип 

залежності або одночасності дій, які ним позначається: 

а) герундій висловлює дію, рівноправну з дією, яку виражено присудком: Il 

marchait en chantant ↔ Il chantait en marchant; ‗Він ішов і співав‘. Тут герундій є 

формальним засобом заміни підпорядкуванням (замість Il marchait et chantait) [9]; 

б) герундій позначає логічні відносини, перш за все умову (передумову), 

причину. Таке герундійне значення здійснюється при порушенні одночасності 
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двох дій, наприклад: фр.: Il est mort en mangeant des champignons vénéneux; ‗Він 

помер, з'ївши отруйні гриби‘ (дія герундія передує дії особової форми і позначає 

причину); фр.: Vous recevrez un catalogue en écrivant à cette adresse; ‗Ви 

отримаєте каталог, написавши за цією адресою‘ (дія герундія передує іншій дії в 

майбутньому, висловлюючи умову) [9]. Конкретне значення герундія залежить від 

смислового співвідношення його з основним дієсловом, наявності обставин часу, 

семантики особистого дієслова і інших чинників [9].  

Варто зауважити, що французький герундій функціонує як обставина, а саме: 

1) як обставина часу, коли означає одночасність, яка іноді посилюється 

прислівником tout: фр.: Tout en écrivant, il m`a posé quelques questions; 

‗Продовжуючи писати, він задав мені кілька запитань‘. Зазвичай tout служить для 

підкреслення можливості, яка існує між двома одночасними діями – головною 

дією і дією, яка його супроводжує, наприклад: фр.: Tout en riant, il restait triste; 

‗Хоча він сміявся, він залишався сумним‘ [27, с. 250].  

2) як обставина часу причинно-наслідкової семантики, наприклад: фр.: En se 

dépêchant, il a oublié les choses les plus importantes ; ‘Поспішаючи, він забув 

найважливіші речі’. 

3) як обставина способу дії, наприклад: фр.: il répondait en souriant;‘Він 

відповідав, посміхаючись’; фр.:On apprend beaucoup en voyageant; ‗Подорожуючи, 

багато дізнаються‘. 

4) як обставина умови, наприклад: фр.:En te donnant de la peine, tu réussiras; 

‘Постаравшись, ти досягнеш успіху’ [4, с. 281]. 

Отже, французький герундій у сучасному мовознавстві представлено як 

безособову форму дієслова, яка позначає другорядну дію, а також супроводжує 

головну. Герундій характеризується первинними та вторинними функціями, 

залежний від суб‘єкта та предиката речення. 
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1.2 Різновиди перекладацьких трансформацій та їх специфіка 

 

Пeреклад художнього тексту зводиться до породження мовою перекладу 

мовного твору, спроможного проявляти художньо-естетичний вплив на читача, що 

відповідає прагматиці вихідного тексту перекладознавства. Для того, щоб 

досягнути адекватності та еквівалентності в перекладознавстві вдаються до 

різного роду перекладацьких трансформацій. Адекватність розглянуто як 

деталізовану передачу смислового змісту оригіналу і повну функціональну та 

стилістичну відповідність йому. Вважають, що адекватним перекладом є той текст 

в якому збережена одна з двох умов: правильно перекладені усі лексеми, терміни 

та їхні сполучення; для читача є зрозумілим переклад і в нього не виникає жодних 

запитань (Л. С. Бархударова, В. С. Виноградов, А. Д. Швейцер) [5; 7; 29]. 

Трансформацію визначено як прийом перекладу, який полягає у зміні 

формальних (лексичні або граматичні трансформації) або семантичних 

(семантичні трансформації) компонентів вихідного тексту при збереженні 

інформації, призначеної для передачі [19, с. 25]. Трансформації у перекладі 

зумовлені й об‘єктивними відмінностями між мовними та культурними 

одиницями, і суб‘єктивними чинниками, як-от індивідуальне бачення перекладача. 

Вони є одним із ефективних шляхів усунення буквалізмів та інтерференції мови 

оригіналу при перекладі [12, с. 9]. 

А. В. Мамрак, Я. І. Рецкер, Р. К. Міньяр-Бєлоручев, О. О. Селіванова, 

А. Д. Швейцер , підтверджують , що незважаючи на існування численних 

визначень поняття «перекладацька трансформація», розуміння та сутність 

проблематики і такого явища залишається досі нерозв'язаними. Сучасна теорія 

перекладу тлумачить трансформацію як прийом логічного мислення, при якому 

розкривається значення іншомовного слова в контексті, а також пошук йому 

українського відповідника, який не збігається зі словником [19; 20; 22; 26; 30]. 
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Загальноприйнятною є позиція, що проблему перекладацьких трансформацій 

варто розв'язувати в площині досягнення еквівалентності перекладу (А. В. 

Мамрак, Я. І. Рецкер, Р. К. Міньяр-Бєлоручев, О. О. Селіванова, А. Д. Швейцер) 

[19; 20; 22; 26; 30].Вона виступає «найоптимальнішою ознакою збалансованості 

смислової, екстралінгвістичної , конотативної інформації текстів оригіналу й 

перекладу, що обґрунтовується необхідністю досягнення рівноцінності їхнього 

регулятивного впливу на своїх читачів [30 с. 31]. 

На думку Л. С. Бархударова, трансформація завжди присутня у 

еквівалентному та адекватному перекладі [4]. У деякому роді перекладацька 

трансформація, за твердженням О.О. Селіванової, це модифікації форми її 

перетворення або змісту й форми в перекладному тексті з метою досягнення 

рівноваги різних видів інформації та прагматичного впливу на читача порівняно з 

текстом оригіналу [26]. 

Перекладацькі трансформації залежно від характеру одиниць мови оригіналу 

поділяються на граматичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні, семантичні та 

лексичні [12]. Суть граматичних трансформації полягає у перетворенні структури 

речення у процесі перекладу відповідно до норм мови перекладу. Морфологічні 

трансформації представляють собою заміну однієї чи декілька частин мови на 

одну чи на декілька інших частин мови. Синтаксичні трансформації 

репрезентують зміну синтаксичних функцій слів та словосполучень. Суть 

стилістичних трансформацій полягає у зміні стилістичного забарвлення одиниці, 

яка перекладається. Семантичні трансформації створюються на основі 

різноманітних причинно-наслідкових зв‘язків, які існують між ситуаційними 

елементами, що описуються. Лексичні трансформації представляють відхилення 

від прямих словникових відповідників та виникають, тому, що може не співпадати 

об‘єм значень лексичних одиниць вихідної та перекладної мов [18, c.103].  

Синтаксичні трансформації найсуттєвіші типи трансформаційних 

перетворювань при перекладі з однієї мови на іншу; до них варто віднести 
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перебудову речення (зміна його структури) та інші заміни — як синтаксичного, 

так і морфологічного порядку [26, c. 293]. 

Синтаксичні трансформації вважаємо найпродуктивнішими в перекладі 

французького герундія українською мовою. Синтаксичні трансформації 

репрезентують заміну одного типу синтаксичної конструкції на інший [16, c.102]. 

У дослідження під синтаксичними трансформаціями розуміємо заміну одного 

типу синтаксичної конструкції на інший. Водночас види синтаксичних 

трансформацій діляться на чотири типи, а саме: нульову трансформацію, заміну і 

трансформації синтаксичних конструкцій та перестановку [9, c.68]. 

Нульова трансформація (синтаксичне уподібнення, дослівний переклад) 

позначає спосіб перекладу, за якого синтаксична структура оригіналу 

перетворюється в аналогічну структуру мови перекладу. Така трансформація 

використовується у випадках, коли і в мові оригіналу, і в мові перекладу існують 

паралельні синтаксичні структури [11, с.69]. Перестановка як вид перекладацької 

трансформації відображає заміну розташування мовних одиниць у тексті 

перекладу в порівнянні з текстом оригіналу. Перестановці піддаються зазвичай 

слова, словосполучення, частини складного речення, а також самостійні речення в 

тексті [11, с.70]. 

Найпоширенішим видом перекладацьких трансформацій є заміна. У процесі 

перекладу заміні можуть піддаватися форми слів, частини мови, члени речення, 

типи синтаксичного зв‘язку. Окрім того, заміні підлягають не лише окремі 

одиниці, а й цілі конструкції. Такий вид трансформація необхідний для передачі 

французьких предикативних або напівпредикативних конструкцій з безособовими 

формами дієслова, які не мають прямих відповідників в українській мові. У 

результаті такої трансформації відбувається «згортання» підрядних речень у 

дієприкметникові, дієприслівникові звороти, а також у віддієслівні іменники з 

прийменниками [11, с.70]. 
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Іншим видом трансформацій синтаксичних конструкцій є членування 

речення, тобто поділ одного складного на більше простих. Під час такої 

трансформації синтаксична структура оригінального речення перетворюється на 

кілька самостійних предикативних структур мови перекладу [5, с.199].  

Таким чином, адекватність та еквівалентність перекладу французького 

герундія українською мовою досягається  за рахунок використання 

перекладацьких трансформацій. Трансформації дають змогу зберегти призначену 

інформацію для читача та репрезентують текст як зрозумілий для читача. До 

найпродуктивніших синтаксичних трансформацій зараховано: нульову, заміну, 

трансформацію синтаксичних конструкцій та перестановку.
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РОЗДІЛ ІІ 

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ 

ФРАНЦУЗЬКОГО ГЕРУНДІЯ 

 

2.1 Французький герундій та його українські відповідники 

 

Пошук еквівалентів для дослідження семантико-синтаксичних особливостей 

перекладу такої безособової форми дієслова як французький герундій реалізовано 

на тлі художнього дискурсу, щоб розуміти, який саме еквівалент перекладач 

використав при перекладі твору та які перекладацькі засоби він застосував. За 

аналізом твору Марка  Леві ―Une fille comme elle‖ та його літературного перекладу 

визначено, що дієприслівник української мови є найпродуктивнішим 

відповідником французького герундія (див. таблицю 2.1).  

Дієслівними ознаками дієприслівника і герундія є категорія виду, 

перехідності/ неперехідності, стану, дієслівне керування, а від прислівника 

вербоїди успадкували залежність від дієслова-присудка та синтаксичну функцію 

обставини. Значення виду, яке підкреслює значення одночасності чи попередності 

основній дії, формально виражається у французького герундія відповідно простою 

чи складною формами, а в українського дієприслівника – через форми 

недоконаного або доконаного виду теперішнього чи минулого часу [13, с.47]. 

Однією з спільних рис дієприслівника і герундія є їх семантичне значення у 

вираженні додаткової дії. Відмітимо, що, якщо французький герундій переважно 

має часове значення одночасності дії, український дієприслівник здатен виражати 

попередність або наступність відносно основної дії. Другою спільною рисою є 

функції дієприслівника і герундія у вираження обставинного значення умови, 

часу, причини та способу дії, тощо.[13, c.47]  
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Таблиця 2.1 

 

Результати кількісних підрaхунків еквівалентності французького 

герундія на матеріалі художного твору Марка Леві «Une fille comme elle» 

 

№ КІЛЬКІСНИЙ ПОКАЗНИК 
ЕКВІВАЛЕНТ ФРАНЦУЗЬКОГО 

ГЕРУНДІЯ 

I Абсолютна еквівалентність 

 140(49,1%) Дієприслівник недоконаного виду 

 67(23,5%) Дієприслівник доконаного виду 

I

I 
Часткова еквівалентність 

 4(1,4%) Дієслово теперішнього часу 

 26(9,1) Дієслово минулого часу 

I

II 
Умовна безеквівалентність 

 20(7%) Підрядне речення часу 

 5(1,8%) Прислівник 

 23(8,1%) Редукція  герундія у перекладі 

 Усього: 285(100%) 

 

За даними таблиці 2.1 визначено, що найпродуктивнішу групу формують 

абсолютні еквіваленти (група I). Абсолютними еквівалентами вважаємо ті 

лексичні одиниці та словосполучення, які є ідентичними за структурою та змістом 

або мають спільні риси та функції в різних мовах .[14, c.47] 

У групі І еквівалентом виступає український дієприслівник. Він 

співвідноситься з французьким герундієм і виконує роль дієприслівника 

недоконаного виду (140 одиниць /49,1%) та доконаного виду (67 одиниць /49,1%). 

Водночас характерним для еквівалентів недоконаного процесу є семантична 

тотожність, коли дія починається з такими ознаками, як неперервність, 
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необмеженість у часі, немаркованість завершеності, повторюваність, наприклад: 

фр.:Il m'arrive le soir en m'endormant de revoir son visage [36];‗Часом, засинаючи 

ввечері, я знову бачу її обличчя‘(дієприслівник засинаючи та герундій en 

m’endormant маркують непереривність дії) [17];фр.:Bonjour Deepak, mais nous 

nous sommes déjà salués deux fois ce matin, répondit-elle en reculant[36]; ‗Доброго 

дня, Діпаку, але ми вже двічі віталися сьогодні зранку, відповіла вона, задкуючи‘(у 

цьому випадку дієприслівник задкуючи та герундій en reculant позначають 

необмеженість у часі )[17]; фр.: Je vous expliquerai ce que je fais dans la vie si le 

hasard nous offre l'occasion de nous revoir, répondit Sanji en descendant [36];‗Я 

поясню вам, чим займаюся в житті, якщо доля знову зведе нас, – відповів 

Санджай, виходячи з авто‘(герундій en descendant та дієприслівник виходячи 

позначають немаркованість завершеності) [17]. 

У реченні: фр.: En développant une application qui permettrait de faire des 

rencontres sans attendre que le hasard s'en mêle, et surtout en élargissant son horizon 

hors du cercle des relations familiales ou professionnelles [36]; ‗Розробивши додаток, 

який давав би змогу зустрічатися, не чекаючи, доки закоханих зведе випадок, а 

головне — спілкуватися поза колом родинних чи професійних стосунків 

[17]‘,маємо два відповідники французькому герундію, один з яких sans attendre 

(інфінітив), інший – еn développant. У перекладі українською мовою перший 

виступає в ролі дієприслівника недоконаного виду, а другий – дієприслівником 

доконаного виду.  

У французькій та українській мовах недоконаний процес передбачає 

одночасність реалізації й відсутність інтервалу щодо первинної та вторинної дії 

[14, c. 47],наприклад: фр.:On m'appelle au huitième, dit-il en actionnant le levier 

[36];‗Мене викликають на дев’ятий, — повідомив він, запускаючи 

важіль‘(запускаючи важіль (вторинна дія) – відсутність інтервалу, повідомив він 

(первинна дія) , тобто він повідомив під час того коли запускав важіль)[17];фр.: 

Non, répondit Sam en se touchant le crane [36];‗Ні, — відповів Сем, торкаючись 
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своєї голови‘ (відповів (первинна дія) – відсутність інтервалу – торкаючись 

(вторинна дія)Сем відповідав і в цей момент він торкався своєї голови [17]; 

фр.:…en repartant vers les bureaux de Sam, ses yeux se posèrent sur l'auvent du No 12, 

Cinquième Avenue [36]; ‗Повертаючись до офісу Сема, він вихопив поглядом 

піддашок будинку № 12 на П’ятій авеню‘(повертаючись (вторинна дія) – 

відсутність інтервалу ; він вихопив (первинна дія) [17].  

Український дієприслівник недоконаного виду, який є еквівалентом 

французькому герундію репрезентує додаткову інформацію, а саме (див. табл. 

2.2): 

а) про емоційний стан суб'єкта, наприклад: фр.:Mlle Chloé l'attend devant la 

grille, elle le salue en souriant…[36];‗Міс Хлоя чекає біля ґратки і, всміхаючись, 

вітає його …‘[17](всміхаючись описує емоційний позитивний стан суб‘єкта); фр.: 

On dirait qu'il a été fait sur mesure, répondit M. Rivera en admirant le tombé du 

pantalon [36];‗Наче на мене шита,відповів містер Рівера, захоплюючись фасоном 

штанів‘(захоплюючись представляє рівень емоційно-позитивного стану суб‘єкта) 

[17]; фр.: Sam mordit prudemment dans le bun, fit une moue étonnée en appréciant la 

saveur du vada[36];‗Сем обережно відкусив шматок булочки, здивовано 

насолоджуючись пікантністю страви вада…‘ (насолоджуючись показує 

емоціний стан задоволення суб‘єкта) [17]; 

б) про темпоральне значення , коли йдеться про рух та переміщення суб‘єкта 

у просторі, наприклад: фр:En longeant les grilles de Washington Square Park, il 

entendit une mélodie[36];‗Крокуючи вздовж огорожі парку Вашингтон-сквер, він 

почув мелодію‘(крокуючи вздовж показує напрям руху суб‘єкта) [17]; фр.:Et mon 

colis, qui s'en occupe protesta le livreur en les suivant sur le trottoir [36];‗ А хто 

подбає про мій пакунок?обурився кур’єр, крокуючи за ними 

тротуаром‘[17](напрям руху суб‘єкта); 

в) про зорову, мовленнєву, інтелектуальну, слухову активність та діяльність 

суб'єкта, наприклад: фр.:Tu lui ressembles beaucoup, soupira Lali, en le regardan 
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[36]; ‗Ти дуже на нього схожий, зітхнула Лалі, дивлячись на гостя‘[17](зорова 

діяльність);фр.:Et en entendant couiner le canapé-lit sous ses fesses, il se mit à rêver 

au king size dans lequel il aurait dû s’endormir[36];‗Дослухаючись до писку дивана 

під сідницями, він мріяв про королівське ліжко, в якому мав заснути;[17](слухова 

діяльність);фр.:Silencieux, ils se regardaient fixement et chacun devait deviner ce que 

l'autre pensait, en l'orientant par de simples mimiques ou des mouvements de tête [36]; 

‗Вони пильно дивилися одне на одного, і кожен намагався вгадати, про що думає 

інший, спираючись тільки на міміку чи порухи голови‘[17](інтелектуальна 

активність); фр.: En pensant à l'après, j'ai fixé Julius et lui ai confié qu'il ne me devait 

rien [36];‗Міркуючи про «після», я поглянула на Джуліуса і сказала, що він нічого 

мені не винен‘ [17] (інтелектуальна активність); фр.: Je me demandais ce qu'aurait 

fait mon père à ma place, je guette un signe, dit-il en regardant à travers les branches 

du grand orme chinois [36];‗Я запитую себе, що зробив би батько на моєму місці, 

шукаю якийсь знак, сказав він, блукаючи поглядом між гілок величезного 

китайського в’яза‘ [17] (зорова діяльність ); 

г) про фізичні дії суб‘єкта, наприклад: фр.:J'ai peut-être oublié de te dire que j'ai 

reçu un appel de Mumbai, mentionna-t-elle en le resservant [36];‗Може, я забула тобі 

сказати, але мені телефонували з Мумбаї,  промовила вона, накладаючи 

чоловікові ще одну порцію‘ [17] (додаткова фізична активність) ; фр.:En attendant 

son invité sur le palier…[36];‗Чекаючи гостя на сходовому майданчику…‘ 

[17];фр.:…dit-elle en descendant l'avenue…[36];‗відповіла вона, спускаючись 

вулицею‘ [17]; фр.:Quel genre de travail fais-tu, si ce n'est pas indiscret ? demanda-t-

elle en versant du lait sur un bol de céréales [36];‗ А чим ти займаєшся, якщо не 

секрет? запитала вона, наливаючи молоко в миску з пластівцями‘ [17]; фр.: il 

travaille au bas dela 5e Avenue, au numéro 12, précisa-t-elle en pointant du doigt 

l'arche de Washington Square Park [36];‗Він працює на початку П’ятої авеню, в 

будинку № 12, — уточнила вона, вказуючи на арку посеред парку Вашингтон-

сквер‘ [17]; фр.:Que puis-je faire pour vous ? demanda-t-il poliment en rajustant ses 
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lunettes [36];‗Чим можу вам допомогти? — ввічливо запитав він, поправляючи 

окуляри‘ [17] (описано додаткову фізичну діяльність: наливаючи, вказуючи, 

спускаючись). 

 

Таблиця 2.2 

Порівняння французького герундій та українського дієприслівника 

недоконаного виду 

РЕПРЕЗЕНТОВАНА 

ІНФОРМАЦІЯ 
ФРАНЦУЗЬКИЙ ГЕРУНДІЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДІЄПРИСЛІВНИК 

НЕДОКОНАНОГО ВИДУ 

а)стан суб'єкта + + 

б)темпоральне 

значення 
+ + 

в)зорову, мовленнєву, 

інтелектуальну , 

слухову активність та 

діяльність 

+ + 

г)фізичні дії суб‘єкта + + 

 

Доконаний процес в мовознавстві вважається  граничним і динамічним 

водночас. Для нього характерним є завершеність дії, ї результативність, а також 

відокремленість від іншої дії. Між первинною та вторинною діями починає 

функціонувати незначний семантичний інтервал [13, c.48], наприклад: фр.:Il la 

salua en soulevant sa casquette et retourna derrière son comptoir [36];‗Знявши 

картуза, попрощався з нею і повернувся за бюрко [17] (семантичний інтервал між 

діями);фр.: C'est la première fois qu'un homme est à mes pieds, lança-t-elle en souriant 

[36];‗Це вперше чоловік падає мені до ніг, — усміхнувшись, кинула вона [17] 

(семантичний інтервал між діями);фр.:... en arborant son badge, il demanda si une 

certaine Mme Collins résidait bien à cette adresse [36];‗Показавши своє посвідчення, 

він запитав, чи проживає за цією адресою така собі місіс Коллінс‘ [17] 

(семантичний інтервал між діями).  

Дієприслівник доконаного процесу характеризує (див. таблицю 2.3):  
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а) рух та переміщення суб‘єкта, наприклад: фр.: Je me charge du taxi, proposa 

Sanji en s'approchant de son oncle… [36];‗Я займуся таксі, — запропонував 

Санджай, підійшовши до дядька‘ [17] (рух суб‘єкта); фр.:En sortant de l'immeuble, 

Sanji se retrouva devant les grilles du parc, le trompettiste s'en était allé et avec lui la 

mélodie de Petite Fleur [36];‗Вийшовши з будівлі, Санджай опинився перед 

огорожею парку, але трубач уже зник, а разом з ним і мелодія «Маленької 

квітки»‘ [17] (переміщення суб‘єкта в просторі); фр.:C'est très gentil à vous d'avoir 

failli vous faire écraser, lâcha Chloé en avançant vers lui [36];‗Дуже мило з вашого 

боку мало не потрапити під машину, — не стрималася Хлоя, виїхавши наперед‘ 

[17] (рух і переміщення суб‘єкта); 

б) фізичну активність та фізичну діяльність суб‘єкта, наприклад: фр.: J'ai des 

envies de grande cuisine, je te laisse choisir le meilleur restaurant du quartier, et tu es 

mon invitée bien sûr, dit Sanji en accueillant sa tante [36];‗Мене вабить висока кухня, 

тож обирай найкращий ресторан району. Звісно ж, я пригощаю, — сказав 

Санджай, зустрівши тітку‘ [17]; фр.:Il ne lui proposa pas de s'asseoir, pire encore, 

il lui tourna le dos en pivotant son fauteuil vers la baie vitrée qui surplombait 

Washington Square Park [36];‗Він не запропонував Сему сісти, ба навіть гірше: сам 

умостився до нього спиною, повернувши крісло до скляної стіни, що виходила на 

парк Вашингтон-сквер‘ [17] (описано фізичну діяльність суб‘єкта);  

в) мовленнєву, слухову, зорову діяльність суб'єкта, наприклад: фр.:Son 

chauffeur l'en empêcha en entamant la conversation, alors que les tours de Manhattan 

se dessinaient dans le lointain [36];‗Але водій цьому завадив, завівши розмову, коли в 

далині замайоріли вежі Мангеттену‘ [17] (мовленнєва діяльність); фр.: Tu n'as pas 

changé, s'exclama Sanji en revoyant son ami [36];‗А ти зовсім не змінився! – 

вигукнув Санджай, побачивши друга [17] (зорова діяльність); фр.: Où pourrions-

nous aller pour changer un peu ? ajouta-t-elle en jetant un regard vers son mari [36]; ‗І 

додала, виразно зиркнувши на чоловіка: – Куди б нам сходити, щоб змінити 

атмосферу?‘ [17] (зорова діяльність). 
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Базуючись на функціонування видових форм саме дієприслівника, робимо 

висновки, що недоконаний процес зіставлений доконаному в тому, що ситуація 

показана в такий спосіб за участю герундія у французькій мові залишається 

постійною впродовж часу, тоді як ситуація з доконаним дієприслівником 

охарактеризована послідовністю відношень, які і вирізняють одну від одної та 

викликають зміни на часовій осі .  

 

Таблиця 2.3 

Порівняння французького герундій та українського дієприслівника 

доконаного виду 

РЕПРЕЗЕНТОВАНА 

ІНФОРМАЦІЯ 

ФРАНЦУЗЬКИЙ 

ГЕРУНДІЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ДІЄПРИСЛІВНИК 

ДОКОНАНОГО  ВИДУ 

а) рух та переміщення 

суб‘єкта 
+ + 

б) фізичну активність та 

фізичну діяльність суб‘єкта 
+ + 

в) мовленнєву,слухову, 

зорову діяльність суб'єкта 
+ + 

 

За продуктивністю другу позицію займає група II часткових еквівалентів, які 

визначено як одиниці перекладу, що являють собою лише частину інформації 

лексеми вихідної мови чи мають семантичне поле вживання, і воно може лише 

частково збігається з семантичним полем вихідної лексеми. У групі ІІ 

французький герундій співвідноситься з українським дієсловом, а саме дієсловом 

теперішнього часу (4 одиниці /1,4%) та минулого часу (26 одиниць / 9,1%). 

Співвідношення французького герундія та українського дієслова 

теперішнього часу підтверджує відсутність інтервалу між первинною та 

вторинною діями, що зводять їх до однорідних [13, c.49], напрклад: фр.:Oui, j'y 

travaille, en lui apprenant à être plus exigeante, et elle fait beaucoup de progrès, mais 

si tu cherches à me dire quelque chose, sois plus direct [36].‗Так, я над цим працюю, 

вчу її бути вимогливішою. І вона робить неабиякі успіхи‘ [17] (відсутність 
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інтервалу); фр.: Ce qui l'amusait aussi c'était l'idée d'emprunter en rentrant à Mumbai 

l'un de ces vieux ascenseurs dont s'enorgueillissait le palace et de montrer à ses oncle… 

[36];‗Його розважала думка про те, як він повертається в Мумбаї, сяде в один зі 

старих ліфтів, якими так пишався готель, і покаже своїм дядькам… [17] 

(дієсловом теперішнього часу). 

Дієслово минулого часу допомагає зрозуміти вторинну герундійну дію, яка 

визначається недовгочасністю, вичерпністю та завершеністю. Така от вторинна дія 

виникає одночасно з первинною, проте на її тлі не виглядає як саме тло, а як 

додаткова дія, яка зберігає ознаки однорідності [11, c.49], наприклад: фр.: Alors 

pour se faire pardonner, elle a sorti quelques billets de son sac, en me suggérant 

vivement d'aller acheter des vêtements [36];‗І щоб якось перепросити, вона витягла 

кілька купюр із сумки й порадила [17] (виступає як додаткова дія ) мені купити 

собі одягу‘; фр. Puis elle attendit en feuilletant un magazine [36] ;‗Очікуючи, вона 

гортала журнал (коли чекала, вона гортала журнал) [17]; фр.: Ne l'embête pas avec 

ces vieilles histoires, il doit être épuisé, intervint Deepak en escortant son hôte vers la 

salle à manger [36];‗Не набридай йому старими побрехеньками. Певно, він 

утомився, – перебив її Діпак і провів (додаткова дія )гостя до їдальні‘ [17];фр.: Tu 

as faim ? Veux-tu que je te réchauffe quelque chose ? Viens, nous ne risquons pas de 

réveiller Deepak, dit-elle en jetant un regard vers sa chambre, un tremblement de terre 

n'y suffirait pas [36];‗Ти голодний? Розігріти тобі що-небудь? Ходімо, ми не 

розбудимо Діпака. –  Вона кинула (додаткова дія )  погляд на свою спальню‘ [17]; 

фр.: Il a ri et m'a tapoté l'épaule en me déclarant qu'il était fier de moi [36]; ‗Він 

засміявся, поплескав мене по плечу і сказав (додаткова дія )  , що пишається мною 

[17]; фр.: Madame lisait à haute voix un livre sur la vie des mormons, monsieur 

l'écoutait en s'ennuyant religieusement [36]; ‗Дружина читала вголос книжку про 

життя мормонів, а чоловік слухав її й конав (додаткова дія ) від нудьги та 

релігійності‘ [17]. 
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Непродуктивною вважаємо групу ІІІ умовних безеквівалентів. Умовними 

безеквівалентами виступають слова або словосполучення, які не мають 

еквівалентного перекладу. У такому випадку французький герундій 

перекладається підрядним реченням часу (20 одиниць / 7%), прислівником (5 

одиниць / 1,8%), а також французький герундій зазнає редукції (23одиниць / 

8,1%), тобто певного послаблення і спрощення при перекладі українською мовою.  

Українське підрядне речення часу відповідає французькому герундію, 

репрезентуючи одночасність первинної і вторинної дії, а тому й відсутність 

семантичного інтервалу. Проте дії здійснюються паралельно, на тлі одна одної 

[13, c. 49], наприклад: фр.: En découvrant le projet du comptable, Chloé eut du mal à 

contenir sa colère [36];‗Коли Хлоя дізналася про план бухгалтера, то не змогла 

стримати гнів‘(не змогла стримати гнів, коли дізналась)[17];фр.: Deepak eut le 

souffle coupé en voyant la façon dont sa femme avait transformé la pièce [36];‗У 

Діпака перехопило подих, коли він побачив, як дружина змінила 

кімнату‘(перехопило подих, коли побачив) [17]; фр.: Vous le saurez en rentrant 

chez vous, lui répond-il[36]; ‗Ви дізнаєтесь про це , щойно потрапите до себе( 

відповідає він- потрапите – дізнаєтесь) [17];фр.: Vous n'aviez pas tout à fait tort en 

le traitant de clochard…[36];‗Ви не дуже й помилилися, коли назвали його 

волоцюгою…‘(не помились, коли назвали) [17]. 

Таблиця 2.4 

Порівняння французького герундія та українського прислівника 

 

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ 

ПОКАЗНИК 

ФРАНЦУЗЬКИЙ 

ГЕРУНДІЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ПРИСЛІВНИК 

Первинна дія + + 

Вторинна дія + + 

Відсутність семантичного 

матеріалу 
+ + 
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Співвіднесеність французького герундія з прислівником в українській мові , з 

одного боку, засвідчує атрибутивний характер вторинного предиката, а з другого 

показує первинну і вторинну дію як одночасні у часових межах з абсолютною 

відсутністю семантичного інтервалу (див. таблицю 2.4) [14, c.48], наприклад: фр.: 

Sanji regarda sa tante, passant de l'amusement à la surprise en constatant qu'elle était 

on ne peut plus sérieuse [36];‗Санджай поглянув на тітку.Спершу його розважали 

її слова, але потім він із подивом усвідомив, що Лалі не жартувала‘ [17]. 

Для кращого розуміння та сприймання, а також для адаптації тексту 

перекладач вдається до редукції, тобто спрощення та послаблення французького 

герундія. Передусім такі спрощення спричинені стильовими особливостями 

перекладу, наприклад: фр.: En sortant de son casting, Chloé eut envie de se promener 

sur Madison Avenue [36]; ‗По завершенні кастингу Хлоя захотіла прогулятися по 

Медісон-авеню‘ [17]; фр.:En attendant, il prolongerait son service le soir. Afin de 

faciliter la vie de tout le monde [36];‗А тим часом він міг би довше працювати 

вечорами, аби полегшити всім життя‘ [17]. 

У перекладі українською мовою помічаємо упущення французького герундія 

(його редукцію) за таких конкретних умовах (див. таблицю 2.5), а саме:  

а) домінація первинної дії, тоді вторинна герундійна дія нівелюсться, набуває 

атрибутивного характеру, семантичний інтервал відсутній [13, с.49], наприклад: 

фр.: Il proposa de la raccompagner, mais Chloé assura qu'elle n'avait besoin d'aucune 

aide, elle serait au sec la première, lui dit-elle en le défiant [36]; ‗Санджай 

запропонував Хлої провести її, але дівчина запевнила, що не потребує допомоги, і з 

викликом кинула, що першою дістанеться до прихистку‘ [17]; фр.: Il serra Lali 

dans ses bras et la réconforta en lui offrant toute la tendresse dont il était capable [36]; 

‗Він стиснув Лалі в обіймах з усією ніжністю, на яку був здатен‘ [17]; 

фр.:Procédons avec méthode, suggéra Rivera en empruntant l'air d'un vieux limier 

[36]; ‗Підійдімо до справи методично, — запропонував Рівера з виглядом старого 

слідчого‘ [17]; 
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б) вторинна дія набуває роз'яснювального, уточнювального характеру [14, 

с.49],  наприклад: фр.: Tu le reconnaîtras, cria Sanji en dévalant l'escalier [36];‗Ти 

його впізнаєш! – гукнув Санджай, спускаючись (використовуючи сходи) сходами‘ 

[17]. 

 

 

Таблиця 2.5 

Порівняння французького герундія та редукції в українському перекладі  

 

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ 

ПОКАЗНИК 

ФРАНЦУЗЬКИЙ 

ГЕРУНДІЙ 

РЕДУКЦІЯ 

Первинна дія + - 

Вторинна дія + - 

Відсутність семантичного 

матеріалу 

+ + 

 

Отже, за аналізом роману Марка Леві ―Une fille comme elle‖ та його 

художнього перекладу К. Пітик «Така, як ти» визначаємо, що еквівалентом 

французького герундія в українській мові є дієприслівник недоконаного виду (140 

/ 49,1%) та доконаного виду (67 / 23,5%). Частковими еквівалентами вважаємо 

українське дієслово, а саме дієслово теперішнього часу (4 / 1,4%) та минулого часу 

(26 / 9,1%). Найменш продуктивною групою є умовні еквіваленти, де французький 

герундій співвідносний із підрядним реченням часу (20 /7 %), прислівником (5 / 

1,8%), і зазнає редукції (23 / 8,1%) (див. табл. 2.1). 

 

 

2.2 Реалізація семантико-синтаксичних  трансформацій у процесі 

перекладу французького  герундія 
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За аналізом художнього твору та його літературного перекладу, а також на 

матеріалі кількісних підрахунків визначено (див. табл. 2.6), що перекладач 

застосував для перекладу французького герундія такі синтаксичні перекладацькі 

трансформації, як нульова трансформація і заміна. 

 

 

Таблиця 2.6 

Результати кількісних підрахунків видів семантико-синтаксичної 

перекладацької трансформації 

 

№ Кількісний показник 
Вид синтаксичної перекладацької 

трансформації 

1. 207 (72,6%) Нульова 

2. 78 (27,4%) Заміна 

3. Усього: 285 (100%) 

 

Першу групу перекладацьких трансформацій, яку використав перекладач 

формує нульова трансформація. Так як в українській мові немає відповідної 

форми французького герундія, перекладач застосував паралельні синтаксичні 

стуктури. Такими паралельними формами виступає дієприслівник недоконаного 

виду, наприклад: фр.: En pensant à l’après, j ‘ai fixé Julius et lui ai confié qu’il ne me 

devait rien [36].‗Міркуючи про «після», я поглянула на Джуліуса і сказала, що він 

нічого мені не винен‘[17] (дія, яка ще не встигла реалізуватися); фр.:En explorant le 

fond de la pièce, il aperçut enfin son bonheur sous une tuyauterie de chauffage [36]; 

‗Обстежуючи кімнатку, він нарешті знайшов свій скарб під трубами опалення‘ 

[17] (тривала дія); фр.: Il fit une moue dédaigneuse en appuyant sur le bouton de 

l'ascenseur… [36]; Він зневажливо скривився, натискаючи кнопку ліфта [17] (дія 

ще невиконана). 
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Іншою паралельною формою виступає дієприслівник доконаного виду, 

наприклад: фр.:C’est très gentil à vous d’avoir failli vous faire écraser, lâcha Chloé en 

avançant vers lui [36];‗Дуже мило з вашого боку мало не потрапити під машину, 

— не стрималася Хлоя, виїхавши наперед‘ [17] (завершеність у минулому часі); 

фр.: Tu ne souffres pas trop ? s'inquiéta-t-il en observant la jambe en extension pendue 

à une poulie… [36];‗Тобі дуже боляче? — запитав він, поглянувши на колегу, що 

лежав на витяжці‘ [17] (дія вже відбулась у минулому часі); фр.:  Tu es bien 

matinale, dit-il en la découvrant dans la cuisine [36];‗Ти рання пташка,  – сказав він, 

побачивши дружину на кухні‘ [17] (результативність дії). 

За аналізом твору Марка Леві ―Une fille comme elle‖ та його літературного 

перекладу, заміна формує другу групу синтаксичних перекладацьких 

трансформацій. Такий вид трансформації є найпоширеніший серед перекладацької 

трансформації. Для дослідження важливим стало, що перекладач замінив 

французький герундій дієсловом минулого часу, підрядним реченням часу, 

прислівником та редукцією. Наприклад: а)французький герундій замінено 

дієсловом минулого часу: фр.: Puis elle attendit en feuilletant un magazin [36]; 

‗Очікуючи, вона гортала журнал‘ [17]; фр.: Il a ri et m’a tapoté l’épaule en me 

déclarant qu'il était fier de moi [36];‗Він засміявся, поплескав мене по плечу і сказав, 

що пишається мною‘ [17]; фр.: Il descendit au sous-sol en passant par l'escalier de 

service et gagnasubrepticement la remise où les liftiers stockaient leur matériel 

d'entretien [36]; ‗Він спустився до підвалу службовими сходами й нишком 

прокрався до комірчини, де ліфтери зберігали свій інвентар‘ [17]; б)українським 

підрядним реченням часу: фр.: Vous n’aviez pas tout à fait tort en le traitant de 

clochard…[36]; ‗Ви не дуже й помилилися, коли назвали його волоцюгою‘ [17]; фр.: 

En découvrant le projet du comptable, Chloé eut du mal à contenir sa colère 

[36];‗Коли Хлоя дізналася про план бухгалтера, то не змогла стримати гнів‘ [17]; 

в) прислівником: фр.: Sanji regarda sa tante, passant de l'amusement à la surprise en 

constatant qu'elle était on ne peut plus sérieuse [36];‗Санджай поглянув на тітку. 
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Спершу його розважали її слова, але потім він із подивом усвідомив, що Лалі не 

жартувала‘ [17]. 

Редукція представляє заміну, як один із видів трансформацій, щоб 

забезпечити краще розуміння та сприймання, а також для адаптації тексту. 

Передусім такі спрощення спричинені стильовими особливостями перекладу, 

наприклад: фр.:En sortant de son casting, Chloé eut envie de se promener sur Madison 

Avenue [36]; ‗По завершенні кастингу Хлоя захотіла прогулятися по Медісон-

авеню‘ [17] (для спрощення та розуміння  використано прийменик та іменник); 

фр.:Elle avait besoin d'une alliée dans la place, quelqu'un pour tempérer les ardeurs de 

M. Groomlat, en attendant de trouver une solution [36];‗Лалі потрібна була союзниця 

у цих стінах, здатна потамувати запал містера Ґрумлата, доки не знайдеться 

рішення‘ [17] (французький герундій перекладається як сполучник часу 

українською мовою). 

Таким чином, синтаксичні трансформації визначено як продуктивний засіб 

передачі змісту слів для перекладу французького герундія українською мовою із 

збереженні інформації, призначеної для читачів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Таким чином, французький герундій (вербоїд) описано як важливе і 

продуктивне граматичне явище французької мови. З позицій перекладацької 

діяльності така безособова форма цікава з огляду на варіативність еквівалентних 

засобів його передачі, зокрема українською мовою.  

Розглянуто загальні закономірності функціонування французького герундій 

як особливої форми дієслова. Визначено його відносно незалежне місце в реченні, 

проте зазначено й другорядну дію, яка супроводжує головну. Досліджено вторинні 

функції герундія , коли герундій висловлює дію, рівноправну з дією, яку виражено 

присудком та коли він позначає логічні відносини, перш за все умову 

(передумову), причину. Встановлено здатність французький герундія виконувати 

роль обставини часу, обставини часу причинно-наслідкової семантики, обставини 

способу дії та обставини умови. 

Описано способи перекладу французького герундія серед яких вагоме місце 

посідає трансформація, яка полягає у зміні формальних або семантичних 

компонентів вихідного тексту при збереженні інформації, призначеної для читача. 

Проаналізовано використання нульової трансформації в перекладі французького 

герундія українською мовою, де застосовано паралельні синтаксичні структури. 

Розглянуто вживання синтаксичних перекладацьких трансформацій – заміни, де 

французький герундій замінюється дієсловом минулого часу, підрядним реченням 

часу, прислівником та редукцією.  

Установлено, що еквівалентами французького герундія виступає 

дієприслівник доконаного виду та дієприслівник недоконаного виду, які вміщають 

в собі репрезентовану інформацію про: стан суб'єкта, темпоральне значення, 

зорову, мовленнєву, інтелектуальну , слухову активність та фізичні дії суб‘єкта. 

Дієслова теперішнього часу, якому характерне відсутність інтервалу між 

первинною та вторинною діями, що є властиве і французькому герундію. Дієслово 
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минулого часу, яке виражає додаткову дію. Проаналізовано диференційний 

показник прислівника, який співпадає з французьким герундієм. Підрядне 

речення, яке показує одночасність первинної і вторинної дії, й відсутність 

семантичного інтервалу. Редукція, яка використана для кращого розуміння та 

сприймання французького герундія в українській мові. 

Визначено, що продуктивними видами перекладацької трансформації, якими 

був перекладений герундій є нульова (207 / 72,6%) та заміна (78 / 27,4%). 

Виокремлено основні групи еквівалентів, а саме:  а) абсолютні еквіваленти 

(дієприслівника недоконаного виду (140 одиниць /49,1%) та доконаного виду 

(67 одиниць /49,1%)), які є ідентичними за структурою та змістом або мають 

спільні риси та функції в різних мовах; б) часткові еквіваленти(дієслово 

теперішнього часу (4 одиниці /1,4%) та минулого часу (26 одиниць / 9,1%)), які 

представляють лише частину інформації слова вихідної мови, яке лише частково 

збігається з семантичним полем вихідної лексеми; в) умовні (підрядне реченням 

часу (20 одиниць / 7%), прислівник(5 одиниць / 1,8%), редукція (23одиниць / 

8,1%)), які не мають еквівалентного перекладу.  
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Анотація 

студентської наукової роботи 

Семантико-синтаксичні особливості перекладу французького герундія 

(на матеріалі художнього твору Марка Леві “Une fille comme elle”) 

Наукова робота присвячена дослідженню французького герундія як 

унікальної безособової форми дієслова з протекцією на його українські 

відповідники у художньому творі Марка Леві ―Une fille comme elle‖ та у його 

літературному перекладі К. Пітик «Така, як ти». 

Актуальність роботи визначено підвищеним інтересом до ретельного аналізу 

особливостей перекладу французького герундія українською мовою, а також 

міжмовним порівнянням семантико-синтаксичних та структурних перекладацьких 

трансформацій, що дає змогу з‘ясувати й систематизувати типові та своєрідні 

лінгвальні процеси. 

Мета дослідження полягає у виявлення семантико-синтаксичних 

особливостей перекладу французького герундія українсько мовою на тлі 

художнього дискурсу. 

Для досягнення мети дослідження необхідне виконання таких завдань: 

розглянути загальні закономірності функціонування французького герундій як 

особливої форми дієслова; описати способи перекладу французького герундія; 

виокремити українські еквіваленти французького герундія; визначити й 

диференціювати основі групи еквівалентів та способи перекладу 

У роботі використано такі методи: індуктивний, дедуктивний, порівняльно-

зіставний методи, статистичний аналіз, метод суцільної фіксації, семантико-

синтаксичний аналіз. 

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної 

літератури (37 найменування). Загальний обсяг – 30 сторінок. 

Ключові слова: французький герундій, трансформація, еквівалентність, 

український еквівалент, художній твір. 


