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фУНКЦЫЯНАВАННЕ БЕЛАРУСКІХ І НЯМЕЦКІХ NOMINA AGENTIS  
У СфЕРЫ ПРАфЕСІЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ

Апошнiм часам пiльная ўвага надаецца 
вывучэнню агентыўных субстантываў 

як у айчынным, так i ў замежным мовазнаўстве. 
У працах беларускiх i нямецкiх навукоўцаў 
выяўляюцца некалькi аспектаў вывучэння пер-
санальных субстантываў. Найбольшая коль-
касць прац прысвечана праблемам дэрывацыi 
асабовых найменняў. На словаўтваральныя 
асаблiвасцi гэтай катэгорыi слоў звярталi ўвагу 
даследчыкi Б. Касоўскi, В. Хацкевiч, П. Вярхоў, 
М. Паўленка, М. Круталевiч, М. Лукашук, 
В. Ляшчынская, С. Клундук, В. Варановiч. Дэ-
рывацыя асабовых субстантываў даследава-
лася Г. Арцямёнкам, П. Сцяцко, Т. Юхо, А. Лу-
кашанцам [1, с. 247]. Сярод нямецкiх наву -
коўцаў, якiя займалiся тэарэтычнымi пытаннямi 
нямецкага словаўтварэння, трэба адзначыць 
Erben J.: Einführung in die deutsche 
Wotbildungslehre [2]; Fleischer W., Barz I: 
Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache 
[3]; Motsch W.: Deutsche Wortbildung in 
Gründzugen [4]; Naumann B.: Einführung in die 
Wortbildungslehre des Deutschen [5].

Сярод шматлiкiх асабовых найменняў намi 
разглядаюцца дэвербальныя намiнацыi асо-
бы паводле прафесiйнай прыметы ў белару-
скай i нямецкай мовах. Мэта гэтай працы – 
высветлiць, якiя з найменняў асобы належаць 
да прафесiйнай дзейнасцi i ў якiх сферах яны 
ўжываюцца. Матэрыялам для дасле давання 
паслужылi беларускiя i нямецкiя дэвербаль-
ныя найменнi асобы, вылучаныя метадам су-
цэльнай выбаркi з тлумачальнага слоўнiка бе-
ларускай мовы [6] i iнтэрнэт-рэсурсу тлума-
чальнага слоўнiка нямецкай мовы Duden 
online [7].

Пры аналiзе прафесiйных дэвербальных 
найменняў асобы ў беларускай i нямецкай 
 мовах мы вылучылi асноўныя сферы iх функцыя-
навання: вытворчую, гаспадарчую, культурна-
гiстарычную, сацыяльна-бытавую, грамадска-
палiтычную, спартыўную, ваенную, сферу аду -
ка  цыi i выхавання, сродкаў масавай iнфар-
мацыi, медыцыны, сферу бiзнесу i права. 

У сферы вытворчасцi можна вылучыць 
некалькi падгруп: тэкстыльная, харчовая, юве-
лiрная, горназдабыўная памысловасць, мета-
лур гiя, тэхнiка, сфера высокiх тэхналогiй 
i палiграфiя. Што да паасобных падгруп, то тут 
назiраецца супадзенне семантычнай класiфi-

ка цыi ў абедзвюх мовах. Лексiчная напаў-
няльнасць паасобных падгруп розная ў кож-
най з моў. 

Першую падгрупу складаюць найменнi 
асобы агульнапрамысловых спецыяльнасцей, 
такiя як: бел. накладчык, рэзчык, сартавальнiк; 
ням. Fräser m ‘фрэзероўшчык’, Nieter m ‘кля-
пальшчык’, Schmelzer m ‘плавiльшчык; шкла-
вар’. Падгрупа найменняў у сферы будаўнiцт-
ва: бел. забудоўшчык, абмуроўшчык, шпаклёў-
шчык; ням. Einschaler m ‘апалубшчык’, Glaser 
m ‘шкляр’, Maurer m ‘муляр; тынкоўшчык’. Ся-
род назваў асобы здабыўной прамысловасцi 
наступная дэвербальныя агентывы: бел. бу-
рыльшчык, свiдравальшчык, драбiльшчык; 
ням. Hauer m ‘забойшчык’, Steiger m ‘горны 
майстар, штайгер’, Sucher m ‘шукальнiк; горн. 
старацель’; у галiне тэхнiкi i сферы высокiх 
тэхналогiй: бел. манцiроўшчык, канструктар, 
кадзiроўшчык, счытчык; ням. Bedien(end)er m 
‘аператар’, Einrichter m ‘наладчык, настрой-
шчык’, Programmierer m ‘праграмiст’, Verdater 
m ‘той, хто займаецца апрацоўках даных’. 
Асобную групу складаюць найменнi ме та лур-
гiч най прамысловасцi: бел. адлiўшчык, сплаў-
шчык, выдзiмальшчык; ням. Former m ‘фармi-
роўшчык, фармавальнiк’ Gießer m ‘лiцейшчык’, 
Walzer m ‘вальцоўшчык, пракатчык’. Найменнi 
асобы харчавой прамысловасцi: бел. засоль-
шчык, вяндляр, дэгустатар; ням. Bäcker m 
‘пекар, булaчнiк’, Brauer m ‘бровар’, Käser m 
‘сырароб’. Падгрупа найменняў, што нале-
жаць да тэкстыльнай прамысловасцi: бел. 
варсавальшчык, драпiроўшчык, прадзiльшчык; 
ням. Färber m ‘фарбавальшчык, фарбар’, 
Weber m ‘ткач’ Wirker m ‘трыкатажнiк, ткач’. 
Наступная падгрупа nomina agentis у сферы 
палiграфii i друку: бел. пераплётчык, рэдак-
тар, iлюст ратар, рэцэнзент; ням. Drucker m 
‘друкар; палiграфiст’, Verleger m ‘выдавец’, 
Herausgeber m ‘выдавец, рэдактар’, Setzer m 
‘наборшчык’, Umbrecher m ‘вярстальшчык’. 
Зафiксавана адно беларускае найменне 
ў сферы ювелiрнай прамысловасцi – па-
залотнiк i чатыры нямец кiя дэрываты: Radierer 
m ‘гравёр’, Tauschierer m ‘iнкрустатар’, Vergolder 
m ‘пазалотчык’, Versilberer m ‘спецыялiст па 
серабрэнню’.

У структурным плане nomina agentis сфе-
ры вытворчасцi – гэта суфiксальныя назоўнiкi. 
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Ва ўтварэннi 194 беларускiх намiнацый асобы 
ўдзельнiчаюць 13 суфiксаў, сярод якiх най-
больш прадуктыўныя -чык/-шчык i -льшчык / 
-iльшчык. У нямецкай мове да вытворчай сфе-
ры належаць 136 nomina agentis, з якiх 
100 найменняў – дэрываты з суфiксам -er 
i 36 субстантываў з суфiксальнымi фармантамi 
iншамоўнага паходжання. Сярод iншамоўных 
фармантаў найбольш прадуктыўны -eur (16 на-
зоўнiкаў): Ziseleur m ‘чаканшчык, гравёр’, Gal-
va niseur m ‘гальванатэхнiк; гальванiк’, Kon st-
ruk teur m ‘канструктар, распрацоўшчык’. Ас-
тат  нiя iншамоўныя фарманты -ator, -ateur, -аnt, 
-or, -ist, -itor, -ling утвараюць ад 1 да 7 назоўнiкаў: 
Restaurator m ‘рэстаўратар’, Des sinateur m 
‘ткацкi рысавальшчык; мастак-праекцiроў-
шчык малюнкаў, узораў’, Fab rikant m ‘фаб-
рыкант’, Redaktor m ‘рэдактар’, Illuminist m 
‘мастак-iлюстратар’, Editor m ‘выдавец’, Zim-
merling m ‘крапiльшчык’.

У гаспадарчай сферы выяўлена 25 бела-
рускiх i 22 нямецкiх дэвербальных субстан-
тываў з семантыкай персанальнасцi. Найменнi 
гэтай падгрупы належаць пераважна да галiны 
сельскай гаспадаркi i жывёлагадоўчай сферы: 
бел. нарыхтоўшчык, баранавальшчык, да-
глядчык, буртаўшчык / буртоўшчык, веяль-
шчык; ням. Erfasser m ‘нарыхтоўшчык’, Be-
wirtschafter m ‘землекарыстальнiк; кiраўнiк гас-
падаркi’, Drescher m ‘малацiльшчык’, Mel ker m 
‘даяр’, Verwieger m ‘вагаўшчык’. У беларускай 
мове больш за ўсё дэвербальных найменняў 
асобы з суфiксам -льшчык i -шчык. Іншыя бела-
рускiя фарманты – -аўшчык, -чык, -нiк, -льнiк, 
-атар, -яр, -тух утвараюць па 1–2 найменняў 
асобы: вагаўшчык, разводчык, вязальнiк, меха-
нiза тар, даяр, пастух. У нямецкай мове боль-
шасць найменняў гаспадарчай сферы з су-
фiксам -er, адзiнкавыя прыклады з iншамоў-
ны мi фарматамi -ateur, -ator, -ent, -eur: 
Ko ope rateur m ‘кааператар’, Inventarisator m 
‘iнвентарызатар’, Mechanisator m ‘механiза-
тар’, Produzent m ‘вытворца’, Selekteur m ‘се-
лекцыянер’.

Да культурнагiстарычнай сферы нале-
жаць найменнi асоб паводле прафесiйнай 
прыметы ў розных галiнах культуры, а таксама 
гiстарычныя назвы розных прафесiй. Яны ма-
юць наступныя падгрупы: гiстарычную, 
рэлiгiйна-культавую, забаўляльную, сферу 
лiтаратуры i мастацтва. Некаторыя найменнi 
спалучаюць у сабе прыкметы некалькi пад-
груп, напрыклад, могуць з’яўляцца назвамi 
гiстарычных прафесiй у той цi iншай галiне: 
бел. пiсар, прыказчык; ням. Verweser m ‘гiст. 
правiцель, рэгент’, Mandator m ‘пасол у вiзан-
тыйскай iмперыi’, Liktor m ‘суправаджальнiк 
высокага чыноўнiка ў старажытным Рыме’. 

Акрамя таго, вылучаны найменнi асобы, якiя 
маюць адзнакi як прафесiйнай, так i не-
прафесiйнай дзейнасцi, напрыклад: бел. ка-
лекцыянер, iнсцэнiроўшчык, парадыст, тан-
цор; ням. Erzähler m ‘апавядальнiк’, Vorsänger m 
‘запявала, салiст хору’, Jodler m ‘спявак (якi 
спявае на тырольскi лад), ёдлер’, Unterhalter m 
‘забаўнiк, арганiзатар забаў’.

Сярод вызначаных падгруп у беларускай 
мове найбольшая лексiчная напоўненасць 
вызначаецца ў забаўляльнай сферы. Тут па-
водле прафесiйнай прыметы выяўлены 17 дэ-
вербальных агентываў, большасць якiх утво-
рана пры дапамозе суфiкса -ёр: рэжысёр, 
грымёр, гастралёр, жанглёр. Роўныя па пра-
дук тыўнасцi ў дадзенай падгрупе суфiксы 
-шчык i -атар (-ятар), пры дапамозе якiх ут-
вораны па тры найменнi. Адзiнкавыя ўтварэннi 
з суфiксамi -ак, -ант, -ент, -ор: спявак, кан-
цэртант, экспанент, дырыжор. У астатнiх 
падгрупах па 4–5 беларускiх аддзеяслоўных 
найменняў асобы, напрыклад: каталагiзатар, 
размалёўшчык, прапаведнiк, званар, служы-
цель. Усяго ў беларускай мове зафiксавана 
27 дэвербальных найменняў у культурна-гiс-
тарычнай сферы. Сярод словаўтваральных 
фармантаў культурна-гiстарычнай сферы тры 
найбольш прадуктыўныя беларускiя суфiксы: 
-ёр, -атар(-ятар), -шчык.

У нямецкай мове культурна-гiстарычная 
сфера вельмi насычаная дэвербальнымi аген-
тывамi. Тут выяўлена 85 намiнацый асоб, 
з якiх 32 адзiнкi ўтвораны пры дапамозе ня-
мецкага суфiкса -er i 53 субстантывы з iнша-
моўнымi суфiксальнымi фармантамi. Най-
больш прадуктыўныя з iх -ist (15 назоўнiкаў) 
Komponist m ‘кампазiтар’, Porträtist m ‘партрэ-
тыст’, -eur (11 назоўнiкаў) Akteur m ‘акцёр’, 
Souffleur m ‘суфлёр’, -ator (10 назоўнiкаў) 
Deklamator m ‘дэкламатар’, Inszenator m 
‘iнсцэнiроўшчык’, -аnt (5 назоўнiкаў) Musikant 
m ‘музыкант’, Zelebrant m ‘цэлебрант’. Ад ад-
наго да трох найменняў утвараюць фарманты 
-at, -itor, -or, -ent, -ateur, -iteur . 

Для сацыяльнабытавой сферы харак-
тэрныя дэвербальныя найменнi асобы, якiя 
абазначаюць прафесii, звязаныя з адносiнамi 
памiж людзьмi або групамi людзей (сацыяль-
ны аспект) i суадносяцца з iх побытам: кухар, 
паршчык, ратавальнiк, лiквiдатар. Да сацы-
яльна-бытавой сферы, у межах якой мы раз-
глядаем таксама сферу паслуг i транспарту, 
належаць 63 беларускiя i 95 нямецкiх nomina 
agentis. Па лексiчнай напаўняльнасцi ў бела-
рускай i нямецкай мовах першае месца зай-
мае сфера паслуг (па 31 i 48 найменняў адпа-
ведна): бел. прадавец, шавец, расфасоўшчык, 
рэгiстратар; ням. Zuschneider m ‘закрой-

Весці БДПУ. Серыя 1. 2013. № 3 Фiлaлогiя70 71

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



шчык’, Friseur m ‘цырульнiк’, Spüler m ‘пасуда-
мыйка’. Большасць беларускiх дэрыватаў гэтай 
падгрупы ўтворана пры дапамозе су фiкса 
-шчык: прасаўшчык, мыйшчык, запраў шчык; 
у нямецкай мове – з суфiксам -er: Servierer m 
‘сер вiроўшчык’, Näher m ‘шавец’, Wäscher m 
‘ра ботнiк пральнi’.

Значная колькасць дэвербальных агенты-
ваў сацыяльна-бытавой сферы квалiфiкуюцца 
як найменнi агульнага ўжытку, г. зн. характэр-
ныя для прафесiйнай i непрафесiйнай сферы 
дзейнасцi асобы, напрыклад: бел. ахоўнiк, 
мадэрнiзатар, ратаўнiк; ням. Fahrer m ‘ша-
фёр, вадзiцель; яздок; веласiпедыст; матацык-
лiст’, Einweiser m ‘iнструктар’, Vermittler m ‘пас-
рэднiк’; у сферы паслуг: бел. прасавальшчык, 
пры бiраль шчык, разносчык i ням. Ausläufer m 
‘пасыльны, разносчык’, Diener m ‘слуга, служ-
ка; высок. служыцель’.

Да сферы транспарту належаць такiя най-
меннi, як праваднiк, вадзiцель, рэгулiроўшчык, 
фрахтавальнiк у беларускай мове i Lenker m 
‘рулявы, стырнавы, шафёр, кiроўца’, Franzer 
m ‘штурман’, Fuhrwerker m ‘фурман’, Flößer m 
‘паромшчык’ у нямецкай мове. Асобна вылу-
чаюцца найменнi з агульнай семантыкай, звя-
занай з транспартнымi паслугамi i пагрузачна-
разгрузачнымi работамi: бел. фрахтавальнiк, 
перавозчык, загрузчык, пагрузчык; ням. Be-
frach ter m ‘фрахтавальнiк’, Takeler m ‘такелаж-
нiк’, Auflader, Lader m ‘грузчык’, Ablader m ‘раз-
грузчык’.

Што да структуры азначаных дэвербаль-
ных агентываў, то пераважная большасць iх у 
беларускай мове ўтвараецца пры дапамозе 
суфiкса -шчык, амаль у тры разы менш 
прыкладаў з суфiксам -чык, якi займае другое 
месца па прадуктыўнасцi. Нязначная коль-
касць найменняў з -льнiк, -льшчык, -атар, 
суст ракаюцца адзiнкавыя дэвербальныя дэ-
рываты з суфiксамi -ар, -нiк, -цель, -iст. У ня-
мецкай мове каля 60 % сацыяльна-бытавой 
сферы складаюць nomina agentis з суфiксам 
-er , найбольш прадуктыўнымi iншамоўнымi 
суфiксамi з’яўляюцца -ator (12 субстантываў) 
Administra tor m ‘адмiнiстратар’, Kooperator m 
‘супра цоўнiк’, Agitator m ‘агiтатар’, -eur (9 суб-
стантываў) Detacheur m ‘работнiк хiмчысткi’, 
Masseur m ‘масажыст’, Chauffeur m ‘шафёр’. 
Фарманты -ist, -ling, -аnt, -or, -itor, -iteur, 
-ateur – малапрадуктыўныя, утвараюць ад 
1 да 4 субстантываў. 

Грамадскапалiтычная сфера вельмi на-
сычаная падзеямi i закранае амаль кожнага 
чалавека. Розныя падзеi, якiя адбываюцца 
ў грамадстве, так цi iнакш датычаць вялiкай 
колькасцi людзей. Нягледзячы на гэта, вызна-
чыць найменнi асобы па прафесiйнай прыме-

це ў грамадска-палiтычнай сферы досыць не 
проста. Большасць зафiксаваных слоўнiкамi 
дэвербальных найменняў асобы ў абедзвюх 
мовах, на нашую думку, належаць да непра-
фесiйнай дзейнасцi. Некаторыя дэвербаль-
ныя агентывы разглядаюцца намi як магчы-
мыя носьбiты прафесiйнай прыметы, але 
з улiкам сiтуацыi выкарыстання. Так, напрык-
лад, студэнты, якiя падчас выбарчай кампанii 
займаюцца агiтацыяй на карысць таго цi iн-
шага кандыдата, не з’яўляюцца агiтатарамi 
ў сэнсе прафесiйным. Аднак у палiтычнай цi 
iдэалагiчнай сферы можна працаваць агiтата-
рам  на прафесiйным узроўнi, выкарыстоў-
ваючы адпаведныя сучасныя тэхналогii 
i сродкi агiтацыi. 

З групы найменняў агульнага ўжытку (як 
магчымых ва ўжываннi ў прафесiйнай сферы) 
адзначаюцца такiя беларускiя дэрываты, як 
дэлегат, змагар, пасланец, дзеяч i нямецкiя 
Unterhändler m ‘пасрэднiк (у перагаворах)’, 
Denker m ‘мысляр, фiлосаф’, Anhänger m 
‘прыхiльнiк, паслядоўнiк’. Яны могуць высту-
паць як азначэннi прафесiйнай дзейнасцi асо-
бы пры ўмове, што канкрэтная асоба пры-
свяцiла сябе гэтай дзейнасцi на прафесiйным 
узроўнi. 

З-за невялiкай колькасцi дэвербальных 
най менняў асобы ў грамадска-палiтычнай 
сферы (13 нямецкiх i 14 беларускiх) складана 
назваць найбольш прадуктыўныя iх фарман-
ты. У беларускай мове зафiксаваны адзiнкавыя 
прыклады з суфiксамi -чык, -цель, -атар: вы-
ведчык, правiцель, рэфарматар, у нямец-
кай – дэрываты на -er, -ent, -ant, -ar, -or, -ee 
(ée, é): Herrscher m ‘уладар, правiцель’, 
Präsident m ‘прэзыдэнт’, Interpellant m ‘дэпу-
тат, якi робiць запыт у парламенце’, Kommissar 
m ‘камiсар’, Zensor m ‘цэнзар’, Attaché m ‘ата-
шэ’.

У сферы адукацыi i выхавання вылуча-
юцца дзве асноўныя падгрупы. У склад пер-
шай уваходзяць тыя дэвербальныя агентывы, 
якiя датычаць навукова-даследчай сферы: 
бел. даследчык, выпрабавальнiк, рэцэнзент, 
вынаходнiк; ням. Ausgräber m ‘археолаг, якi 
праводзiць раскопкi’, Erfinder m ‘вынаходнiк, 
вынаходца’, Erforscher m, Forscher m ‘даслед-
чык’. Да другой падгрупы належаць найменнi 
асобы, непасрэдна звязаныя з працэсам на-
вучання i выхавання: бел. выкладчык, выха-
вальнiк, куратар, стажор, экзаменатар; ням. 
Anleiter m, Ausbilder m ‘iнструктар; кiраўнiк; 
майстар (у вытворчым навучаннi)’, Erzieher 
m ‘выхавальнiк’, Lehrer m ‘настаўнiк, выклад-
чык’. У структурным плане беларускiя аддзея-
слоўныя найменнi асобы сферы адукацыi 
i выхавання – гэта суфiксальныя дэрываты 

Весці БДПУ. Серыя 1. 2013. № 3 Фiлaлогiя70 71

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



з фармантамi -льнiк, -чык, -атар, -ент, -нiк, 
-ор. У нямецкай мове акрамя суфiкса -er 
выкарыстоўваюцца iншамоўныя фарманты 
-ent, -ant, -and, -ling, -or, -ar, -ator, -itor, якiя 
ўтвараюць па 1–5 назоўнiкаў. 

У беларускай i нямецкай мовах эканамiч
ная сфера мае большую напаўняльнасць 
лексiчнымi адзiнкамi паводле прафесiйнай 
прыметы ў параўнаннi з юрыдычнаправа-
вой сферай. Беларускiя намiнацыi асобы 
сферы эканомiкi прадстаўлены 17 адзiнкамi, 
нямецкiя – 52 субстантывамi, у юрыдычна-
прававой сферы – па 7 i 21 адпаведна. Як 
вiдаць, нямецкiх агентываў па колькасцi прык-
ладна ў тры разы больш, чым беларускiх 
у кожнай з узгаданых сфер. 

Найбольш прадуктыўны беларускi суфiкс 
эканамiчнай сферы -шчык (пастаўшчык, пе-
ракупшчык, ацэншчык), крыху менш лексем 
з -атар, -ытар, -ёр (арандатар, экспедытар, 
iмпарцёр) i адзiнкавыя субстантывы на -ар, 
-яр, -ык, -ец, -энец (iнвестар, гандляр, аналi-
тык, купец, забеспячэнец); у слова ўтвараль-
ным слоўнiку беларускай мовы ёсць таксама 
прыставачна-суфiксальныя дэрываты паку-
пец, пакупнiк [8, c. 232]. У нямецкай мове 
дамiнуе суфiкс -er (35 назоўнiкаў): Händler m 
‘гандляр’, Zulieferer m ‘пастаўшчык, дастаў-
шчык’, Einnehmer m ‘зборшчык падаткаў; iн-
касатар’. Іншамоўныя суфiксальныя фарман-
ты малапрадуктыўныя i ўтвараюць 1–4 най-
меннi. 

Для юрыдычна-прававой сферы характэр-
ныя беларускiя дэвербальныя агентывы 
з суфiксам -льнiк (страхавальнiк, сумяшчаль-
нiк, наглядальнiк), а таксама ўтварэннi 
з фармантамi -ц-а/-ўц-а: абаронца, абвiнаваў-
ца. У нямецкай мове – дэрываты з фармантам 
-er (Ankläger m ‘абвiнаваўца’, Schlichter m 
‘трацейскi (мiравы) суддзя’) i адзiнкавыя прык-
лады з iншамоўнымi суфiксамi -ant, -ent, -ator, 
-eur, -at, -itor, -or.

Спартыўная сфера адносiцца да лiку ма-
ла напоўненых дэвербальнымi найменнямi 
асобы ў беларускай мове (11 адзiнак): вела-
гоншчык, гоншчык, фехтавальшчык, трэнер, 
спаборнiк. Выбар словаўтваральных фарман-
таў таксама абмежаваны: -шчык/-льшчык, -ер, 
-iк. У нямецкай мове сфера спорту больш шы-
рока прадстаўлена дэвербальнымi най мен-
нямi асобы (44 адзiнкi). Тут вылучаюцца 
некалькi падгруп: назвы спартсменаў розных 
вiдаў спорту, якiмi займаюцца пераважна 
прафесiйна, бо патрэбна спецыяльная пад-
рыхтоўка (Sprinter m ‘спрынтэр’, Hochspringer m 
‘скакун у вышыню’, Kugelstößer m ‘штур хальнiк 
ядра’, Ringer m ‘барэц’); назвы гульцоў, 
асаблiва ў гульнях з мячом, характэрныя як 

для прафесiйнай так i непрафесiйнай сфер 
(Aufgeber m Aufschläger m ‘той, хто выконвае 
падачу’, Ausputzer m, Vorstopper m ‘гулец лiнii 
абароны’, Stopper m ‘цэнтральны абаронца 
(футбол)’); канатацыйна афарбаваныя nomina 
agentis (Abstauber m ‘футбалiст, якi забiвае 
выпадковыя галы’, Bolzer m ‘грубы гулец 
(у футболе)’, Durchreißer m ‘актыўны напа-
дальнiк, прабiўны гулец (у футболе)’). Асноўны 
словаўтваральны фармант – -er, зафiксавана 
адно найменне з iншамоўным фармантам -ee 
(ée, é): Referee m ‘рэферы, суддзя, арбiтр’.

У абедзвюх мовах аднолькава невялiкая 
колькасць (каля 10 адзiнак) аддзеяслоўных 
дэрыватаў з семантыкай персанальнасцi ва-
еннай сферы. Галоўным чынам, дэвербаль-
ныя найменнi асобы адлюстроўваюць назвы 
ваенных прафесiй: бел. калiброўшчык, пад-
рыўнiк, разведчык; ням. Melder m ‘сувязны, па-
сыльны’, Planzeichner m ‘планшэтыст’, Einflie-
ger m ‘лётчык-выпрабавальнiк’. Ва ўтварэннi 
беларускiх nomina agentis удзельнiчаюць 
суфiксы -шчык, -чык, -нiк, а нямецкiх – -er 
i адзiнкавыя найменнi на -ant,-eur, -iteur. 

Трэба адзначыць, што ў беларускай мове 
сфера медыцыны, як i ваенная, спартыўная 
i некаторыя iншыя, не надта напоўнена дэвер-
бальнымi асабовымi найменнямi. Тут фiксуец-
ца толькi 6 дэрыватаў з семантыкай перса-
наль насцi: апладняльнiк, дэзiнфектар, лекар, 
iнтэрн, наркатызатар, стэрылiзатар. Як 
вiдаць з прыкладаў, беларускiя суфiксы -атар, 
-ар, -льнiк, якiя ўдзельнiчаюць ва ўтварэннi 
nomina agentis у сферы медыцыны, не 
з’яўляюцца прадуктыўнымi. Зафiксаваны так-
сама адзiн бяссуфiксны дэрыват iнтэрн.

Што да нямецкiх дэвербальных агентываў 
сферы медыцыны, iх колькасць таксама 
невялiкая ў параўнаннi з iншымi лексiчна-
семантычнымi падгрупамi. Выяўлены чатыры 
найменнi на -eur (Akupunkteur m ‘iгла-
рэфлексатэрапеўт’, Magnetiseur m ‘магнецi-
зёр’, Narkotiseur m ‘урач-анастэзiёлаг’, Trans-
plan teur m ‘урач-трансплантолаг’) i па адным 
найменнi з суфiксамi -er, -ent, -ator: Heiler m 
‘лекар’, Obduzent m ‘абдуцэнт’, Analysator m 
‘псiхатэрапеўт’.

Сфера СМІ i камунiкацыi з’яўляецца спе-
цыфiчнай у плане размежавання най мен няў 
асобы паводле прафесiйнай i непрафесiйнай 
прыметы. Безумоўна прафесiйнымi з’яўляюц-
ца бел. рэдактар, дыктар; ням. Ansager m 
‘дыктар’, Anschreiber m ‘афiцыйны рэпарцёр, 
каментатар’, Peiler m ‘аператар пеленгатарнай 
станцыi’. Разам з тым, сярод дэрыватаў сфе-
ры СМІ ёсць такiя найменнi, якiя могуць 
адносiцца, у залежнасцi ад сiтуацыi, як да 
прафесiйнай, так i непрафесiйнай сферы: 
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бел. iнфарматар, паведамляльнiк, iнтэрпрэ-
та тар; ням. Informator m ‘iнфарматар, па-
ведам ляльнiк’, Informant m ‘тайны паведам-
ляльнiк, даносчык, шпiён’. У сферы камунiкацыi 
вы кары стоўваюцца наступныя nomina agentis: 
бел. дастаўшчык, стэнаграфiст, шыфраваль-
шчык; ням. Funker m ‘радыст’, Telefonist m 
‘тэлефанiст’, Zusteller m ‘дастаўшчык’. Нека-
торыя дэвербальныя агентывы сферы каму-
нiкацыi квалiфiкуюцца як найменнi агульнага 
ўжытку, напрыклад: бел. адпраўшчык, паве-
дам ляльнiк, распаўсюджвальнiк; ням. Absen-
der m ‘адпраўшчык’, Blogger m ‘блогер’, Beri-
chter m ‘карэспандэнт; дакладчык, рэферэнт’.

Такiм чынам, у беларускай мове сфера 
сродкаў масавай iнфармацыi i камунiкацыi 
з пункту гледжання лексiчна-семантычнай 
напоў ненасцi па прафесiйнай прыкмеце са-
ступае па колькасцi найменняў у нямецкай 
мове i з’яўляецца найменш адзначанай наяў-
насцю дэвербальных агентываў сярод iншых 
сфер выкарыстання.

На падставе прааналiзаванага прыходзiм 
да наступных высноваў. Для ўтварэння дэвер-
бальных найменняў асобы па прафесiйнай 
прымеце ў беларускай i нямецкай мовах най-
больш прадуктыўным з’яўляецца суфiксальны 
спосаб. У беларускай мове зафiксаваны адзiн-
кавыя прыставачна-суфiксальныя ўтварэннi. 
Найбольшую актыўнасць маюць беларускiя су-
фiксы -чык/-шчык/-льшчык, -нiк/-льнiк, -ар(-яр), 
-атар(-ятар) i нямецкiя -er, -eur, -ator, -ist, -ant, 
-ent. Па колькасцi дэвербальных найменняў 
з семантыкай ‘дзеяч’ сфера вытворчасцi зай-
мае ў абедзвюх мовах першае месца. Сярод 
вызначаных дэрыватаў iснуюць такiя, што мо-
гуць адносiцца, у залежнасцi ад сiтуацыi, як да 
прафесiйнай, так i непрафесiйнай сферы. 
У абедзвюх мовах сама менш nomina agentis 
зафiксавана ў сферы СМІ, ваеннай i меды-
цынскай сферах, хаця ў нямецкай мове боль-
шая колькасць дэрыватаў у вызначаных сфе-

рах, чым у беларускай. У гэтых сферах такса-
ма абмежаваны выбар словаўтваральных 
фармантаў. 
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Summary

The author makes a research on Belarusian and 
German deverbal agentives according to the 
professional characteristics in the word-building and 
functional aspects. Structural and semantic 
characteristics of deverbal names are shown, and 
they are classified into separate lexico-semantic 
subgroups according to their sphere of use. The 
materials of the research may be used when dealing 
with different problems of the Belarusian and 
comparative linguistics. 
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