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Т.У. Валковіч 

РАСПРАЦОЎКА БЕЛАРУСКАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ 

Ў 1990-я ГАДЫ ХХ СТАГОДДЗЯ 

Вывучэнне і распрацоўка тэрміналогіі сёння займае трывалае месца сярод 

лінгвістычных даследаванняў. Цікавасць лінгвістаў да вывучэння тэрміналогіі 

абумоўлена неабходнасцю сістэматызаваць грунтоўныя тэарэтычныя і 

практычныя  распрацоўкі, што ў цэлым паспрыяе вырашэнню сучасных праблем 

беларускай тэрміналогіі.  

Такія фактары, як распад СССР, набыццё Беларуссю статусу незалежнай 

дзяржавы, прыняцце “Закону аб мовах ” паўплывалі на ход развіцця  беларускай 

мовы, а паколькі тэрміналогія з’яўляецца яе неад’емнай часткай, якая жыве і 

развіваецца па моўных законах, то яна таксама адчула гэты ўплыў — з прыняццем 

“Закону аб мовах” у студзені 1990 года сферы ўжывання беларускай мовы значна 

пашырыліся.Створаная ў 1980 годзе Тэрміналагічная камісія Акадэміі навук 

БССР у 1991 годзе ператворана ў Рэспубліканскую тэрміналагічную камісію пры 

Акадэміі навук Беларусі. У дзевяці секцыях аб’ядналіся вучоныя, спецыялісты 

розных галін ведаў. Асноўнымі задачамі камісіі сталі: “распрацоўка тэарэтычных 

аспектаў і методыкі ўпарадкавання беларускай тэрміналогіі; практычнае 

ўпарадкаванне тэрміналогіі і падрыхтоўка слоўнікаў; сістэматызацыя тэрміналогіі 

вядучых у рэспубліцы галін навукі і тэхнікі; кансультацыя ўстаноў і арганізацый 

рэспублікі па пытаннях тэрміналогіі і рэкамендацыі навукова-даследчым і 

навучальным установам па пытаннях распрацоўкі тэрміналагічнай тэматыкі; 

падрыхтоўка і выданне тэрміналагічных зборнікаў; абмеркаванне і рэкамендацыя 

да друку тэрміналагічных выданняў, падрыхтаваных навуковымі ўстановамі 

рэспублікі і вывучэнне вопыту работы Камітэта навукова-тэхнічнай тэрміналогіі 

АН СССР і тэрміналагічных органаў саюзных рэспублік” [4, с. 3]. 

З мэтай вырашэння тэарэтычных і практычных задач упарадкавання 

беларускай тэрміналогіі розных галін ведаў Тэрміналагічнай камісіяй Акадэміі 

навук БССР пад кіраўніцтвам акадэміка АН БССР доктара філалагічных навук 

М. В. Бірылы быў падрыхтаваны штогоднік “Тэрміналагічны зборнік”. За перыяд 

з 1991 па 1995 гады Камісія выдала пяць выпускаў “Тэрміналагічнага зборніка”. У 

ім прадстаўлены тры раздзелы: “Актуальныя пытанні ўпарадкавання беларускай 
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навуковай тэрміналогіі”, “Тэрмінаграфія”, “Крыніцы вывучэння беларускай 

тэрміналогіі”. Кожны раздзел змяшчае навуковыя артыкулы па пытаннях 

лінгвістычнай, музычнай, геалагічнай і іншых тэрміналогій, уключаны ў зборнікі і 

лексікаграфічныя матэрыялы з навуковых публікацый, пададзены поўны спіс 

літаратуры для вывучэння тэрміналогіі пэўнай галіны ведаў. 

Другім органам, у якім абмяркоўваліся пытанні ўпарадкавання і 

функцыянавання беларускай тэрміналогіі, стала выданне Беларускага інстытута 

праблем культуры “Тэрміналагічнага бюлетэня” (1997 г., 1998г.), на старонках 

якога месцяцца як тэарэтычныя артыкулы, так і матэрыялы на базе якіх 

планавалася правядзенне шырокага абмеркавання тэрмінаў і шляхоў 

упарадкавання асобных тэрмінасістэм.  

Пачынаючы з 90-х гадоў ХХ стагоддзя, работа ў галіне тэрміназнаўства 

значна ажывілася. З’явілася шмат навуковых распрацовак як тэарэтычнага, так і 

практычнага напрамку. Сярод прац, прысвечаных вывучэнню асаблівасцей 

фарміравання, станаўлення, развіцця і фукцыянавання беларускай навуковай 

тэрміналогіі, варта адзначыць даследаванні Л. А. Антанюк “Беларуская навуковая 

тэрміналогія” (1987 г.), “Сучасная беларуская тэрміналогія” (1995 г.), у якіх 

акрэслены асноўныя этапы фарміравання тэрміналагічнай лексікі беларускай 

мовы, прааналізавана структура беларускай навуковай тэрміналогіі, вызначаны 

задачы ўпарадкавання беларускай тэрміналогіі і асноўныя прынцыпы і 

заканамернасці яе развіцця і функцыянавання ў беларускай мове. 

Тэарэтычным і практычным пытанням стварэння навуковай і навукова-

тэхнічнай тэрміналогіі на беларускай мове, а таксама мовазнаўчай праблематыцы, 

звязанай як з тэрмінамі на беларускамоўнай аснове, так і з інтэрнацыянальнымі 

элементамі,прысвечана манаграфія “Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі” 

(1999 г.), аўтары якой Г. У. Арашонкава, А. М. Булыка, У. В. Люшцік і 

А. І. Падлужны. У даследаванні акрэслены тэарэтычныя перадумовы стварэння 

тэрміналогіі, вызначана роля інтэрнацыянальных элементаў у навуковай 

тэрміналогіі і асаблівасці функцыянавання розных часцін мовы ў навуковай і 

навукова-тэхнічнай тэрміналогіі. 

За перыяд з 1 лютага 1996 года па 20 лютага 1998 года выкананы праект 

“Тэорыя і практыка беларускай тэрміналогіі” па гранту Беларускага 

рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў, асноўная ўвага ў якім 

звернута“на пытанні: а) уласнабеларуская і запазычная лексіка ў беларускай 

тэрміналогіі; б) роля розных часцін мовы ў тэрмінасістэмах; в) лінгвістычная 

праблема беларускай тэрміналогіі” [1, с. 3]. 

У перыяд з 1990 па 2000 год беларускімі мовазнаўцамі па навуковай 

тэрміналогіі былі распрацаваны і абаронены наступныя дысертацыі: “Названия 

одежды, головных уборов и материалов для их изготовления в памятниках 

старобелорусской письменности”Л. І. Рабаданава (1991 г.); “Минералогическая 

лексика в белорусском литературно-письменном языке XIV–XVIII вв.” 

Н. Р. Мордас  (1991 г.); “Белорусская терминология (становление, развитие, 

структура)” Л. А. Антанюк  (1992 г.); “Лексіка чыгуначнага транспарту” 

Л. Л. Плыгаўка (1995 г.); “Лексіка-семантычны спосаб тэрмінаўтварэння ў 
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беларускай мове (на матэрыяле прыродазнаўчай і прамыслова-тэхнічнай 

тэрміналогіі)” Т. В. Капейко  (1998 г.); “Словаўтваральная структура 

аддзеяслоўных тэрмінаадзінак-ад’ектываў у сучаснай беларускай літаратурнай 

мове: праблемы нормы” А. І. Багдзевіч (1999 г.); “Сучасная беларуская батанічная 

тэрміналогія” А. М. Лапкоўская(1999 г.); “Тэрміналогія аўтамабільнага 

транспарту ў беларускай мове” Л. М. Мінакова(1999 г.); “Тэрміналогія воднага 

транспарту ў беларускай мове” С. М. Аніськова(2000 г. ). 

За апошняе дзесяцігоддзе ХХ стагоддзя праведзены наступныя  навуковыя 

канферэнцыі, прысвечаныя распрацоўцы беларускай тэрміналогіі: “Праблемы 

беларускай навуковай тэрміналогіі” (1994 г.), “Пытанні нармалізацыі беларускай 

навуковай тэрміналогіі” (1994 г.), “Перспектывы развіцця і функцыянавання 

нарматыўнай лексікі” (1998 г.).  

На пленарным пасяджэнні Першай нацыянальнай канферэнцыі “Праблемы 

беларускай навуковай тэрміналогіі” пастаўлены і абмеркаваны задачы па 

распрацоўцы беларускай навуковай тэрміналогіі. Сярод актуальных для 

вырашэння задач названа: “…а) неабходнасць уліку традыцый і здабыткаў 

тэрміналагічнай працы ў 20-30-я гады…б) неабходнасць працягваць збіранне і 

аналіз народных тэрмінаў з пункту погляду шляхоў папаўнення сучаснай 

тэрміналогіі…в) патрэба ў распрацоўцы вузкіх (вузка-спецыяльных) 

тэрміналагічных сістэм…г) стварэнне банка дадзеных па беларускай 

тэрміналогіі…д) шырокае абмеркаванне канкрэтных тэрмінаў у друку, у першую 

чаргу спецыялістамі”[2, с. 19]. Прадстаўлены матэрыялы распрацовак навуковых і 

метадычных прынцыпаў стварэння навуковай тэрміналогіі і яе выкарыстанне ў 

выкладанні гуманітарных, тэхнічных і прыродазнаўчых дысцыплін у ВНУ. 

На канферэнцыіпрааналізаваны шэраг пытанняў, вырашаны некаторыя 

праблемы распрацоўкі тэрміналогіі. Так напрыклад, у секцыі гуманітарных навук 

акрэслены шляхі фарміравання, сродкі і крыніцы  спартыўнай, эканамічнай, 

таваразнаўчай, археалагічнай, гістарычнай, грамадска-палітычнай тэрміналогіі, 

праблемы распрацоўкі рэлігіязнаўчай тэрміналогіі, лінгвістычнай тэрміналогіі. У 

секцыі прыродазнаўчых навук высветлены прынцыпы і нормы беларускай 

навуковай тэрмінатворчасці, акрэслены прынцыпы складання тэрміналагічных 

слоўнікаў па геалогіі, батаніцы, медыцыне, біялогіі, хіміі, анатоміі і інш. У секцыі 

фізічна-тэхнічных навук акрэслены словаўтваральныя і семантычныя аспекты 

канструявання навукова-тэрміналагічнай лексікі, лексіка-семантычныя прыкметы 

ў беларускай тэхнічнай тэрміналогіі, праблемы ў стварэнні беларускай 

матэматычнай энцыклапедыі, праблемы выкарыстання беларускай мовы ў 

тэрміналогіі чыгуначнага транспарту, распрацоўка геадэзічных тэрмінаў, 

метадалагічныя пытанні беларускай тэрміналогіі па цеплатэхніцы і холадатэхніцы 

і многае іншае. 

На Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі “Пытанні нармалізацыі 

беларускай навуковай тэрміналогіі” (1994 г.) абмеркаваны праблемы сінаніміі ў 

беларускай стандартызаванай навукова-тэхнічнай тэрміналогіі, актуальныя 

пытанні распрацоўкі  беларускай паліталагічнай тэрміналогіі, роля 

тэрміналагічных слоўнікаў у працэсе нармалізацыі беларускай навуковай 
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тэрміналогіі, тэрміналагізацыя лексікі беларускай мовы са значэннем 

прадметнасці, шляхі фармаванняі пытанні нармалізацыі беларускай навуковай 

тэрміналогіі і многія іншыя. 

Міжнародная навукова-метадычная канферэнцыя “Перспектывы развіцця і 

фукцыянавання нарматыўнай лексікі” (1998 г.) прадстаўлена наступнымі 

секцыямі: 1) накірункі развіцця і стан нацыянальнай тэрміналогіі; 2) праблемы 

нармалізацыі асобных лексічных адзінак; 3) асаблівасці функцыянавання 

нарматыўнай лексікі ў вуснай і пісьмовай мове; 4) праблемы выкарыстання 

беларускай тэрміналогіі пры вакладанні нефілалагічнх дысцыплін.  

“Асноўны вынік, да якога прыйшлі удзельнікі канферэнцыі, палягае ў тым, 

што ў тэрмінатворчай дзейнасці неабходна выкарыстоўваць сродкі беларускай 

мовы (дыялектную лексіку, асаблівасці словаўтварэння, фанетычную структуру 

мовы і да т. п.), не адмаўляючыся ад выкарыстання інтэрнацыянальнай 

тэрміналогіі. Беларуская мова часта аказваецца бліжэй за рускую мову да мовы-

арыгінала (латыні, грэчаскай, англійскай і інш.). Яна мае дастатковыя ўласныя 

сродкі – багаты лексічны запас, развітую граматычную сістэму – для стварэння 

паўнавартаснай навуковай тэрміналогіі” [3, с. 59]. 

З 1989 года пачынае працаваць Тэрміналагічная камісія Таварыства 

беларускай мовы Імя Францішка Скарыны. У 1991 годзезацверджаны новы склад 

тэрміналагічнай камісіі і акрэслены задачы, якія яна павінна вырашаць: 

распрацоўка навуковых прынцыпаў беларускай тэрміналогіі, каардынацыя і 

арганізацыя тэрміналагічнай работы у розных установах рэспублікі, укараненне ў 

практыку, друк, падручнікі і вучэбныя дапаможнікі, у даведачную літаратуру 

навуковай і навукова-тэхнічнай тэрміналогіі, якая адпавядала тагачасным рэаліям. 

За перыяд з 1990 па 2000 год выйшлі ў свет грунтоўныя тэрміналагічныя 

слоўнікі, значна папоўнілася тэрміналагічная база на беларускай мове і 

пашырылася сфера, ахопленая тэрміналагічнай працай. Паводле дадзеных 

аўтарытэтнага бібліяграфічнага даведніка Беларуская тэрміналогія. – Мн., 2000. –

 Вып 1:  Тэрміналагічныя  слоўнікі (асобныя выданні) 1918-1998 гг., колькасць 

слоўнікаў, створаных за апошняе дзесяцігоддзе ХХ стагоддзя ахоплівае 210 

адзінак.  

Такім чынам, з прыведзенага вышэй кароткага агляду адметнасцей 

фарміравання беларускай навуковай тэрміналогіі, абмеркавання яе задач, 

канферэнцый, якія былі праведзены, і дысертацый, абароненых у перыяд з 1990 па 

2000 год, а таксама тэрміналагічных слоўнікаў, выдадзеных за апошняе 

дзесяцігоддзе, вынікае, што сцвярджэнні аб нераспрацаванасці тэрміналогіі на 

беларускай мове  абсалютна не маюць падстаў.Пры распрацоўцы БТ ў 

1990-я гады былі ўлічаны здабыткі і традыцыі тэрміналагічнай працы папярэдніх 

гадоў, такія, напрыклад, як выкарыстанне сродкаў нацыянальнай мовы, 

запазычванне тэрмінаў, дакладнасць  у тэрміналагічнай сістэме, паўната і іншыя. 
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Н.С. Кавалёнак  

ПРЭФІКСАЛЬНЫЯ ДЗЕЯСЛОВЫ РУХУ Ў ПАЭТЫЧНЫМ РАДКУ  

НІЛА ГІЛЕВІЧА 

Дзеяслоў валодае шырокімі магчымасцямі апісання жыцця ў яго развіцці, 

дынаміцы, дакладна перадае асаблівасці эмацыянальна-экспрэсіўнай 

афарбаванасці той ці іншай моўнай сітуацыі. Найбольш удала гэтыя магчымасці 

рэалізуюцца пры дапамозе дзеясловаў руху. У лінгвістычнай літаратуры пад 

дзеяловамі руху разумеюць лексіка-семантычную групу дзеясловаў, якія маюць 

агульнае лексічнае значэнне – абазначаюць перамяшчэнне суб’екта ці аб’екта ў 

прасторы.  

Дзеяслоўнае словаўтварэнне, безумоўна, мае сваю багатую гісторыю. Калі 

гаварыць пра сучаснае дзеяслоўнае словаўтварэнне, то неабходна прыгадаць 

працы В.У. Вінаградава, Р.В. Вінакура, І.І. Каваліка, М.М. Шанскага, А.А. 

Земскай, У.У. Лапаціна, Л.А. Юрчук і многіх іншых даследчыкаў. У беларускай 

лінгвістыцы вывучэннем ўтварэння дзеясловаў займаліся Ю.Ф. Мацкевіч, 

П.П. Шуба, М.Г. Булахаў, Р.Н. Клюсаў, М.С. Васілеўскі, В.Б. Пераход і іншыя. 

Нягледзячы на значную колькасць і разнастайнасць даследаванняў, пытанне пра 

дзеясловы руху на дадзены момант застаецца канчаткова не вырашаным. 

Палеміка вядзецца як наконт асноўных крытэрыяў, паводле якіх той ці іншы 

дзеяслоў можна аднесці да акрэсленай групы, так і адносна яе фактычнага складу. 
Граматычныя і словаўтваральныя асаблівасці лексіка-семантычнай групы 

дзеясловаў руху даследаваны недастаткова. Найбольшая ўвага сканцэнтравана на 

вылучэнні падгруп і падкласаў сярод дзеясловаў руху на аснове аналізу набору 

інтэгральных і дыферэнцыяльных семантычных прымет руху-перамяшчэння. 

Дзеясловы руху своеасаблівыя з пункта погляду іх словаўтваральных 

магчымасцей, і перш за ўсё ў адносінах да прэфіксацыі, якая абумоўлівае даволі 

складанае ўзаемадзеянне дзеясловаў дадзенай групы з дзеясловамі іншых груп. 

Напрыклад, прэфіксальнае ўтварэнне дапамагае пашырыць групу дзеясловаў руху 

за кошт іншых лексіка-семантычных груп: “Адно я ў гэтым рэйдзе цвёрда ведаю: 

/ Каб карабель праз штормы-ураганы / Прыбыў шчасліва ў прыстань запаветную 

/ Я мушу службу несці без заганы. / Бывала горка мне. Ды не зняверыўся / Я ў лёсе 

ўласным” [1, с.287]). 

Дзеясловы руху ўтвараюцца ад назоўнікаў, прыметнікаў і дзеясловаў. 

Асноўным і амаль адзіным спосабам словаўтварэння з’ўляецца афіксацыя, 

прычым “выключна прадуктыўнае прэфіксальнае словаўтварэнне, што дае 


