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М.В. Курачыцкая 

ЛЕКСІКА-СЕМАНТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА 

ТЭРМІНАЛОГІІ ПСІХАЛОГІІ 

Распрацоўка беларускай тэрміналогіі вядзе свой адлік з першага 

дваццацігоддзя ХХ і вынікам дадзенага працэсу неабходна лічыць даволі 

распрацаваны пласт тэрміналагічнай лексікі, у тым ліку па псіхалогіі. Разам з тым, 

пры больш дасканалым вывучэнні тэрміналогіі становіцца зразумелым, што гэты 

пласт лексікі патрабуе свайго ўдакладнення і пастаяннай апрацоўкі. Вывучэнне 

спецыяльнай лексікі з’яўляецца адным з аспектаў вывучэння лексічнага складу 

мовы, а кожны крок у распрацоўцы, удакладненні, сістэматызацыі і ўпарадкаванні 

ўсіх складнікаў ў мовазнаўстве вызначае далейшае развіццё самой мовы.  

Тэрміналагічнай лексіцы ўласцівы праяўленні семантычных адносін: 

полісемія, аманімія, антанімія, раўназначныя словы. Аналiз тэрмiналогii псiхалогii 

дае падставы лiчыць, што патрабаванне аб адсутнасці семантычных сувязей пры 

распрацоўцы тэрміналогіі псіхалогіі вытрымлівалася не заўсёды. Пацверджаннем 

з’яўляецца вялікая колькасць сінонімаў і антонімаў. Часам даследчыкі звяртаюць 

увагу на адмаўленне такіх семантычных сувязей як полісемічнасць, аманімічнасць 

і сінанімічнасць тэрмінаў толькі ў межах адной галіны навукі (тэхнікі, мастацтва), 

што не выключае іх наяўнасць у міжгаліновай прасторы (Д.С. Лотэ, Р.А Будагаў, 

А.В. Суперанская). Некаторыя з даследчыкаў (А.А. Рэфармацкі, С.М. Бурдзін) 

адмаўляюць мнагазначнасць тэрмінаў і абгрунтоўваюць дадзенае палажэнне 

меркаваннем, што калі тэрмін адназначны ў сістэме, то і пры функцыянаванні ў 
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тэксце ён будзе мець дакладныя семантычныя межы. Існуе шэраг даследчыкаў, 

якія апраўдваюць полісемію (Т.А. Чаботніква, Б.Н. Галавін, В.С. Ахманава) i пры 

гэтым прызнаюць тэрміналогію часткай агульналітаратурай мовы, лічаць, што 

тэрміны падвяргаюццца ўсім тым лексіка-сематычным працэсам, па якіх 

развіваецца слоўнікавы склад літаратурнай мовы ў цэлым.  

У тэрміналогіі псіхалогіі можна вылучыць такія прыклады полісеміі: 

амаральнасць: 1. адсутнасць маральных прынцыпаў, паводзіны, якія супярэчаць 

маральнасці, 2. палавая распуста;  кагнітыўнасць: 1. здольнасць да разумовага 

ўспрымання і перапрацоўкі знешняй інфармацыі; 2. працэс пазнання або самі веды 

(з'яўленне і «станаўленне» ведаў і канцэпцый, звязаных з гэтым веданнем, якія 

выказваюць сябе, як у думкі, так і ў дзеянні) і інш.  

Немалаважным застаецца пытанне аманіміі сярод тэрмінаў. Складанасць 

дадзенай з’явы заключаецца ў розных поглядах даследчыкаў пры вызначэнні 

сярод тэрмінаў звычайных амонімаў і тэрмінаў, значэнне якіх разыходзіцца ў 

межах розных навук. Зразумела, што з’ява аманіміі тэрмінаў ў межах адной 

галіны навукі немагчыма. Пры вызначэнні тэрмінаадзінак, якія маюць агульны 

план выражэння і розны план зместу ў межах розных галін навук узнікаюць 

пэўныя складанасці. Некаторыя даследчыкі прапануюць лічыць дадзеную з'яву 

аманіміяй (міжнавуковай), іншыя прапануюць разглядаць як мнагазначныя словы, 

якія прайшлі працэс міжнавуковага разыходжання. З аднаго боку, падобныя 

тэрміны маюць зусім не звязаны паміж сабой сэнс ў межах розных тэрмінапалёў, 

а з другога боку, калі дадзеныя тэрмінаадзінкі такога тыпу перастаюць быць 

тэрмінамі, то яны перастаюць быць амонімамі, так як іх значэнні праяўляюцца ў 

семантычнай структуры слова. У сувязі з разыходжаннямі ў вызначэнні вартасці 

дадзенай з’явы ўзнікаюць і разыходжанні пры яе найменні. Акрамя таго ёсць 

прапановы называць дадзеныя адзінкі раўнагучнымі (А.В. Суперанская, 

А.Х. Султанава). Іншая група даследчыкаў намінуе гэтую з’яву міжнавуковай 

аманіміяй і заўважае, што міжнавуковая аманімія – гэта вельмі своеасаблівая 

з’ява, далёка не падобная на звычайную аманімію, якая як уласнамоўная з’ява не 

можа быць лакалізавана адносна галіны ведаў або дзейнасці. Таму раўнагучныя 

тэрміны, якія належаць да розных навук, неабходна лічыць проста рознымі 

тэрмінамі. Нягледзячы на шэраг разыходжанняў у намінацыі такіх амонімаў, 

некаторыя даследчыкі вылучаюць іх у асобую групу. Пры аналізе тэрміналогіі 

псіхалогіі быў вылучаны цэлы шэраг тэрмінаў такога тыпу, напр.: аберацыя: 

псіхалогія – індывідуальнае адхіленне ад нормы ў структуры органаў, сістэм, 

стану псіхічнай дзейнасці; астраномія, фізіка – аберацыя святла – змена кірунку 

распаўсюджвання святла (выпраменьвання) пры пераходзе з адной сістэмы 

адліку да іншай; генетыка – храмасомныя аберацыі (храмасомныя мутацыі, 

храмасомныя перабудовы) – тып мутацый, якія змяняюць структуру храмасом і 

інш.; аглюцынацыя: псіхааналіз – форма сінтэзу вобразаў уяўлення, якая 

складаецца са спалучэння некалькіх розных, у паўсядзённым жыцці не злучаных 

якасцей, уласцівасцей, частак, вобразаў у адзін; лінгвістыка – утварэнне 

граматычных форм слоў ці новых вытворных слоў шляхам далучэння да кораня 
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або да асновы слова афіксаў, якія маюць граматычныя і дэрывацыйныя значэнні) 

і інш.  

Разам з вылучанымі міжнавуковымі тэрмінамі-амонімамі ў складзе 

тэрміналагічных псіхалагічных слоўнікаў унутрыгаліновыя амонімы не былі 

выяўлены, што характарызуе псіхалагічную тэрміналогію са станоўчага боку. 

Характэрнай для тэрміналогіі псіхалогіі з’яўляецца з’ява антаніміі, якая, 

згодна з В.П. Даніленка, праяўляецца ў існаванні слоў з супрацьлеглым значэннем 

і “істотна не адрозніваецца ад адпаведнай з’явы ў агульналітаратурай мове” [6, с. 

65]. Заўважана, што тэрміналогіі антанімія ўласціва не менш, чым лексіцы 

агульналітаратурнай мовы, таму што адны з важных праяўленняў сітэмных 

адносін у мове і ў тэрміналогіі ёсць сэнсавае супрацьпастаўленне яе элементаў. 

Неабходна заўважыць, што асэнсаванне тэрмінаў на аснове супрацьлегласці іх 

значэнняў  спрыяе больш дасканаламу ўсведамленню паняццяў. Згодна з 

А.М. Лапкоўскай, у тэрміналогіі вылучаюцца два тыпы антаніміі: лексічная і 

словаўтваральная. Групу лексічных тэрмінаў-антонімаў у галіне псіхалогіі 

складаюць: 1) назоўнікі: блізарукасць – дальназоркасць; халерык – меланхолік; 2) 

прыметнікі – кампаненты састаўных тэрмінаў: аналітычная (памяць) – 

інтуітыўая (памяць), унутранае (маўленне) – знешняе (маўленне), вуснае 

(маўленне) – пісьмовае (маўленне), агульная (псіхіятрыя) – прыватная 

(псіхіятрыя). “Большасць лексічных антонімаў складаюць кампаненты састаўных 

тэрмінаў, што тлумачыцца тым, што ў антанімічныя адносіны ўступаюць відавыя 

азначэнні састаўных тэрмінаў, якія ў адпаведнай мікрагрупе выражаюць 

супрацьлеглыя па якой-небудзь якасці прыкметы паняцця” [9, с. 50]. У лік 

словаўтваральных псіхалагічных тэрмінаў-антонімаў уваходзяць тэрмінаадзінкі, 

якія: 1) з’яўляюцца назоўнікамі і ў іх адно з паняццяў ці абодва ўтвораны 

прэфіксальным шляхам:  афанія – дысфанія; стрэс – дысрэс; асацыяцыя – 

дысацыяцыя; дэдукцыя – індукцыя; абулія – гіпербулія; маральнасць – 

амаральнасць; свядомае - бессвядомае; гуманнасць – жорсткасць і 2) прыметнікі 

– кампаненты састаўных тэрмінаў.  

Такія даследчыкі як Д.С. Лотэ, Б.М. Тагуноў, Б.М. Балін, Э.А. Натансон, 

С.І. Коршунаў, Г.Г. Самбурава і інш. сцвярджаюць, што тэрмін не павінен мець 

сінонімаў. Разам з гэтым у розных тэрмінасістэмах прыклады сінонімаў існуюць. 

Ад з’явы тэрміналагічнай сінаніміі патрэбна адрозніваць варыянтнасць і 

дублетнасць. Адзінства адосін адасаблення ці атаясамлівання дадзеных з’яў 

пакуль няма, паколькі існуюць розныя падыходы да вызначэння разглядаемых 

паняццяў. Разам з тым пад паняццем варыянтнасць, згодна з В.П. Краснеем, 

неабходна разумець “разнавіднасці таго самага тэрміна, якія адрозніваюцца паміж 

сабой фанетычнымі і словаўтваральнымі элементамі ці сродкамі выражэння 

граматычных значэнняў, але не маюць ніякіх семантычных адценняў і поўнасцю 

супадаюць у значэнні” [8, с. 129]. Тэрміналогія ўяўляе адкрытую сістэму, якой 

уласціва дынамічнае развіццё варыянтных намінацый. Наяўнасць 

тэрмінаварыянтаў у тэрміналогіі псіхалогіі тлумачыцца тым, што большая частка 

тэрмінаў, асабліва на пачатковым этапе развіцця, узнікла не на нацыянальнай 

аснове, а была запазычана ці створана з элементаў грэчаскай і лацінскай, а ў 
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апошні час – англійскай моў. Выбар варыянту ў тэксце часта адбываецца 

аўтаматычна для эканоміі часу на яго напісанне. 

Пры вызначэнні наяўнасці псіхалагічных тэрмінаў варыянтаў ва 

ўнутрыслоўнікавым складзе былі вылучаны такія прыклады: спачуццё – 

спачуванне, здольнаць – здатнасць [3]; несвядомае – неўсвядомленае [1]. З больш 

дэталёвага вывучэння тэрмінаварыянтаў вынікае, што некаторыя адзінкі, 

прапанаваныя аўтарамі слоўнікаў з'яўляюцца не зусім адпаведнымі па сэнсе з 

сучаснага пункту гледжання: міганне (міміка), зданнёвы (уяўны) – мнимый; 

нагляданне (спасцярога); паводзіны – трыманне, зайздрасць, рупнасць – ревность 

[3]. 

Варыянты разам з тэрмінамі-сінонімамі ўваходзяць у больш агульнае 

паняцце “раўназначнасць”. Згодна з С. В. Грынеў-Грыневічам, у склад 

раўназначных тэрмінаў уваходзяць таксама эквіваленты – разнамоўныя тэрміны з 

блізкім ці падобным значэннем і дублеты – абсалютныя сінонімы з рознай формай 

[5, с. 102–108]. Размежаванне эквівалентаў і дублетаў адбываецца пры гэтым па 

паходжанні тэрмінаў. З улікам гэтага ў беларускай тэрміналогіі эквіваленты – 

раўназначныя тэрміны запазычанага паходжання, а дублеты – уласнабеларускага. 

Згодна з дадзеным меркаваннем з даследуемых слоўнікаў тэрміналогіі псіхалогіі 

былі вылучаны такія эквівалентамі: абулія – бязволле, амнезія – бяспамяцце, 

інтраспекцыя – унутрынанагляданне, саманазіранне [10], эгаізм – самалюбства, 

эксперымент – спроба, эмпірычны – дасведчальны  [3]; інсайт – разуменне. 

Галоўнае адрозненне паміж сінонімамі і дублетамі заключаецца ў тым, што 

сінонімы сваім унутраным зместам адлюстроўваюць розныя класіфікацыйныя 

прыметы аднаго і таго ж паняцця, а дублеты – гэта тэрміны, якія не маюць ніякіх 

сэнсавых адценняў. Сярод вывучаемай тэрмінагаліны можна вылучыць сінонімы: 

свядомасць[3], [13], [7], [11], [1], [9] – прытомнасць, сазнанне [31]; [8]; 

запамінанне – захоўванне; выкліканне – унушэнне, выдумка; безсвядомы – 

непрытомны [9], падражанне [2] – перайманне [3], [10], [13], [9] –  паследаванне 

[3]. 

Пры больш дэталёвым аналізе было заўважана, што такія з’явы як 

варыянтнасць, эквівалентнасць характэрны ў большасці першаму слоўніку 

тэрміналогіі псіхалогіі “Тэрміналогія логікі і псіхалогіі” (1923). Гэта сведчыць пра 

тое, што ўзровень развітасці даследуемай тэрмінасістэмы на пачатковым этапе 

(20-я гг. ХХ ст.) адрозніваецца ад таго стану, якога яна дасягнула ў час росквіту 

(пач. ХХI ст.). Наяўнасць тэрмінаў-амонімаў, якія выявіліся пры супастаўленні 

псіхалагічнай тэрміналогіі з тэрміналогіяй іншых галін навук, тлумачыцца 

адначасовасцю ўзнікення тэрмінаў у розных навуковых кірунках. Неабходна 

звярнуць увагу на тое, што ў большасці выпадкаў міжгаліновыя тэрміны-амонімы 

з'яўляюцца інтэрнацыянальнымі. Полісемія і сінанімія выяўляюцца пры 

супастаўляльным аналізе тэрмінаадзінак у розных слоўніках, што дае падставы 

пагадзіцца з меркаваннямі некаторых навукоўцаў аб заканамернасці і 

аб’ектыўнасці такіх семантычных працэсаў у адносінах да развіцця асобных 

тэрмінаў ці пэўных тэрміналагічных сістэм.  
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Л.А. Антанюк заўважае, што “з мэтай больш дыферэнцыраванага аналізу 

семантычных працэсаў у аспекце развіцця асобных тэрмінаў і тэрміналагічных 

сістэм мэтазгодна адрозніваць сінанімію, мнагазначнасць, аманімію, абумоўленыя 

ўдасканаленнем і развіццём моўнага афармлення тэрмінаў і ўдакладненнем 

унутранага зместу адпаведных паняццяў” [2, c. 77]. Пры гэтым патрабаванне 

адназначнасці тэрміна ў складзе пэўнай тэрміналагічнай сістэмы застаецца 

нязменным і абавязковым для ўпарадкавання тэрміналогіі. Зразумела, што 

абсалютна ўпарадкаваная і адназначная тэрміналогія з’яўляецца толькі ідэальным 

станам тэрмінасістэмы.  Тым не менш задача тэрмінолагаў палягае ў імкненні да 

максімальна магчымай ступені развітасці і ўпарадкаванасці тэрмінасістэмы.  

Пры правядзеннi лексіка-семантычнага аналізу тэрміналогіі псіхалогіі было 

высветлена, што псiхалагiчная тэрмiналогiя мае разнастайныя семантычныя 

сувязі (сінанімія, полісемія, аманімія, антанімія, дублетнасць, варыянтнасць). На 

першым этапе фарміравання тэрміналогіі псіхалогіі (20–30-ыя гг. ХХ ст.) пры 

адсутнасці аднастайна выпрацаваных падыходаў да распрацоўкі тэрміналогіі ў 

тэрміналагічных слоўніках знайшлі адлюстраванне дублеты, варыянты і сінонімы. 

Адметай для псіхалагічнай тэрміналогіі з’яўляецца адсутнасць у яе складзе 

ўнутрыгаліновых амонімаў.  

А.А. Рэфармацкі сцвярджае, што шлях стварэння нацыянальнай 

тэрміналогіі – гэта “ўлік, выверка, уніфікацыя ўсяго наяўнага запасу з ліквідацыяй 

дэфектаў, развядзеннем амонімаў, уніфікацыяй сінонімаў і прывядзеннем у 

сістэму адабранага і рэгламентаванага” [12, с. 186], даследаванне ж і 

ўпарадкаванне тэрміналогіі псіхалогіі – гэта адзін з крокаў ва ўпарадкаванні 

нацыянальнай тэрміналогіі і мовы цалкам. 
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