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загадчыца кафедры рускай мовы як замежнай і агульнаадукацыйных дысцыплін  

факультэта даўніверсітэцкай адукацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

БЕЛАРУСКАЕ ТЭАРЭТЫЧНАЕ ТЭРМІНАЗНАЎСТВА:  

НАВУКОВЫЯ ПОШУКІ 

Праблемы тэарэтычнага тэрміназнаўства, арыентаванага на аналіз 

тэрмінаў і тэрмінасістэм, заканамернасцей іх стварэння і функцыянавання, 

неаднаразова рабіліся аб’ектам вывучэння ў беларускай лінгвістыцы. Тым не 

менш, актуальнасць такога роду даследаванняў сёння відавочная і дыктуецца як 

неабходнасцю далейшай распрацоўкі тэорыі беларускага тэрміназнаўства, так і 

развіцця прыкладнога, вучэбнага. Прадугледжваецца, што аналіз здабыткаў 

беларускага тэрміназнаўства за перыяд апошніх 25 гадоў, дазволіць зрабіць 

некаторыя высновы адносна актыўнасці праведзеных тэрміналагічных 

даследаванняў, асобных кірункаў навукова-даследчай дзейнасці ў галіне 

тэрміназнаўства і ўзнятых праблем, шэрагу тэндэнцый ў развіцці 

тэрміналагічных даследаванняў, што ўвогуле паспрыяе асэнсаванню 

асаблівасцей фарміравання айчыннага тэрміназнаўчага фонду. 

Перыяд 1990–2015 гг. у галіне айчыннага тэарэтычнага тэрміназнаўства 

вылучаецца некаторымі здабыткамі: апублікаваны манаграфіі, прысвечаныя  

розным аспектам тэрміназнаўства, абаронены доктарскія і кандыдацкія 

дысертацыі, праведзены канферэнцыі, выказана шмат ідэй, што дапаўняюць і 

ўзбагачаюць тэорыю і практыку тэрміназнаўства, а разам з напрацоўкамі 

папярэдніх гадоў складаюць агульны скарб айчыннага тэарэтычнага 

тэрміназнаўства. Мяркуецца, што ўлік назапашанага істотны для далейшага 

развіцця тэрміназнаўства.  
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Дамінуючым кірункам тэрміналагічных даследаванняў стала структурна-

семантычнае апісанне асаблівасцей канкрэтных тэрміналогій. Уласна 

лінгвістычныя даследаванні структурных і семантычных асаблівасцей 

спецыяльнай лексікі даволі значныя. Традыцыйна ў фокусе інтарэсаў лінгвістаў 

заставаліся пытанні семантычных даследаванняў з акрэсленнем праблем 

сінаніміі, полісеміі, аманіміі.  

У сферы тыпалагічнага тэрміназнаўства вырашаліся пытанні статуса 

найменняў спецыяльнай лексікі, акрэсліваліся разнавіднасці тэрмінаў і іх 

суадносіны з агульнаўжывальным словам. 

Статыстычныя даследаванні спосабаў утварэння тэрмінаў дазволілі 

вылучыць найбольш прадуктыўныя мадэлі ўтварэння тэрмінаў у межах 

галіновых тэрміналогій. 

Гістарычнае тэрміназнаўства арыентавана на вызначэнне генетычных 

вытокаў, дыяхранічнага развіцця тэрмінаадзінак блізкароднасных і 

няблізкароднасных моў. Асноўная мэта кірунка – гістарычныя пошукі, 

узнаўленне ранейшых формаў тэрмінаадзінак. 

Супастаўляльнае тэрміназнаўства даследуе тэрмінасістэмы або дзвюх, або 

некалькіх роднасных, або аддалена роднасных ці няроднасных моў. Адной з 

задач пры гэтым ёсць вызначэнне тэрміналагічных эквівалентаў і адпаведнасцей. 

Асноўнае пры гэтым палягае ў вызначэнні генетычных вытокаў тэрмінасістэм, 

акрэсленне гістарычнай агульнасці з мэтай вылучэння агульнага фонду 

тэрмінаадзінак. Супастаўляльнае тэрміназнаўства мае сінхранічную 

накіраванасць на пошукі агульнага і на фоне гэтага – індывідуальнага. У межах 

супастаўляльнага тэрміназнаўства вылучаецца, акрамя сінхранічна-

супастаўляльнага, яшчэ і супастаўляльна-гістарычны аспект, што дазваляе 

глыбей асэнсаваць сутнасць з’яў. 

У межах супастаўляльнага тэрміназнаўства разглядаюцца наступныя 

кірункі: а) супастаўленне канкрэтных тэрмінаў (у сучаснасці найбольш 

пашыраны і арыентаваны на выяўленне міжмоўных тэрміналагічных 

адпаведнасцей); б) супастаўленне груп (скіравана на высвятленне падобнага і 

адрознага ў аб’яднаннях фразеалагізмаў: лексіка-семантычныя палі, групы, 

рады); в) супастаўленне тэрмінасістэм. Тэорыя тэрміналагічнага перакладу 

вызначае функцыянальна-семантычныя тоеснасці паміж тэрмінаадзінкамі 

розных моў. У супастаўляльным гістарычным і структурна-функцыянальным 

аспектах асноўная ўвага скіроўваецца на апісанне крыніц, фарміраванне і 

станаўленне тэрміналогій, высвятленне структурных, словаўтваральных 

асаблівасцей тэрміналагічных адзінак розных моў. 

Арэальнае тэрміназнаўства даследуе суаднесенасць тэрміналагічных 

фактаў і арэалы іх распаўсюджання. 

Сістэмнае даследаванне беларускай тэрміналогіі праводзіцца ў аспекце 

дыяхраніі, сінхраніі, аналізуюцца этапы фарміравання, праблемы структурна-

семантычнай характарыстыкі, сістэмная арганізацыя, лексіка-семантычная і 

лексіка-генетычная, пытанні развіцця, упарадкавання і функцыянавання 

тэрміналогіі. 
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Працягваюцца працы ў сферы гісторыі станаўлення нацыянальных 

тэрміналогій; развіваецца дыялектнае тэрміназнаўства. 

У гэты час з’яўляюцца новыя кірункі тэрміназнаўчых даследаванняў. 

Адметным выступае таксама рост колькасці вывучэння прадметных галін ведаў 

і залучаных моў. Сучасны этап развіцця лінгвістыкі характарызуецца 

павышэннем цікавасці навукоўцаў да дынамічных аспектаў мовы і пераходам да 

лінгвістыкі антрапацэнтрычнай. Істотныя змены адбываюцца і ў навуцы аб 

тэрмінах, у выніку чаго фарміруецца новы кірунак тэрміназнаўства – 

кагнітыўнае. 

Гэты перыяд характарызуецца распрацоўкай баз дадзеных і 

выкарыстаннем на іх аснове камп’ютарных магчымасцей. 

У канцы ХХ – пачатку ХХІ стст. рыхтуюцца навуковыя даследаванні ў 

кірунку бібліяграфічнай гісторыяграфіі тэрміназнаўства і тэрмінаграфіі, 

гістарычнай тэрмінаграфіі. 

Аналіз распрацоўкі праблем тэрміназнаўства ў Беларусі паказаў, што 

пэўны вопыт, бясспрэчна, назапашаны. Найбольшай ступенню распрацаванасці 

вызначаюцца т.зв. гуманітарныя сферы. Развіццё тэарэтычнага тэрміназнаўства 

дэтэрмінавана перадусім шматаспектнасцю прадмета апісання – разгалінаванай 

тэрміналогіяй. Варта адзначыць пры гэтым, што праведзеныя даследаванні 

скіраваны пераважна на вырашэнне асобных прыватных задач нацыянальнага 

тэарэтычнага тэрміназнаўства. Мяркуецца, што вырашэнне праблем айчыннага 

тэрміназнаўства магчымае пры ўмове далейшага развіцця асобнага кірунку 

лінгвістычных даследаванняў – тэорыі тэрміназнаўства. 

І.І. Савіцкая 

СТАНАЎЛЕННЕ ЛЕКСІЧНАЙ НОРМЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў 

СЛОЎНІКАВАЙ СПАДЧЫНЕ М. ГАРЭЦКАГА 

Пашырэнне грамадскіх функцый і сацыяльнай базы беларускай 

літаратурнай мовы ў 20-я гг. ХХ ст. выклікала змены ў структуры самой мовы, 

асабліва ў галіне лексікі. З’явілася неабходнасць у новых лексічных і 

словаўтваральных адзінках, у выяўленні шляхоў і крыніц іх папаўнення. 

Надзвычай важнае значэнне ў працэсе пашырэння сродкаў намінацыі 

з’явілася далейшае асваенне лексічных багаццяў народна-дыялектнай мовы. 

Народныя гаворкі заставаліся асноўнай крыніцай папаўнення слоўнікавага 

складу гатовымі лексемамі, але і асновай для словаўтваральных і семантычных 

неалагізмаў, базай для тэрмінатворчасці. 

Гэты працэс знайшоў адлюстраваннне ў лексікаграфічных крыніцах, 

першым з якіх з’явіўся «Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік» М. Гарэцкага 

(1919; 2-е выд. Вільня, 1921). У ім аўтар прапанаваў сваю пазіцыю адносна 

шляхоў фарміравання беларускай мовы: яна павінна складвацца на аснове 

гаворак усіх раёнаў Беларусі. Пацверджаннем гэтаму з’яўляюцца прапанаваныя 

М. Гарэцкім словы, якія ў большасці сваёй маюць народна-дыялектную аснову. 

Яны адрозніваюцца ад прынятых у сучаснай беларускай мове толькі 


