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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 
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прыстаўкамі: аббіць (пабіць), абганіць (зганіць), абголены (аголены), аблюбёны 

(улюбёны), абмацкам (вобмацкам), аглядчык (надглядчык), адмена (перамена), 

адумыслоўнасць (адмыслоўнасць), загуба (згуба), слухмянасць (паслухмянасць); 

суфіксамі: абмежанне (абмежаванне), бажэнне (бажба), гнаццё (ганенне), 

дзеяльнасць (дзейнасць), іста (істота), канчальны (канчатковы), картэўнік 

(карцёжнік), лютневы (лютаўскі), навак (навічок), самадзеяльны (самадзейны), 

скупляванне (скупка), славэтны (славуты), служны (служылы), сненне (сон); 

прыстаўкамі і суфіксамі: вадгадунцы (разгадкі), вонках (звонку), дапрыкладу 

(напрыклад), нáступні (прыступкі), спамажэнне (дапамога), убажаственне 

(абагаўленне). 

З пазіцый сучаснай беларускай мовы гэтыя лексемы маюць нязначную 

адметнасць параўнальна з зафіксаванымі ў сучасных слоўніках, і ў гэтым 

заключаецца дакладнае адчуванне слова аўтарам, выбар ім найбольш зразумелых 

і шырока ўжывальных варыянтаў, беспамылковае адчуванне агульных 

тэндэнцый развіцця беларускай мовы. 

Для запаўнення лексічнага вакууму новымі тэрмінамі і абстрактнымі 

словамі Гарэцкі выбраў некаторыя словаформы з ужо вядомых лексікаграфічных 

крыніц. Прыкладам могуць служыць словы, утвораныя па мадэлі прыстаўка без- 

+ аснова, узятай са слоўніка І. Насовіча і паўторанай ў пазнейшых «Маскоўска-

беларускім» і «Практычным расійска-беларускім» слоўніках М. Гарэцкага: 

безадпаведна (моўчкі), безвалочна (неадкладна), беззвычайна (неўласціва), 

безрахубна (несвядома), безуразна (бяскрыўдна), беспрыцямны (неназіральны), 

бязгодзіца (непагадзь, разлад), бязмальна (прыблізна), бязрупатна 

(бесклапотна); утвораныя шляхам складання асноў: дзелавод (справавод), 

крывапрысяга (клятвапарушэнне), любаўласце (уладалюбства), старавечнасць 

(старажытнасць), самачуццё (самаадчуванне), сухаземны (сухапутны). 

Значную групу складаюць словы, якія нязначна адрозніваюцца ад 

прынятых у сучаснай беларускай мове, але ўтвораны ад іншых асноў. 

Утваральнай базай для такіх вытворных часцей з'яўляліся ўласна беларускія 

словы (асновы): грашаўны (маючы грошы, капіталістычны) дапінкі (папрокі), 

змуста (спакуса), недаказ (шматкроп'е), павознік (рамізнік), сласна (салодка), 

убачанне (спатканне). 

Радзей маглі ўжывацца і запазычаныя ўтваральныя асновы і ў першую 

чаргу з рускай: адзяржаць (атрымаць), напатомны (далейшы), чысельнік 

(лічнік, матэм.) і польскай мовы: віннік (абавязаны), злепішча (кангламерат), 

пасяродкавы (цэнтральны), радзька, радны, райца (саветнік), успаможнасць 

(дабрачыннасць), чужаслоў (двукоссе). 

Усе вышэйназваныя прыклады маюць славянскія карані, абумоўленыя 

дыялектнай разнастайнасцю беларускіх гаворак, што адпавядае поглядам 

пісьменніка на шляхі развіцця беларускай літаратурнай мовы – фарміраванне 

слоўнікавага складу на аснове народна-гутарковай моўнай спадчыны. 

Такога ж пункту гледжання прытрымліваліся і іншыя мовазнаўцы таго 

часу. Многія лексемы са слоўніка М. Гарэцкага сустракаюцца таксама і ў 

тагачасных слоўніках іншых аўтараў, напрыклад, у «Беларуска-расійскім» 
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М. Байкова і С. Некрашэвіча (Мінск, 1926) і «Падручным расійска-крыўскім 

(беларускім)» В. Ластоўскага (Коўна, 1924): 

абганіць (зганіць), абіральнік (выбаршчык), абмацкам (вобмацкам), 

абмежанне (абмежаванне), адбітка (адбітак), адмена (перамена), асва 

(аса), безадпаведна (моўчкі), безадвалочна (неадкладна), безрахубна 

(несвядома), бытае (былое), бязмальна (прыблізна), безуразна 

(бяскрыўдна), дамслівы (здагадлівы), дзеяльнасць (дзейнасць), дзяльня 

(дзяльба), іста (істота), крывапрысяга (клятвапарушэнне), навак (навічок), 

недаказ (шматкроп'е), павознік (рамізнік), пазычковы (пазыковы), севалка 

(сеялка), служэбнік (служыцель), слухмянасць (паслухмянасць), угадлівы 

(здагадлівы), ураз (абраза, знявага). 

Фіксаванне аднаго і таго ж лексічнага варыянта слова ў некалькіх 

слоўніках – пацверджанне яго актыўнага ўжытку, зразумеласць і прыняцце яго 

вялікім колам носьбітаў мовы, а значыць, вытокі яго з глыбінь народнай 

культуры. 

Але назіралася і адваротная з'ява: часта адно паняцце абазначалася рознымі 

словамі, існавала некалькі фанетычных і словаўтваральных варыянтаў назваў — 

так званая полінайменнасць, або слоўная дублетнасць. Тлумачылася гэта тым, 

што ў тагачаснай літаратурнай мове яшчэ не была выпрацавана сталая лексічная 

сістэма, і многія аўтары ўводзілі ў літаратурны ўжытак свае наватворы. Для 

параўнання частотнасці ўжывання некаторых варыянтаў словаформ 

лексікографамі 20-х гг. ХХ ст. прывядзём табліцу: 

Сучасная 

беларуская 

літаратурная мова 

М. Гарэцкі. 

Невялічкі 

беларуска-

маскоўскі слоўнік 

М. Байкоў, 

С. Некрашэвіч. 

Беларуска-

расійскі слоўнік 

В. Ластоўскі. 

Падручны расійска-

крыўскі (беларускі) 

слоўнік 

улюбёная 

 

аловак 

 

ганенне 

 

 

бесклапотнасць 

 

вадаём 

 

папрокі 

 

набожнасць 

 

кангламерат 

 

кемлівасць 

 

аблюбёная 

 

алавок 

 

гнаццё 

 

 

бязрупатнасць 

 

вадаточніца 

 

дапінкі 

 

збожнасць 

 

злепішча 

 

кметлівасць 

 

 

 

аловак 

 

гнанне 

 

 

 

 

вадаточніца 

 

дапінкі 

 

збожнасць 

 

 

 

кемкасць 

 

укаханка 

 

алувок 

 

сцігаванне, 

праследаванне, 

ганежа 

нярупнасць 

 

вадавік, водабадзь 

 

дакоры, закіды 

 

богабойнасць 

 

мешаніна 
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кровазварот 

 

саветнік 

 

уладалюбства 

 

цэнтральны 

 

разлік 

 

старажытнасць 

 

 

абагаўляць 

 

спатканне 

 

вылячэнне 

крывабег 

 

радзька, радны, 

райца 

 

любаўласце 

 

пасяродкавы 

 

рахоўля 

 

старавечнасць 

 

 

убажаствіць 

(зак.тр.) 

 

убачанне 

 

улячэнне 

 

 

радца 

 

 

 

пасяродкавы 

 

рахуба 

 

 

 

 

убагаўляць 

кроваварот 

 

 

 

уладалюбівасць 

 

сусяродны 

 

разлічка 

 

старавеціна, 

стараветнасць 

 

багоміць 

 

пабачанне 

 

вызгойнасць 

Такая разнастайнасць лексічных варыянтаў цікавая і з гістарычнага, і з 

лінгвістычнага пугнкту гледжання. На матэрыяле тагачасных слоўнікаў можна 

прасачыць, як выпрацоўваўся адзіны погляд на шляхі ўнармавання беларускай 

мовы, у якім кірунку ішло ўсталяванне яе адзінай лексічнай сістэмы. 

Такім чынам, даследаванне шляхоў словаўтварэння ў беларускай мове ў 

20-я гг. ХХ ст. дазволіла зрабіць наступныя вывады: па-першае, важнейшым 

сродкам папаўнення лексічнага складу мовы з'явіліся неалагізмы з матываваным 

лексічным значэннем, г.зн. словы, утвораныя на базе другога слова (слоў) пры 

дапамозе спецыяльных сродкаў (напрыклад, афіксаў), як найбольш зразумелыя 

асноўнай масай носьбітаў мовы. Штучна створаныя словы не мелі б такой 

шырокай перспектывы ўжывання. Па-другое, асноўным шляхам з'яўлення 

матываваных неалагізмаў у 20-я гг. ХХ ст. стала ўтварэнне новых слоў на базе 

ўласнага матэрыялу па пэўных словаўтваральных мадэлях, узятых з народна-

дыялектнай моўнай спадчыны. 

Т.Л. Чахоўская 

ПРАБЛЕМА СЕГМЕНТАЦЫІ ВУСНАГА ТЭКСТУ Ў РАКУРСЕ 

ФОНАСТЫЛІСТЫКІ 

Як і адзінкі іншых узроўняў мовы, фанетычныя элементы могуць 

аналізавацца як прадмет адбору і камбінавання, а значыць – быць аб’ектам 

фонастылістыкі, якая вывучае прынцыпы, механізмы, мэты і вынікі маўленчага 

адбору. 

Фонастылістыка кніжна-пісьмовага і размоўнага маўлення, у адрозненне 

ад фонастылістыкі вуснага маўлення, разглядаецца як адзін раздзелаў 

фонастылістыкі тэксту. У якасці цэнтральнай для фонастылістычнага вывучэння 


