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Спецыяльная лексіка ІТ-сферы 

 

Прыкладна ў 1990-ыя гады спецыяльная лексіка беларускай мовы ўзба-

гацілася ў сувязі з фарміраваннем і развіццём інфарматыкі, праграмавання і 

вылічальнай тэхнікі. З’яўленне новага віду спецыяльнай лексікі было абу-

моўлена найперш неабходнасцю стварэння беларускай тэрміналогіі гэтай 

галіны, а таксама імклівым пашырэннем у свеце ўсё больш дасканалай і 

даступнай вылічальнай тэхнікі, якая паступова пранікла ва ўсе сферы дзейнасці 

чалавека. Распачатае падчас «другой хвалі» беларусізацыі станаўленне і 

развіццё тэрміналогіі па інфарматыцы, вылічальнай тэхніцы і іншых сумежных 

напрамках неўзабаве моцна затармазілася, як і функцыянаванне беларускай на-

цыянальнай тэрміналогіі ў цэлым. І нягледзячы на тое, што апошняя ўяўляе 

сабой складаную, разгалінаваную і добра распрацаваную амаль ва ўсіх сферах і 

напрамках сістэму, здольную забяспечваць маўленчыя патрэбы спецыялістаў, 

на жаль, у сучаснасці запатрабавана яна ў асноўным у гуманітарным асяроддзі. 

Далей гаворка не будзе весціся пра складанасці выкарыстання беларуска-

моўнай тэрміналогіі ці, больш шырока, спецыяльнай лексікі, звязанай з інфар-

матыкай, праграмаваннем і вылічальнай тэхнікай, на што ўплываюць, найперш, 

экстралінгвістычныя фактары. Не будзе весціся гаворка і пра лінгвістычныя 

асаблівасці гэтага віду спецыяльнай лексікі. Адзначым толькі, што адпаведная 

навуковая літаратура ў айчынным мовазнаўстве, безумоўна, прадстаўлена. 

Наколькі нам вядома, існуе шэраг асобных артыкулаў, аднак сістэмных дасле-

даванняў гэтага віду спецыяльнай лексікі пакуль няма. Пра актуальнасць гэтых 

даследаванняў і іх неабходнасць можа сведчыць, як нам здаецца, такі паказаль-

ны факт: у зборніку навуковых артыкулаў «Надзённыя праблемы лексікалогіі і 

анамастыкі славянскіх моў» сярод іншых знаходзяцца артыкулы трох 

даследчыкаў з Беларусі, Расіі і Польшчы, прысвечаныя вывучэнню мовы бло-
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гаў, інтэрнэт-прасторы і інфармацыйнага дыскурсу [1; 4; 5]. Асобна трэба ска-

заць пра даследаванні па корпуснай лінгвістыцы і лексікаграфіі (гл., напр., спе-

цыяльныя выданні [6; 8]). Гэтыя прыкладныя адгалінаванні, што ўзніклі на 

мяжы ўласна лінгвістыкі і вылічальнай тэхнікі, безумоўна, валодаюць адметнай 

спецыяльнай лексікай, якая, аднак, адносіцца да лінгвістычнай, а таму не 

падпадае пад нашу ўвагу. 

Прадметам прадстаўленых тут разваг стала пытанне пра тое, як называць 

спецыяльную лексіку са сферы інфарматыкі, праграмавання, вылічальнай 

тэхнікі, інтэрнэту і пад.? Пытанне на сённяшні дзень адназначна не вырашанае і 

таму актуальнае. 

Напачатку звернем увагу на тое, што спецыяльная лексіка любой галіны 

навукі, тэхнікі, мастацтва і інш. складаецца з тэрмінаў і прафесіяналізмаў, да 

якіх часам дадаюць яшчэ і наменклатурныя назвы. Калі адносна статусу намен-

клатур можна спрачацца – наколькі правамерна ўключэнне іх у склад спе-

цыяльнай лексікі?, то адносна статусу тэрмінаў і прафесіяналізмаў ніякіх 

пярэчанняў не ўзнікае. Пры розных нюансах у трактоўках прынята лічыць, што 

тэрмін – гэта суаднесены са строгім азначэннем знак спецыяльнага паняцця, які 

валодае прыкметамі дэфінітыўнасці, сістэмнасці, імкнецца да адназначнасці і 

адсутнасці канатацыі [7, с. 343]. Адпаведна прафесіяналізм – гэта спецыяльнае 

паўафіцыйнае слова, якое называе тыя ж спецыяльныя паняцці, што і адпавед-

ны тэрмін, аднак мае функцыянальнае абмежаванне: выкарыстоўваецца ў ас-

ноўным у вусным маўленні, паколькі можа выражаць эмацыянальнасць, экс-

прэсіўнасць, вобразнасць, недапушчальныя для тэрмінаў. Тэрміны і пра-

фесіяналізмы маюць рознае становішча ў сістэме спецыяльнай лексікі, выкары-

стоўваюцца ў розных камунікатыўных умовах, адрозніваюцца адсутнас-

цю/наяўнасцю канатацыі і шэрагам іншых прыкмет, якія выразна 

адмяжоўваюць адзін тып спецыяльных лексем ад другога. І такім чынам, пра-

фесіяналізмы ўтвараюць сістэму альтэрнатыўных тэрмінам неафіцыйных ці 

паўафіцыйных назваў, якія звычайна валодаюць экспрэсіўнай афарбоўкай, эма-

цыянальнасцю, часта з’яўляюцца вобразнымі, а таксама больш кампактнымі па 

форме, лаканічнымі, што робіць іх выкарыстанне зручным у нефармальных 

абставінах. Менавіта гэтыя асаблівасці дазваляюць трактаваць прафесіяналізмы 

як лексемы прафесійнага слэнгу (жаргону). 

Значыць, удакладняючы пастаўленае вышэй пытанне, мы павінны вы-

светліць, як жа трэба называць спецыяльную лексіку – сістэму тэрмінаў і 

сістэму прафесіяналізмаў – сферы, звязанай з выкарыстаннем камп’ютараў, ін-

фармацыйных тэхналогій, інфарматыкі і праграмавання. 

Пры ўсёй пашыранасці ў сучасным жыцці як асобнага чалавека, так і гра-

мадства ў цэлым камп’ютарнай тэхнікі, інфармацыйных сістэм і тэхналогій, для 

наймення спецыяльнай лексікі гэтай сферы (а значыць, і тэрміналогіі, і 

падсістэмы прафесіяналізмаў) не існуе адзінай назвы. У якасці падмацавання 

выказанага назірання звернемся да навуковай літаратуры (гл. Табліцу 1), якая 

дае прыклады выкарыстання наступных найменняў (на аснове розных інтэрнэт-

крыніц, пераважна рускамоўных; пераклад на беларускую мову наш. – М. С.). 
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Табліца 1. Назвы спецыяльнай лексікі, звязанай з выкарыстаннем камп’ютараў, 

інфармацыйных тэхналогій, інфарматыкі і праграмавання 

 

Назва-дамінанта 
Назва спецыяльнай 

лексікі
1
 адгалінавання 

Назва сістэмы 

тэрмінаў 

Назва сістэмы 

прафесіяналізмаў 

інфарматыка 

 

камп’ютарная 

інфарматыка 

падмова інфарматыкі, 

падмова інфарматыкі 

і вылічальнай тэхнікі 

тэрміналогія 

інфарматыкі, 

тэрміналогія 

камп’ютарнай 

інфарматыкі 

 

інфармацыйныя 

тэхналогіі 

 

 

 

 

 

 

 

 

лексіка, звязаная са 

сферай ІТ-тэхналогій 

тэрміналогія 

інфармацыйных 

тэхналогій, або 

ІТ-тэрміналогія, 

ІТ-тэрмінасістэма, 

тэрміналогія сферы 

інфармацыйных 

тэхналогій, 

тэрміналагічная 

лексіка ў сферы ІТ-

тэхналогій 

 

 

 

 

 

 

 

жаргонная 

лексіка ў сферы 

ІТ-тэхналогій 

камп’ютар 

камп’ютарная падмова, 

падмова камп’ютарнай 

тэхнікі, 

падмова камп’ютарных 

тэхналогій, 

камп’ютарная лексіка, 

лексіка камп’ютарнага 

дыскурсу, 

лексіка камп’ютарнага 

тыпу дыскурсу 

камп’ютарная 

тэрміналогія 

камп’ютарны 

жаргон/слэнг 

і яго больш вузкія 

разнавіднасці: 

жаргон/слэнг 

геймераў, 

жаргон/слэнг 

хакераў і пад. 

праграмаванне
2
 – 

тэрміналогія 

праграмавання 

жаргон/слэнг 

праграмістаў 

 

Да прыведзеных можна далучыць яшчэ наступныя тэрміналагічныя 

словазлучэнні: мова інтэрнэту, мова інтэрнэт-дыскурсу, мова інтэрнэт-

камунікацыі, інтэрнэт-лінгвістыка, е-мова, мова электроннай камунікацыі 

і пад., якія называюць разнавіднасць мовы ў глабальнай сетцы, і прадметам якіх 

выступае не спецыяльная лексіка гэтай сферы, а функцыянальна-стылістычныя 

і сістэмныя змены ў «рэальнай» мове, выкліканыя мовай «віртуальнай», а 

таксама ўзаемадзеянне і ўзаемаўплыў апошніх (гл., напр.: [2; 3] і інш.). 
                                                           
1
 Вельмі часта мовай або падмовай таго ці іншага адгалінавання, звязанага з ІТ-сферай, разумеюць не 

нейкую спецыфічную моўную сістэму, а толькі спецыяльную лексіку, а часам нават больш вузка – 

тэрміналогію таго ці іншага адгалінавання. 
2
 Тэрмін мова праграмавання – адзін з самых першых у гэтай сферы і мае даўно ўсталяванае 

значэнне – гэта штучная мова, якая дазваляе кіраваць паводзінамі вылічальнай машыны (звычайна 

камп’ютара) і якая вызначаецца сінтаксічнымі і семантычнымі правіламі, што апісваюць яе структуру 

і значэнне. І такім чынам, тэрміналагічнае словазлучэнне мова праграмавання не можа мець значэнне 

‘спецыяльная лексіка праграмавання’. 
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Па сутнасці кожнае з прыведзеных словазлучэнняў выразна акрэслівае 

сферу свайго функцыянавання. Прывядзём толькі два прыклады: 

камп’ютарная лексіка – гэта сукупнасць слоў камп’ютарнай мовы, якая ра-

зумеецца як «специальный язык, формирующийся в предметной сфере, техно-

логически связанной с производством персональных компьютеров и 

программного обеспечения к ним» [5, с. 16] (гэтае азначэнне, дадзенае аўтарам 

дысерта-цыйнага даследавання камп’ютарнай мовы І. Л. Комлевай, чамусьці не 

ўлічвае выкарыстанне камп’ютараў, што на наш погляд, вельмі важна). 

Да камп’ютарнай лексікі беларуская даследчыца К. Шчасная адносіць 

наступныя групы слоў: тэхнічная тэрміналогія, якая называе тэхнічныя і лічба-

выя прыстасаванні, прылады сувязі, іх часткі; назвы праграм, электронных вы-

яў і падобнага; назвы працэсаў і аперацый з камп’ютарнымі сістэмамі; інтэрнэт-

тэрміналогія
1
; камп’ютарны слэнг; тэрміны з іншых навук, якія пашырылі сваё 

значэнне; назвы людзей па прафесіі і занятках [11, с. 36]. Пра камп’ютарны 

слэнг другая беларуская даследчыца Л. І. Шпакоўская выказалася так: «Апрача 

афіцыйнай камп’ютарнай тэрміналогіі ўзнік цесна звязаны з ёю моўны феномен 

– камп’ютарны слэнг, г. зн. разнавіднасць мовы, што выкарыстоўваецца дадзе-

най групай людзей пераважна ў вусных зносінах. Але ўсё ж у чым адрозненне 

камп’ютарнага слэнгу ад слэнгаў другіх тыпаў? Па-першае, гэтыя словы слу-

жаць для зносін людзей адной прафесіі – праграмістаў, ці проста людзей, якія 

выкарыстоўваюць камп’ютар для якіх-небудзь мэт. Па-другое, камп’ютарны 

слэнг адрозніваецца “зацыкленасцю” на рэаліях свету камп’ютараў. Разглядае-

мыя слэнгавыя назвы адносяцца толькі да гэтага свету, такім чынам, аддзя-

ляючы яго ад усяго астатняга, і вельмі часта незразумелыя для людзей 

недасведчаных. Напрыклад, не кожнаму чалавеку стане зразумелым выраз 

“трохпальцавы салют”, які абазначае выхад з праграмы камп’ютара націскан-

нем клавіш Ctrl-Alt-Del. Дзякуючы веданню такой спецыяльнай мовы 

камп’ютаршчыкі адчуваюць сябе членамі нейкай замкнутай супольнасці» 

[10, c. 65].  

І, такім чынам, атрымліваецца, што за кожным з адгалінаванняў замаца-

валася ўласная назва для абазначэння яго спецыяльнай лексікі, або тэрміналогіі, 

ці – радзей – прафесіяналізмаў.  

Фактычна ўсе з вышэйназваных адгалінаванняў валодаюць і пэўнай коль-

касцю агульных лексем, скажам, алгарытм, каманда, камп’ютар, опцыя, пра-

грама. Такую лексіку – агульную для розных, але блізкіх тэрмінасістэм, якая 

захоўвае ў іх адзінства свайго лексічнага значэння і семантычную структуру, 

можна назваць дыфузнай (ад лац. diffusio – пашырэнне, расцяканне, рассейван-

не, узаемадзеянне). Менавіта дыфузная лексіка гэтых адгалінаванняў у сілу сва-

ёй пашыранасці не ў адной-дзвюх, а ў большай колькасці тэрмінасістэм, здоль-

ная пераходзіць у разрад лексікі агульнаўжывальнай. Паколькі колькасць кары-

                                                           
1
 Тое, што інтэрнэт-тэрміналогія прадстаўлена ў артыкуле К. Шчаснай як асобная група ў складзе 

камп’ютарнай лексікі, з аднаго боку, падкрэслівае наяўнасць дыфузнай лексікі (пра яе гл. ніжэй) і 

цесную сувязь лексікі гэтых адгалінаванняў, а з другога – паказвае складанасць іх размежавання. Тое 

ж можна сказаць і пра групу «назвы працэсаў і аперацый з камп’ютарнымі сістэмамі», якая мае 

адносіны і да тэрміналогіі інфарматыкі. 
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стальнікаў камп’ютараў, інтэрнэт-рэсурсаў, інфармацыйных сістэм і пад. толькі 

павялічваецца, то асобныя словы, якія раней можна было аднесці да тэрмінаў, 

скажам, інфарматыкі, станавяцца агульнавядомымі: камп’ютар, манітор, 

прынтар. І трэба думаць, што з часам такіх слоў будзе толькі больш. Тым не 

менш, асноўная колькасць лексем тэрмінасістэм названых адгалінаванняў – гэта 

назвы, неспецыялістам не зразумелыя. 

Верагодна, наяўнасць дыфузнай лексікі ў гэтых адгалінаваннях якраз і 

стварае ўражанне, што можа існаваць нейкая агульная назва для цэлай сферы 

жыццядзейнасці чалавека, звязанай з выкарыстаннем разнастайнай вылічальнай 

тэхнікі, інтэрнэту, інфармацыйных сістэм і тэхналогій і пад. Узнікае неабходна-

сць высветліць рода-відавыя адносіны паміж гэтымі адгалінаваннямі. 

Напэўна, часцей за ўсё ў лінгвістычных даследаваннях сустракаюцца 

тэрміналагічныя словазлучэнні з дамінантай-назоўнікам камп’ютар: 

камп’ютарная лексіка, камп’ютарная тэрміналогія, камп’ютарны слэнг і інш. 

Не ў апошнюю чаргу гэта звязаны з тым, што менавіта камп’ютар застаецца са-

мым даступным і папулярным сродкам вылічальнай тэхнікі. Аднак у сучасным 

жыцці ўсё больш важную ролю набывае зусім не ён (паколькі з’яўляецца толькі 

адным з магчымых, няхай сабе і самым папулярным і пашыраным, у шэрагу 

сродкаў – параўн. айпад, айпод, айфон, ноўтбук, лэптоп, мабільны тэлефон, 

планшэт, смартфон, існуюць і іншыя вузкаспецыяльныя прылады, а таксама і 

іншыя спосабы перадачы інфармацыі – напрыклад, сотавая сувязь, тэлебачан-

не), а самі інфармацыйныя тэхналогіі, якія могуць выкарыстоўваць не толькі 

камп’ютары ці нават іх сістэмы і якія аперыруюць вельмі складаным і разна-

стайным інструментарыем. Гэта можа быць адзін або некалькі ўзаемазвязаных 

праграмных прадуктаў, напрыклад, тэкставы рэдактар, настольныя выдавецкія 

сістэмы, электронныя табліцы, сістэмы кіравання базамі даных і інш. Гэта так-

сама інфармацыйныя сістэмы канкрэтнага функцыянальнага прызначэння 

(фінансавыя, бухгалтарскія, маркетынгавыя, бібліятэчныя, выдавецкія і інш.), 

экспертныя сістэмы і інш. 

На наш погляд, настаў час для ўсведамлення таго факта, што ў жыцці су-

часнага чалавека і грамадства, акрамя такіх традыцыйных сфер, як эканамічная, 

палітычная, сацыяльная і духоўная, сфарміравалася і вельмі актыўна дзейнічае 

яшчэ адно вельмі спецыфічнае ўтварэнне, якое, з аднаго боку, з’яўляецца 

дапаможным сродкам, што забяспечвае функцыянаванне і развіццё ўсіх трады-

цыйных сфер жыццядзейнасці, а з другога – вельмі істотна ўплывае на іх, – гэта 

сфера інфармацыйных тэхналогій, або ІТ-сфера. 

Пад інфармацыйнымі тэхналогіямі (або проста ІТ, ад англ. information 

technology, IT чытаецца ай-ці) разумеюць 1) працэсы і метады пошуку, збору, 

захоўвання, апрацоўкі, прадстаўлення, распаўсюджвання інфармацыі, а таксама 

спосабы здзяйснення такіх працэсаў і метадаў; 2) прыёмы, спосабы і метады 

прымянення сродкаў вылічальнай тэхнікі пры выкананні функцый збору, за-

хоўвання, апрацоўкі, перадачы і выкарыстання даных; 3) рэсурсы, неабходныя 

для збору, апрацоўкі, захоўвання і распаўсюджвання інфармацыі. Інфарма-

цыйныя тэхналогіі – гэта і дысцыпліны і галіны дзейнасці, якія адносяцца да 
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тэхналогіі кіравання і апрацоўкі дадзеных. Інфармацыйныя тэхналогіі ўклю-

чаюць усе аспекты, звязаныя з выкарыстаннем вылічальнай тэхнікі, захоўван-

нем звестак, тэлекамунікацыяй і перадачай звестак па лініях сувязі. У апошні 

час пад інфармацыйнымі тэхналогіямі часцей за ўсё разумеюць камп’ютарныя 

тэхналогіі (паводле розных інтэрнэт-крыніц). 

Паколькі паняцце інфармацыйных тэхналогій уключае ў сябе выкары-

станне камп’ютара як аднаго са сродкаў вылічальнай тэхнікі, то, адпаведна, 

тэрміналагічнае словазлучэнне лексіка інфармацыйных тэхналогій мае 

больш шырокае напаўненне, чым словазлучэнне камп’ютарная лексіка. 

Такім чынам, на наш погляд, больш зручнай і разам з тым больш шыро-

кай па змесце трэба лічыць назву спецыяльная лексіка інфармацыйных 

тэхналогій; як больш кампактны варыянт можна прапанаваць назвы ІТ-

лексіка або лексіка ІТ-сферы. Адзначым, што такое ці падобныя 

тэрміналагічныя словазлучэнні сустракаюцца рэдка ў адрозненне ад сло-

вазлучэння ІТ-тэрміналогія, якое выкарыстоўваецца ў навуковай літаратуры 

даволі часта. Цалкам верагодна, што менавіта яно пачне выконваць ролю 

1) адзінай назвы спецыяльнай ІТ-лексікі, г. зн., без размежавання тэрмінаў і 

прафесіяналізмаў, якія ў дадзеным выпадку адносяцца пераважна або да 

камп’ютарнага слэнгу, або да слэнгу праграмістаў; 2) родавай назвы для су-

межных відавых адгалінаванняў. Усё гэта не выключае магчымасць выкары-

стання іншых, больш вузкіх назваў (пры неабходнасці ўдакладніць дыяпазон іх 

функцыянавання) накшталт камп’ютарная лексіка, лексіка інфарматыкі 

і інш. Аднак гэтыя назвы, на наш погляд, праз нейкі час могуць быць заменены 

больш усеахопнай і таму ўніверсальнай назвай – (спецыяльная) лексіка ІТ-

тэхналогій (ІТ-лексіка, лексіка ІТ-сферы), або ІТ-тэрміналогія. Пры гэтым 

тэрміналагічнае поле, акрэсленае словазлучэннем лексіка ІТ-тэхналогій, будзе 

ўключаць у сябе іншыя элементарныя палі і мікрапалі, якія называюцца ўжо 

ўсталяванымі тэрмінамі накшталт камп’ютарная лексіка, лексіка інфарма-

тыкі, лексіка праграмавання і пад. 
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Коррелятивная связь семантики имен по данным их сочетаемости 

с глаголами в романе В. Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» 
 

Имена персонажей принадлежат к таким единицам номинации, которые, 

не имея лексического значения в плане языка, приобретают конкретное содер-

жание в речевом употреблении (и в художественном тексте как разновидности 

речевого образования). 

В качестве названия героя имя собственное становится ключевым словом 

художественного текста и реализует всевозможные качества носителей имени 

через сочетание с другими словами, в частности с глаголами в предикативных 

конструкциях. 

На основании совпадающих семантических признаков разные глаголы 

группируются в определенные тематические группы. 

Л. М. Васильев выделяет 10 лексико-семантических групп глаголов, ко-

торые наиболее ярко характеризуют персонажей любого произведения: глаголы 

состояния, глаголы мысли, глаголы речи, глаголы чувств, глаголы движения, 

глаголы разрушения, глаголы созидания, глаголы изменения состояния, глаго-

лы контактирования и глаголы, обозначающие биологические процессы [1]. 

Данные тематические группы глаголов распределяются при сочетании с 

собственными именами лиц в зависимости от семантических особенностей по-

следних, что может служить эмпирической опорой для интерпретации соответ-

ствующих характеристик персонажей. 

Анализ лексической сочетаемости имен персонажей позволяет провести 

количественные измерения, указывающие степень связи между теми сопостав-

ляемыми значениями имен, которые проявляются через глагольные сочетания. 

Для этого лексико-семантические группы глаголов необходимо распределить 

по рангам (местам в списках сравниваемых групп), а затем подсчитать коэффи-

циент ранговой корреляции между глаголами попарно сопоставляемых двух ге-

роев по формуле: р=1– (6Ed
2
 – n

3
 – n), где р – коэффициент ранговой корреля- 

 


