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Прааналізаваныя прыклады семантычных, фармальна-структурных ва-

рыянтаў тэрмінаў мытнай справы сведчаць пра развіццё і змены ў мове для спе-

цыяльных мэт. Сама ж варыянтнасць павінна разглядацца як спосаб эвалюцыі 

тэрміналагічных адзінак, як правамерная ўласцівасць тэрміналогіі, дзякуючы 

якой рэалізуецца імкненне да паўнаты адлюстравання дадзенай галіны ведаў. 

РБС-12 – Русско-белорусский словарь: В 3 т. / Под ред. А. А. Лукашанца. Мінск, 2012. 

СНСБМ – Уласевіч В. І., Даўгулевіч Н. М. Слоўнік новых слоў беларускай мовы. 

Мінск, 2009. 

СІС – Булыка А. М. Слоўнік іншамоўных слоў: У 2 т. Мінск, 1999. 
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Метадалогія фонастылістычных даследаванняў 

 

У сучасным мовазнаўстве цікавасць да вывучэння гукавога ладу беларус-

кай мовы застаецца адным з фактараў развіцця тэорыі мовы. Фанетычны аналіз 

гукавых сродкаў мае на мэце выяўленне асноўных адзінак, апісанне іх фане-

тычных уласцівасцей і правіл выкарыстання ў мове. 

На падставе найноўшых дасягненняў лінгвістыкі даследуюцца сегмент-

ныя і суперсегментныя фанетычныя сродкі – гукі, склады, націск, інтанацыя. 

Асаблівая ўвага надаецца элементарным адзінкам – гукам, якія разглядаюцца ў 

розных аспектах – артыкуляцыйным, акустычным, перцэптыўным і функцы-

янальным. Аналіз фанетычных сродкаў мовы звязаны з распрацоўкай спе-

цыяльных метадаў даследавання, заснаваных на прымяненні тэхнічных срод-

каў, якія дазваляюць вылучыць з непарыўнай маўленчай плыні сегменты рознай 

даўжыні. 

Фонастылістыка (грэч. phone – ‘гук’ + стылістыка) – інтэграваная наву-

ка, якая ўзнікла на сумежжы фанетыкі і стылістыкі. Сёння фонастылістыка за-
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стаецца адным з новых і недастаткова распрацаваных раздзелаў лінгвістыкі. 

Увесь шырокі спектр навуковых поглядаў на прадмет гэтай навукі можна звесці 

да наступных: 

1) фонастылістыка вывучае вобразныя асацыятыўныя ўяўленні, якія 

выклікаюць у чалавека гукі; 

2) фонастылістыка – галіна лінгвапаэтыкі, якая даследуе гукі паэтычнага 

маўлення. Асаблівая ўвага звяртаецца на размежаванне акустычнага і 

графічнага вобраза гука; 

3) фонастылістыка сумяшчае ў сабе паняцці «тыпу прамаўлення 

(прамаўляць → прамаўленне) і стылю вымаўлення (вымаўляць → 

вымаўленне)»; параўн. рус. произнесение і произношение, ням. das Aussprechen і 

die Aussprache, англ. making sounds і pronunciation. 

Пры першых двух падыходах прадмет фонастылістыкі супадае з 

прадметамі іншых лінгвістычных дысцыплін, адпаведна з фонасемантыкай і 

фонікай. Мы будзем прытрымлівацца трэцяга пункту гледжання, які сінтэзуе 

фанетычны і стылістычны аспекты мовы. 

Фонастылістыка вывучае рэалізацыю стылістычных магчымасцей 

фанетычных адзінак з улікам сітуацыі і мэты зносін. 

Фонастылістыка як асобны напрамак лінгвістыкі пачала развівацца яшчэ 

ў пачатку ХХ стагоддзя і была звязана з імёнамі Ш. Балі, М. С. Трубяцкога, 

Ж. Марузо, Л. У. Шчэрбы, В. У. Вінаградава. М. С. Трубяцкой у «Основах 

фонологии» звяртае ўвагу на «гукавую стылістыку» як асобную навуку. Ён 

размяжоўвае сферы даследавання фаналогіі і «гукавой стылістыкі». Тэрмінам 

фаналогія прапануецца карыстацца пры вывучэнні эксплікацыйнага аспекту 

моўнага выражэння. «Што да даследавання бакоў гука, істотных у плане 

экспрэсіўным і апелятыўным, то яно застаецца за “фаналагічнай стылістыкай”, 

якая з’яўляецца ў сваю чаргу толькі часткай “гукавой стылістыкі”» 3, с. 35 . 

Значная ўвага пры аналізе маўлення звярталася на выражэнне асноўнай думкі і 

на ўздзеянне інфармацыі на слухача. 

В. У. Вінаградаў у манаграфіі [1] вылучыў тры напрамкі стылістычных 

даследаванняў: «Гэта, па-першае, стылістыка мовы як “сістэмы сістэм”, або 

структурная стылістыка; па-другое, стылістыка маўлення, г. зн. розных відаў і 

актаў грамадскага выкарыстання мовы; па-трэцяе, стылістыка мастацкай 

літаратуры» [1, с. 5]. Відавочна, што стылістыка займаецца не толькі 

вывучэннем лінгвістычных (выразнасць моўных сродкаў, іх выбар у розных 

сферах камунікацыі) і літаратуразнаўчых (эстэтычная функцыя мовы) праблем, 

але і праблем маўлення, выкарыстання ў ім адпаведных моўных сродкаў. 

Мэтай новага напрамку з’яўлялася выяўленне і апісанне стыляў вуснага 

маўлення пры дапамозе слыхавога аналізу тэкстаў. Асноўная ўвага звярталася 

на мадыфікацыю гукаў і на тэмп маўлення, што выступала істотным момантам 

пры дыферэнцыяцыі стыляў вуснага маўлення. У пачатку ХХ стагоддзя яшчэ не 

была вынайдзена апаратура для вымярэння акустычных параметраў маўлення, 

таму такое разуменне фонастылістыкі можна лічыць вузкім. 
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З 50-х гадоў ХХ стагоддзя пачынаецца шматбаковае даследаванне 

гукавых і прасадычных адзінак пры дапамозе спецыяльнай апаратуры: 

спектрографа (дапамагае прааналізаваць спектр гука, сукупнасць яго 

фармантаў), інтанографа (паказвае асаблівасці руху тону), санографа (перадае 

«адценні» гука), сінтэзатара (апарат для перадачы і ўспрымання гукавых 

адрэзкаў з магчымасцю іх мадэлявання, стварэння розных гукавых 

камбінацый). У выніку з’яўлення новых інструментальных сродкаў маўленне 

чалавека пачало разглядацца не толькі з акустычнага (грэч. akustikos – 

‘слыхавы’), але і з перцэптыўнага (лац. percepto – ‘успрымаць’) боку. Пры 

даследаванні вуснага маўлення ўлічваліся не толькі гукавыя мадыфікацыі, але і 

прасадычныя структуры. З сярэдзіны ХХ стагоддзя праводзіліся даследаванні ў 

сферы суаднясення інтанацыйных сродкаў з сінтаксічнымі, а ў 1970–1980-ыя 

гады назіраецца павелічэнне цікавасці да фонастылістычных даследаванняў 

вуснага маўлення пры дапамозе эксперыментальна-фанетычных метадаў. 

Вырашэнне лінгвістычнай задачы адбываецца праз метад – сукупнасць 

аперацый над моўным матэрыялам. Фонастылістыка, як і сучасная фанетыка, 

карыстаецца эксперыментальна-фанетычнымі метадамі, якія прымяняюцца ў 

акустыцы і фізіялогіі, для аналізу гукавых адзінак. Фізіялогія даследуе 

асаблівасці ўтварэння гукаў пры дапамозе метадаў палатаграфавання (фіксуе 

месца дотыку языка да паднябення ў працэсе артыкуляцыі), кінафотаздымкі 

рухаў губ, рэнтгеназдымкі маўленчага апарату. Палатаграмы, лінгваграмы і 

рэнтгенаграмы падаюць поўную інфармацыю пра рухі актыўных органаў 

маўлення, а таксама пра месца і спосаб утварэння гукаў. Разам з метадамі 

інструментальнага назірання шырока выкарыстоўваюцца і больш даступныя 

метады – назіранне і саманазіранне над рухамі маўленчых органаў. 

Саманазіранне можа праводзіцца як у дачыненні да звестак аб 

мускульных рухах, так і да звестак аб успрыманні гукаў. Паказчыкі мускульных 

рухаў інтэрпрэтуюцца досыць праблематычна, паколькі рухі знешніх органаў 

адчуць значна лягчэй, чым рух паветраных струменяў. Назіранні над рухамі 

языка грунтуюцца на кантрастах, напрыклад, чаргуецца праца задняй і 

пярэдняй частак языка. Каб высветліць, якая частка языка працуе пры ўтварэнні 

пэўнага гука, адна і тая ж артыкуляцыя паўтараецца некалькі разоў запар, 

пакуль не ўзнікае стомленасць пэўнай часткі, што адразу зможа выклікаць 

непрыемныя адчуванні і адначасова паведаміць, дзе менавіта гэта адбываецца. 

Для вызначэння пад’ёмаў языка пры вымаўленні галосных пасля 

папярэдніх выключна мускульных назіранняў (якія варта фіксаваць пісьмова) 

можна выкарыстаць люстэрка і, паўтараючы адпаведныя артыкуляванні, 

праверыць у ім ступень ротаразмыкання. Такія назіранні над мяккім 

паднябеннем, маленькім язычком і гартанню будуць складанымі без 

прымянення спецыяльнага гартаннага люстэрка на доўгай ручцы – 

ларынгаскопа (ад грэч. larynx – ‘гартань’ і skopeo – ‘гляджу, назіраю’). 

Для ўдакладнення інтэрвалаў высокіх і нізкіх гукаў можна выкарыстаць 

некаторыя музычныя інструменты (напрыклад, раяль) з дапамогай якіх можна 

вызначыць, што інтэрвал [з] і [з’] прыкладна супадае з актавай, інтэрвал [і] 
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і [у] – адпавядае малой тэрцыі. Яшчэ больш дакладную праверку, якая зможа 

зафіксаваць колькасць ваганняў за секунду кожнага вымаўленага гука, падае 

камертонавая методыка. У фанетычных лабараторыях ёсць наборы камертонаў, 

наладжаных на розную частату гучання, што дазваляе вызначаць колькасць 

ваганняў розных гукаў. 

Як пры прымітыўна-эксперыментальных назіраннях, так і пры 

інструментальна-фанетычных даследаваннях можна аб’ектыўна вывучыць як 

артыкуляцыйны, так і акустычны бок вуснага маўлення. 

Акустычны аналіз праводзіцца пры дапамозе электраакустычных 

метадаў. Гукавыя адзінкі даследуюцца пры дапамозе спецыяльных прылад – 

асцылографаў і спектрографаў. 

Асцылаграфічная методыка пры дапамозе мікрафона і ўзмацняльнай 

апаратуры дазваляе ператварыць вагальныя рухі паветраных струменяў у 

электрычныя ваганні, якія далей перадаюцца праз магнітафон, што захоўвае на 

стужцы адпаведнае гучанне, у асцылограф. У асцылографе маюцца асаблівыя 

шлейфы, напоўненыя маслам. Гэтыя шлейфы звязаны тонкай ніткай, пры 

дапамозе якой электрычныя з’явы перадаюцца праз люстэрка на кіналенту ў 

выглядзе асцылаграмы. Пры дапамозе асцылаграм фіксуюцца акустычныя 

характарыстыкі запісаных гучанняў. 

Пры спектраграфічнай методыцы шляхам ператварэння ваганняў 

паветраных хваляў у электрычныя ваганні праз мікрафон (магнітафон 

падключаецца паралельна) падаюцца ваганні праз фільтры спектрографа (ад 

грэч. spectrum – ‘тое, што бачу’ і grapho – ‘пішу’). Гэтыя ваганні адпавядаюць 

частотнай настройцы гукаў. Пры наяўнасці фільтраў, здольных адрозніваць 4–6 

тысяч герц, можна спектраграфаваць галосныя. Для зычных колькасць фільтраў 

павялічваецца, і частотныя магчымасці дасягаюць 12 тысяч герц. 

Кімаграфічная методыка заключаецца ў непасрэднай фіксацыі на папяро-

вай стужцы, якая абмотвае адзін рухомы барабан або расцягваецца паміж двума 

рухомымі барабанамі, артыкуляцыйных рухаў гартані, рота і носа пры дапамозе 

замацаваных перпендыкулярна да рухомай стужкі пісчыкаў, замацаваных на 

т. зв. марэеўскіх барабанах. Апошнія пакрываюцца тонкай гумай і спалучаюцца 

спецыяльнымі прыладамі з інструментамі, што непасрэдна судакранаюцца з 

актыўнымі і пасіўнымі органамі маўлення чалавека. Адна рыска на стужцы 

адпавядае працы носавага рэзанатара, для чаго ў носавую поласць устаўляюцца 

спецыяльныя капсулы, злучаныя з марэеўскім барабанам. Гэтая рыска адзначае 

толькі ўключэнне і выключэнне носавага рэзанатара: у першым выпадку – 

хвалістая лінія, у другім – прамая, і ступень назалізацыі гука. 

Другая рыска, найбольш разнастайная ў сваіх выгінах, адзначае працу 

поласці рота. Для гэтага выпрабоўца набліжае да сваіх губ амбушур (ад франц. 

embouchure – ‘дзірка’) – раструб, з’яднаны з марэеўскім барабанам. Гэтая рыска 

адлюстроўвае змыканне і размыканне ротавых маўленчых органаў, іх звужэнне 

і ўвогуле ўвесь працэс артыкуляцыі, звязаны са спосабам утварэння гука. 

Трэцяя рыска адзначае працу гартані (дрыжанне галасавых звязак пры 

голасе і інтэнсіўнасць дрыжання) або ўключэнне і выключэнне гартані (прамая 
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лінія). Для гэтага да правага ці да левага боку кадыка выпрабоўцы прывязваюць 

ларынгафон (ад грэч. larynx – ‘гартань’ і phone – ‘гук’), які перадае марэеўскаму 

барабану вагальныя рухі галасавых звязак. 

Пад ніжняй рыскай кімограф падае лінію адліку часу ў выглядзе хвалі, 

што дазваляе любыя адрэзкі на іншых рысках вызначаць у долях секунды. 

Названая методыка не з’яўляецца эфектыўнай і аптымальнай для акустычнай 

характарыстыкі маўлення, але дакладна раскладае артыкуляцыю маўленчага 

апарата на носавую, ротавую і гартанную. Супастаўляючы ўсе паказчыкі 

кімографа, можна вызначыць адпаведнасць пэўных адрэзкаў гукам і іх фазам. 

Комплексны метад дазваляе разглядаць вуснае маўленне як сістэму з 

іерархічнымі адносінамі і ўключае супастаўляльны, апісальны, аўдытыўны і 

акустычны аналіз вуснага маўлення. Апісанне фонастылістычных адзінак 

(тыпаў, варыянтаў), іх акустычных уласцівасцей, а таксама супастаўленне 

фонастылем з’яўляюцца істотнымі фактарамі пры вылучэнні і класіфікацыі 

фонастыляў. 

Канструктыўныя метады патрабуюць канструявання або мадэлявання 

тэарэтычных аб’ектаў, выкарыстання абстракцыі і дэталізацыі. Метад 

мадэлявання забяспечвае апісанне шматлікіх выказванняў, мадэлі якіх могуць 

адлюстроўваць розныя аспекты вывучэння. Кожная мадэль (напрыклад, мадэль 

пэўнага фонастылю) будуецца на аснове гіпотэзы і з’яўляецца аналагам 

арыгінала, што дазваляе перанесці веды з мадэлі на арыгінал. З дапамогай 

канструктыўных метадаў вывучаецца ўзнікненне сказаў у маўленні і іх 

асаблівасці згодна з існуючымі дынамічнымі законамі пабудовы выказванняў у 

пэўных фонастылях. 

Асноўную методыку фонастылістычных даследаванняў складаюць 

працэдуры сінтэзу (аб’яднання, складання) і аналізу (расчлянення, раскладан-

ня), якія дазваляюць убачыць аб’ект даследавання ў дэталях і ў цэлым. 

Да метадаў збору фактаў адносіцца назіранне над маўленнем. Назіранне – 

гэта сістэматычнае, мэтанакіраванае ўспрыняцце з’яў з мэтай вывучэння іх 

спецыфічных змен у пэўных умовах. Дакладнасць назірання залежыць ад 

пастаўленай задачы, узроўню ведаў назіральніка і ад яго суб’ектыўнай ацэнкі. 

Да метадаў рэгістрацыі належыць запіс на магнітафонную стужку і фане-

тычная транскрыпцыя з указаннем рухаў тону, асаблівасцей інтанавання, коль-

касці і 

праγр ˚

у ˚у j ˚у // а ˚ун˚уў с 

 ’іц:а кл  ] – Я хацеў вылезці, калі яны 

пайшлі, калі прагрукалі міма печы іх чобаты. Але ўжо там, у падпеччы, мне 

ўдарыў у нос смурод керасіну і дыму. А калі я высунуў з падпечча галаву, то 

ўбачыў: ад стала коціцца клубок агню (І. Шамякін). 

Пры апрацоўцы матэрыялу выкарыстоўваюцца самыя разнастайныя ме-

тады: статыстычна-матэматычныя, графічныя, квантатыўныя (колькасныя), ме-

тад аўтаматычнай апрацоўкі ЭВМ. Колькасныя паказчыкі даюць пэўную ін-

фармацыю пра самі тэксты. Метад прымяняецца для апісання і класіфікацыі 
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тэкстаў, паколькі кампаненты вусных тэкстаў (інтанацыя, арфаэпічныя, 

лексічныя і граматычныя асаблівасці) могуць быць асновай для размежавання, 

адрознення і кваліфікацыі тэкстаў вуснага маўлення. Колькасныя метады 

дазваляюць падлічыць колькасць розных элементаў (гукаў, слоў, сказаў і г. д.) у 

тэксце, частату іх ужывання, спалучальнасць з іншымі адзінкамі. Электронная 

вылічальная тэхніка дапамагае выявіць статыстычныя характарыстыкі 

маўлення, карыстаючыся метадамі матэматычнай тэорыі інфармацыі. 

1. Виноградов В. В. Стилистика, теория поэтической речи, поэтика. М., 1963. 

2. Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960. 
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Генераванне маўлення і тэксту: лінгвістычны аспект 

 

Згодна з тэорыяй так званай «камп’ютарнай» метафары, «мозг можа раз-

глядацца як вылічальны механізм, падобны да камп’ютара, а розум – гэта набор 

праграм, якія забяспечваюць функцыянаванне мозга. Чалавечае мысленне 

наўрад ці можна звесці да функцый мозга, хутчэй чалавечае мысленне і функ-

цыі мозга разам складаюць вылічальны працэс» [10, с. 367]. Камп’ютарная ме-

тафара «Чалавек – гэта камп’ютар» шырока выкарыстоўваецца не толькі спе-

цыялістамі па штучным інтэлекце, якія атаясамляюць камп’ютар з чалавекам 

(ён «мае» памяць і мысленне), не толькі нейрапсіхолагамі, якія даследуюць 

функцыянаванне нейронных сетак мозга (якія таксама «нагадваюць» працу 

ЭВМ), але і лінгвістамі. Калі гаворка ідзе пра метафару, пакладзеную ў аснову 

пэўнай навуковай тэорыі, яе называюць падставовай, – маюць на ўвазе тое, што 

яна робіцца зыходным пунктам развіцця тэорыі. «Метафара параўноўвае адну 

сістэму з другой, якая нам знаёмая больш. Так яна робіць больш лёгкай разу-

менне гэтай сістэмы», – адзначае М. Арбіб, даследаванне якога грунтуецца на 

дзвюх падставах: «Чалавек – гэта камп’ютар» і «Чалавек – гэта жывёла» [2]. У 

гэтым выпадку дзейнасць чалавечага мозга атаясамляецца з дзейнасцю сістэм, 

якія ў большай ступені падлягаюць аналізу. 

Якім чынам лінгвісты выкарыстоўваюць камп’ютарную метафару? У 

апошні час мовазнаўцы, якія аналізуюць працэс разумення тэксту, будуюць яго 

алгарытм: дзейнасць чалавека атаясамляецца з дзейнасцю камп’ютара [14, 

с. 13–14; 22, с. 39]. З шэрагу прац, прысвечаных праблемам тэкстаўтварэння, 

можна адзначыць манаграфію Уолеса Чэйфа «Память и вербализация прошлого 

опыта» [19], дзе падаецца даволі дэталізаванае апісанне мысленчых аперацый 

пры стварэнні тэксту чалавекам, які апісвае выпадак, што некалі з ім адбыўся.  

Усе мадэлі генеравання маўлення (ГМ) падзяляюцца аўтарамі калек-

тыўнай манаграфіі [20] на тры тыпы: узроўневыя, цыклічныя і інтэгратыўныя. 


