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ПРАДмОВА

Агульны ўзровень сучаснага кваліфікаванага спецыяліста вызначаецца 
не толькі ступенню засваення прафесійных дысцыплін, але і валоданнем 
мовай. Добрае вуснае і пісьмовае маўленне сведчыць аб камунікатыўнай 
кампетэнцыі, элементамі якой з’яўляюцца: веданне лексічных сродкаў 
мовы, выкарыстанне іх у адпаведнасці з семантыкай, стылявой прына-
лежнасцю, уменне будаваць сказ, тэкст з улікам патрабаванняў логікі. 
Незахаванне норм, як вядома, вядзе да немагчымасці выканання мовай 
камунікатыўнай функцыі.

Сучасная моўная сітуацыя ў Рэспубліцы Беларусь характарызуецца пера-
важным выкарыстаннем рускай мовы. Змяншэнне носьбітаў, абмежаванае 
выкарыстанне беларускай мовы ўплываюць на функцыянаванне спецы-
яльнай лексікі, вядуць да запаволенасці яе фарміравання. Таму далейшае 
развіццё беларускай нацыянальнай тэрміналогіі разглядаецца як цалкам 
залежнае ад таго статусу, які будзе мець беларуская мова ў грамадстве. 
У такіх складаных умовах асаблівае значэнне набывае курс «Беларуская 
мова: прафесійная лексіка», мэта якога не проста пераканаць будучага 
спецыяліста ў магчымасці выкарыстання беларускай мовы ў прафесійнай 
сферы, а і дапамагчы ў рэальнасці дасканала авалодаць роднай мовай.

Вучэбны дапаможнік «Беларуская мова: тэрміналогія фізікі і матэматыкі» 
прызначаны для лекцыйных і практычных заняткаў па курсе «Беларуская 
мова: прафесійная лексіка». Ён складаецца з чатырох раздзелаў. Першы 
(«Беларуская тэрміналогія») утрымлівае навуковы матэрыял, актуальны 
для студэнтаў пры падрыхтоўцы па пытаннях гісторыі і тэорыі тэрміналогіі 
фізікі і матэматыкі. У другім змешчаны прафесійна арыентаваныя заданні 
і практыкаванні. Трэці раздзел складаюць тэксты для перакладу. У чац-
вёртым раздзеле («Хрэстаматыя») прапаноўваюцца навуковыя артыкулы 
вядучых беларускіх лінгвістаў, прысвечаныя разгляду асаблівасцей развіцця 
беларускай галіновай тэрміналогіі, яе словаўтваральнай, структурнай 
спецыфікі, а таксама артыкулы пра знакамітых беларускіх навукоўцаў: 
Л. Л. Більдзюкевіча і А. П. Круталевіча.

У дадатак увайшлі «Руска-беларускі слоўнік фізічных тэрмінаў» і 
«Руска-беларускі слоўнік матэматычных тэрмінаў». 



5

БеЛАРУсКАЯ  
тЭРмІНАЛОГІЯ



6

Д. В. Дзятко

БеЛАРУсКАЯ тЭРмІНАЛОГІЯ ФІЗІКІ

1. З гісторыі беларУсКай фіЗіКі

Фізіка – гэта навука пра ўласцівасці і рух матэрыі. Яна з’яўляецца адной 
з найбольш старажытных навуковых дысцыплін. Людзі здаўна імкнуліся 
зразумець, чаму прадметы падаюць на зямлю, чаму розныя рэчывы маюць 
розныя ўласцівасці, як пабудаваны свет і інш. 

У Беларусі навуковыя даследаванні і падрыхтоўка кадраў у галіне фізікі 
сістэматычна вядуцца з 1920-х гг. 

У 1922 г. у БДУ было адкрыта фізіка-матэматычнае аддзяленне, 
пераўтворанае ў 1933 г. у асобны факультэт. У 1926 г. у Інстытуце бела-
рускай культуры была створана кафедра фізікі, на аснове якой у 1931 г. 
арганізаваны Фізіка-тэхнічны інстытут Акадэміі навук Беларусі. У 1938 г. у 
БДУ на фізіка-матэматычным факультэце арганізаваны кафедры агульнай, 
тэарэтычнай, рэнтгенафізікі і электрамагнітных ваганняў. Многія загадчыкі 
і выкладчыкі гэтых кафедр плённа працавалі таксама ў Фізіка-тэхнічным 
інстытуце АН БССР, дзе выконвалі розныя навукова-даследчыя праекты.

У пасляваенны перыяд развіццё беларускай фізікі звязана з пераез-
дам на работу ў БССР А. Н. Сеўчанкі, Б. І. Сцяпанава, М. А. Ельяшэвіча, 
М. М. Сіраты, В. П. Севярдзенкі, А. К. Красіна. Вялікую працу па 
арганізацыі і развіцці фізічных даследаванняў правялі Ф. І. Фёдараў і 
М. А. Барысевіч. 

У канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. разнастайныя праблемы фізікі вырашаліся 
ў інстытутах Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі – фізікі, малекуляр-
най і атамнай фізікі, прыкладной фізікі, фізіка-тэхнічным, фізікі цвёр-
дага цела і паўправаднікоў, цепла- і масаабмену, электронікі, праблем 
энергетыкі, а таксама ў ВНУ краіны – Беларускім дзяржаўным універсітэце, 
Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Францыска Скарыны, Гродзенскім 
дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы і інш.

Дасягненні беларускіх фізікаў адзначаны Ленінскай прэміяй (М. А. Ба-
рысевіч, В. У. Грузінскі, В. А. Талкачоў), шматлікімі дзяржаўнымі прэміямі 
СССР і Рэспублікі Беларусь. У 2000 г. ураджэнец Віцебска Ж. І. Алфёраў 
атрымаў Нобелеўскую прэмію за распрацоўкі ў паўправадніковай тэхніцы.
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Асноўныя кірункі сучасных даследаванняў у галіне фізікі: лазерная фізіка, 
мікраэлектроніка, нелінейная оптыка, спектраскапія, фізіка высокіх ціскаў, 
фізіка высокіх энергій, фізіка дыэлектрыкаў, фізіка паўправаднікоў, фізіка 
плазмы, фізіка цвёрдага цела, фізіка элементарных часціц, ядзерная фізіка.

2. УЗніКненне і фарміраВанне тэрміналогіі фіЗіКі

Фізічная тэрмінасістэма аформілася значна пазней за ўзнікненне самой 
навукі – з зараджэннем тэарэтычнай фізікі ў XVII ст. 

Беларуская тэрміналогія фізікі пачала фарміравацца ў ХХ ст. У яе 
развіцці вылучаецца некалькі перыядаў, адрозных па працягласці, інтэн-
сіўнасці працякання тэрмінатворчых працэсаў, а таксама па спрыяльнасці 
або неспрыяльнасці грамадска-палітычных умоў для станаўлення тэрміна-
сістэмы нацыянальнай мовы: 

1) перыяд дынамічнага развіцця (1920-я – пачатак 1930-х гг.);
2) перыяд статычнага існавання (1930-я гг.);
3) перыяд стабілізацыі (1950-я гг. – наш час).
У 1940-я гг. ніякай сур’ёзнай тэрміналагічнай працы ў Беларусі, як 

і ў Еўропе ў цэлым, не праводзілася, а фіксацыя тэрмінаў у асобных 
публікацыях не мела сістэмнага характару.

Пры аналізе фарміравання нацыянальнай тэрміналогіі важна раз мя жоў ваць 
працэс натуральнага папаўнення тэрміналагічнай лексі кі ў ходзе развіцця 
грамадства i ўласна тэрміналагічную работу па ўпарадкаванні гэтай лексікі.

2.1. Перыяд дынамічнага развіцця (1920-я – пачатак 1930-х гг.)

Для перыяду дынамічнага развіцця беларускай тэрміналогіі фізікі харак-
тэрна павышаная ўвага да нармалізацыі лексічнага складу літаратурнай мовы, 
што праявілася ў фарміраванні i ўпарадкаванні нацыянальнай тэрміналогіі. 

Пасля абвяшчэння БССР беларуская мова пачала выкарыстоўвацца ў 
найбольш важных камунікатыўных сферах. На ёй ажыццяўляў дзейнасць 
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урад, адбывалася навучанне ў школах, сярэдніх спецыяльных і вышэйшых 
навучальных установах. Арганізацыя сярэдняй і вышэйшай школы, стварэн-
не нацыянальнага перыядычнага друку, развіццё навуковых даследаванняў 
патрабавалі хуткай распрацоўкі і сістэматызацыі беларускай тэрміналогіі.

Ідэя стварэння спецыяльнай камісіі, якая б занялася выпрацоўкай на-
цыянальных тэрмінасістэм, была прапанавана Л. Леўшчанкам у 1918 г. 
Мэтанакіраваная апрацоўка беларускіх тэрмінаў была пачата на год паз-
ней спецыяльнай тэрміналагічнай камісіяй, створанай па ініцыятыве Цэн-
тральнай беларускай школьнай рады i Беларускага настаўніцкага саюза. 
У склад камісіі ўваходзілі 25 мінскіх настаўнікаў, рэдактарскія функцыі 
выконвала калегія (С. Булат, А. Міцкевіч, М. Пашковіч, А. Смоліч, З. Шы-
шова). 

Асноўныя дасягненні гэтага перыяду звязаны з дзейнасцю Навукова-
тэрміналагічнай камісіі, створанай у лютым 1921 г. пры Народным 
камісарыяце асветы БССР (старшыня – С. Некрашэвіч, пазней – Я. Лёсік). 
У задачы трох секцый камісіі (гуманітарнай, прыродазнаўчай i матэматыч-
най) уваходзіла выпрацоўка галіновай навукова-тэхнічнай тэрміналогіі на 
аснове лексікі народнай мовы. 

Вынікам працы Навукова-тэрміналагічнай камісіі стала падрыхтоўка з 
1922 па 1930 г. 23 слоўнікаў тэрмінаў матэматыкі, фізікі, літаратуразнаўства, 
геаграфіі і касмаграфіі, логікі і псіхалогіі, батанікі, анатоміі, заалогіі, права, 
бухгалтарскай справы і інш. 

Праект «Слоўніка фізычнае тэрмінолёгіі» быў апублікаваны ў 1929 г. 
пад эгідай Беларускай акадэміі навук. Першапачатковы варыянт слоўніка, 
які падрыхтаваў выкладчык фізікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
А. Міцкевіч, быў разгледжаны камісіяй у складзе прафесара Я. Сняткова, 
А. Круталевіча і А. Міцкевіча. У прадмове адзначалася, што слоўнік, як і 
ўсе папярэднія тэрміналагічныя выданні, выходзіць у свет у якасці праекта 
і таму ўключаныя ў яго тэрміны маюць дыскусійны характар.

Дастаткова прадуктыўным спосабам тэрмінаўтварэння ў 1920-я гг. стаў 
семантычны (тэрміналагізацыя агульнаўжывальных слоў). Такім чынам 
былі ўтвораны словы асвер, астача, бок, будова, велічыня, выбух, вылічыць, 
вышыня, даўжыня, дуга, калаўрот, кірунак, ланцуг, лік, прамень, хвалі і 
інш. Камісія трымалася меркавання, што лепш утвараць неалагізмы згодна 
з законамі беларускай мовы, чым запазычваць тэрміны з іншых моў. 

Пры адсутнасці патрэбнага слова ў народнай мове тэрмін ствараўся з 
уласнамоўных марфем (шляхам афіксацыі або складання): 

выпрастач (выпрамляльнік), 
жывасрэбны (ртутны), 
канцавоссе (полюс), 
касада (дыяганаль), 

лётніцтва (паветраплаванне), 
махавік (вагальнік), 
напальванне (каленне), 
пазем (гарызонт), 
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палудзеннік (мерыдыян), 
распрыжэнне (разрад), 
скрутка (спіраль), 
сукоснік (ромб), 
супор (супраціўленне), 

сярэдніца (медыяна), 
турок (ваўчок), 
ускосіна (дыяганаль), 
часамер (хранометр) i інш. 

Калі наватвор па шэрагу прычын быў непрыдатным да выкарыстан-
ня, навуковае найменне запазычвалася. Прычынай запазычвання называ-
лася празмерная штучнасць утвораных неалагізмаў, а таксама наяўнасць 
інтэрнацыянальнай афарбоўкі ва ўжо існуючых тэрмінаадзінках: 

аберацыя, 
акумулятар, 
атам, 
барограф, 
вектар, 

дысперсія, 
ізамерыя, 
мікрон, 
радыяцыя i інш. 

Такім чынам, агульнаеўрапейскія тэрміны, як правіла, толькі ада пта-
валіся да беларускай арфаграфіі. 

Ступень эксперыментальнасці i штучнасці гэтых прынцыпаў тэрміна -
ўтварэння добра ўсведамлялася навукоўцамі, падкрэслівалася, што апраца-
ваная тэрміналогія з’яўляецца дыскусійнай. Так, С. Некрашэвіч адзначаў, 
што большасць апрацаванай тэрміналагічнай лексікі застанецца ў навуковым 
выкарыстанні, а ўсё «штучнае, непрыгоднае, неўласцівае да беларускай мовы» 
з далейшым развіццём тэрміналогіі выйдзе з навуковага ўжытку [8, с. 12]. 

Істотнай прычынай, па якой многія наватворы не замацаваліся ў мове, 
стала адсутнасць належнай каардынацыі ў тэрміналагічнай дзейнасці i 
неадпрацаванасць шляхоў вырашэння шэрагу ўласна тэрміназнаўчых пра-
блем.

Аддаленасць існуючых фізічных тэрмінаў ад інтэрнацыянальнага тэр мі-
на лагічнага фонду, штучнасць многіх неалагізмаў i іншыя лінгві стычныя i 
лексікаграфічныя недахопы, няпоўнасць рэестраў наяўных тэрмінаграфічных 
выданняў выклікалі абгрунтаваныя нараканні на Настаўніцкім з’ездзе (1926) 
i Усебеларускай фізіка-матэматычнай канферэнцыі (1926). 

У другой палове 1920-х гг. асобныя даследчыкі прыйшлі да высновы пра 
няздольнасць дыялектнай мовы служыць рэальнай асновай для навуковай 
тэрміналогіі. Галоўнай памылкай аўтараў першых выпускаў беларускай на-
вуковай тэрміналогіі было названа імкненне тэрміналагізаваць дыялектныя 
словы пры амаль поўным ігнараванні агульнапрынятых інтэрнацыянальных 
тэрмінаў. Так, на думку М. Байкова, тэрміналогія павінна быць апрацавана 
«на грунце клясычнай лацінскай граматыкі» [2, с. 145], а «абавязковаму 
перакладу належаць [толькі] чужаземныя словы – іменьнікі лацінскага 
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пахаджэньня з канчаткам у расійскай мове на -ция (лац. -tion), а гэтаксама 
i адпаведныя ім прыметнікі» [3, с. 161–162]. Вынікам суіснавання роз-
ных падыходаў да фарміравання тэрмінасістэмы стала высокая ступень 
дублетнасці беларускай фізічнай тэрміналогіі гэтага перыяду: 

вугал – кут, 
круг – кола, 
магніт – магнэс, 
плаўленне – тапленне, 
рашотка – крата, 

сачэўка – лупа,
спіраль – скрутка, 
сплаў – стопка, 
трубка – рурка, 
чашка вагаў – шаля і інш. 

Гэта сведчыць аб тым, што станаўленне нацыянальнай фізічнай тэрмінало-
гіі адбывалася ва ўмовах канкурэнтнага выбару паміж тэрмінаадзінкамі. 

У разглядаемы перыяд беларуская тэрміналогія ў галіне фізікі была 
прадстаўлена ў шматлікіх навуковых публікацыях і вучэбных дапаможніках 
Ш. Брохеса, Ц. Бурстына, Я. Гарачкіна, М. Джэжоры, А. Захарына, Я. Пе-
ральмана, Д. Сахарава, Г. Фалеева і А. Перышкіна і інш. 

Увогуле к канцу 1920-х гг. звыш 80 % спецыяльнай літаратуры, якая вы-
пускалася ў рэспубліцы, было на беларускай мове, у прыкладна 90 % школ 
беларуская мова была мовай навучання. Такім чынам, беларуская фізічная 
тэрміналогія ў гэты перыяд не толькі актыўна выпрацоўвалася, але і была 
запатрабавана грамадствам. 

2.2. Перыяд статычнага існавання (1930-я гг.)

У 1930-я гг. назіралася звужэнне сфер выкарыстання беларускай 
мовы. Тэрміны, распрацаваныя на працягу папярэдняга дзесяцігоддзя, 
актыўна выводзіліся з ужывання, што прывяло да ўзнікнення шматлікіх 
пропускаў (лакун) у сферы спецыяльнай намінацыі. Адсутнасць патрэбных 
тэрмінаадзінак, ненатуральнасць найменняў, створаных па мадэлях рускай 
мовы, і агульная грамадска-палітычная сітуацыя ў краіне прывялі да таго, 
што беларуская мова ў канцы 1930-х гг. мала выкарыстоўвалася ў сферы 
навуковых зносін. 

У гэты перыяд у рэспубліцы не праводзілася скаардынаванай працы па 
ўнармаванні нацыянальнай тэрміналогіі. У друку з’яўляліся толькі асобныя 
нешматлікія артыкулы, у якіх праблемы тэрміналогіі ўзнімаліся выключна 
ў святле крытыкі тэрміналагічных праектаў 1920-х гг. 

Адзінай спробай сістэматызацыі фізічнай тэрміналогіі ў 1930-я гг. ста-
ла публікацыя выдавецтвам Беларускай акадэміі навук у 1935 г. праекта 
слоўніка «Фізіка. Астраномія і геадэзія» (які ўключаў 1063 слоўнікавыя 
артыкулы па фізіцы) для «Беларускай Савецкай Энцыклапедыі». Падрыхта-
ваныя пад кіраўніцтвам акадэміка Ц. Бурстына тэрміны былі арыентаваны 
на міжнародную тэрміналогію і ў цэлым адпавядалі тагачасным нормам 
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беларускай літаратурнай мовы (движение колебательное – рух вагальны, 
испарение – параванне, прерыватель – перарывальнік, склонение магнит-
ное – схіленне магнітнае). 

Разам з тым для гэтага перыяду характэрна дастаткова актыўнае вы-
карыстанне рэсурсаў рускай мовы ў тэрмінаўтварэнні, вынікам чаго стала 
ўзнікненне вялікай колькасці тэрмінаў-калек. Руская мова пачала разгля-
дацца як адзіная крыніца папаўнення тэрміналагічнай лексікі, а адметныя 
беларускія словы і выразы, пашыраныя ў слоўніках 1920-х гг., выносіліся за 
межы літаратурнай мовы і ўспрымаліся як рэгіяналізмы i правінцыялізмы. 
У навуковым ужытку замацаваліся тэрміны 

ацвердзяванне, 
быстра вагаючыяся крывыя, 
верцячыйся, 
вясы рычажныя, 
ізабражэнне, 
множыцель інтэгруючы, 
памяншаемае, 
пар насычаючы, 
працэсы ўстанавіўшыяся, 
працэсы ўстанаўліваючыяся, 
прызнак, 

прэдзел, 
разлажэнне, 
расшырэнне, 
сіла, 
скорасць, 
сякучая, 
тожаства, 
точка, 
ураўненне, 
шчоты i інш. 

Такім чынам, гэты перыяд у развіцці нацыянальнай фізічнай тэрміналогіі 
характарызуецца павелічэннем колькасці функцыяналь на нематываваных 
запазычанняў з рускай мовы, якія мелі дуб лет ны характар у дачыненні 
да беларускіх адпаведнікаў. Аналагічная тэндэнцыя назіралася i ў іншых 
галіновых тэр  міналогіях. 

2.3. Перыяд стабілізацыі (1950-я гг. – наш час)

Перыяд стабілізацыі ў развіцці беларускай фізічнай тэрміналогіі не 
з’яўляецца аднародным. 

У 1950–80-я гг. беларуская навуковая тэрміналогія выпрацоўвалася ў 
значнай ступені для выканання «прадстаўнічай» функцыі: яна была за-
патрабаванай пры стварэнні энцыклапедычных выданняў, асобных наву-
ковых праектаў, некаторых вучэбных прац для ўніверсітэтаў, а таксама 
падручнікаў для школ. Для гэтага перыяду характэрна актыўнае выкары-
станне запазычаных тэрмінаў, галоўным чынам інтэрнацыяналізмаў, якія 
прыходзілі ў беларускую мову праз пасрэдніцтва рускай, гэта значыць 
засвойваліся ў той форме, у якой ужо былі засвоены рускай мовай: амар-
тызуючае, асцылятар, мезоны, прагназіраваць, прапарцыянальны, рэнтген, 
фармуліраваць, фотаметрыя і інш. 
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На станаўленне беларускай фізічнай тэрміналогіі станоўча паўплывала ад-
крыццё ў Акадэміі навук БССР у студзені 1955 г. Інстытута фізікі і матэматыкі. 

Важную ролю ў развіцці беларускай тэрміналогіі пасляваеннага часу 
адыграла стварэнне ў Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук БССР сектара 
тэрміналогіі (1955). У 1979 г. на яго аснове была створана Тэрміналагічная 
камісія Акадэміі навук БССР. Перад камісіяй паўсталі наступныя задачы: 
распрацаваць тэарэтычныя асновы і методыку ўнармавання беларускай 
тэрміналогіі, практычна ўпарадкаваць тэрміналогію, падрыхтаваць і выдаць 
слоўнікі і тэрміналагічныя зборнікі і інш. Праца Тэрміналагічнай камісіі, 
якая ў 1991 г. была пераўтворана ў Рэспубліканскую тэрміналагічную 
камісію пры Акадэміі навук Беларусі і складалася з прэзідыума і дзевяці 
секцый (грамадазнаўчай, навукова-тэхнічнай, фізічнай і матэматычнай, 
хімічнай, біялагічнай, сельскагаспадарчай, геалагічнай і геаграфічнай, ме-
дыцынскай і фізіялагічнай, секцыі па архітэктуры і будаўніцтве), заклала 
лінгвістычны падмурак у інтэнсіўнае развіццё беларускай тэрміналогіі на 
працягу 1990-х гг. 

У гэты час паступова фарміруюцца і ўдасканальваюцца тэрмінасістэмы 
такіх галін фізікі, як механіка, тэрмадынаміка, оптыка, электрадынаміка, 
атамная фізіка, статыстычная фізіка, фізіка кандэнсаваных асяроддзяў, 
квантавая фізіка, ядзерная фізіка, фізіка высокіх энергій, фізіка элемен-
тарных часцінак і інш., а таксама сістэмы тэрмінаў тых раздзелаў, якія 
знаходзяцца на сумежжы акустаоптыкі, астрафізікі, біяфізікі, вылічальнай 
фізікі, гідрафізікі, касмалогіі, матэматычнай фізікі, матэрыялазнаўства, 
метралогіі, тэорыі дынамічных сістэм і інш.

З другой паловы 1980-х да сярэдзіны 1990-х гг. беларуская навуковая 
тэрміналогія, у тым ліку і фізічная, перажыла сапраўднае адраджэнне: 
у гэты час асобнымі даследчыкамі і грамадствам у цэлым праводзіцца 
інвентарызацыя, пераацэнка беларускага тэрміналагічнага фонду на на-
цыянальнай глебе. 

У адпаведнасці з Дзяржаўнай праграмай развіцця беларускай мовы і 
іншых нацыянальных моў, распрацаванай Саветам Міністраў БССР (ве-
расень 1989 г.), і законам «Аб мовах у Беларускай ССР», які быў прыняты 
Вярхоўным Саветам БССР (студзень 1990 г.) і надаваў беларускай мове 
дзяржаўны статус, прадугледжвалася паэтапнае ўвядзенне беларускай мовы 
ва ўсе найважнейшыя сферы жыцця рэспублікі: у дзяржаўнае кіраванне, 
сістэму сярэдняй і вышэйшай адукацыі, сродкі масавай камунікацыі, вы-
давецкую справу, транспарт і інш. 

За кароткі прамежак часу аўтарскімі калектывамі і асобнымі 
даследчыкамі быў падрыхтаваны цэлы шэраг тэрміналагічных слоўнікаў 
па фізіцы, сярод іх: 

   • «Руска-беларускі фізічны слоўнік» А. Болсуна (каля 5000 слоўнікавых 
артыкулаў; Мінск, 1993), 
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   • «Кароткі руска-беларускі слоўнік фізічных і матэматычных тэрмінаў» 
Р. Кароткіна (198 слоўнікавых артыкулаў; Віцебск, 1993), 

   • «Кароткі нямецка-беларускі слоўнік (для чытання і перакладу нямецкіх 
фізічных тэкстаў на беларускую мову)» В. Яцыны (1471 слоўнікавы 
артыкул; Віцебск, 1993), 

   • «Руска-беларускі фізічны слоўнік» У. Самайлюковіча, У. Пазня-
ка, А. Сабалеўскага (каля 25 000 слоўнікавых артыкулаў; Мінск,  
1994), 

   • «Русско-белорусский словарь математических, физических и тех-
нических терминов» М. Касцюковіча, В. Люшціка, В. Шчэрбіна 
(18 500 слоўнікавых артыкулаў; Мінск, 1995) і інш. 

Найбольш аб’ёмным і сістэмным тэрмінаграфічным выданнем гэта-
га перыяду стаў «Руска-беларускі фізічны слоўнік» А. Каладзінскага, 
Д. Карацінскай, П. Сцяцко (каля 20 000 слоўнікавых артыкулаў; Гродна, 
1999), пры складанні якога, як адзначаецца ў прадмове, аўтары імкнуліся 
адысці ад бяздумнага калькавання і запазычвання з рускамоўнай фізічнай 
тэрміналогіі і ў падачы беларускіх тэрмінаў арыентаваліся на прыярытэт-
нае выкарыстанне сродкаў роднай мовы, на строгае захаванне ўласцівых 
нашай нацыянальнай мове заканамернасцей на ўсіх яе ўзроўнях – 
лексічна-семантычным, фаналагічным, марфемна-словаўтваральным і 
граматычным.

Гэты этап у выпрацоўцы фізічнай тэрміналогіі характарызуец-
ца актыўным выкарыстаннем спецыфічных рыс нацыянальнай мовы ў 
спалучэнні з тэндэнцыяй да інтэрнацыяналізацыі, абумоўленай узмацнен-
нем ролі англійскай мовы ў міжнароднай камунікацыі. Абедзве тэндэнцыі 
ў іх спалучэнні з’яўляюцца канструктыўнымі, паколькі арыентацыя на 
ўласнамоўныя рэсурсы дае магчымасць тэрмінасістэме гарманічна 
ўваходзіць у сістэму мовы ўвогуле, а выкарыстанне інтэрнацыянальных 
элементаў дазваляе не толькі максімальна ўніфікаваць міжнародную 
тэрміналогію, але i ліквідаваць некаторую эмацыйную матываванасць, 
уласцівую тэрмінаадзінкам, утвораным на базе агульнаўжывальных слоў. 

З другой паловы 1990-х гг. у краіне адбываецца пераразмеркаван-
не сфер выкарыстання беларускай і рускай моў. У выніку нацыянальная 
тэрміналогія абслугоўвае ў асноўным толькі асобныя гуманітарныя навукі – 
лінгвістыку, літаратуразнаўства, гісторыю, грамадазнаўства. Разам з тым 
студэнты фізічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў зараз 
маюць магчымасць працаваць па беларускамоўных падручніках В. Бондара 
і Ч. Федаркова [6], В. Бондара і Л. Марголіна [5], А. Баяркіна і В. Гронскага 
[4] і інш. 

Працягваецца выданне шэрагу спецыялізаваных часопісаў – «Весці На-
цыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя фізіка-матэматычных і фізіка-
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тэхнічных навук» (з 1965 г.), «Веснік БДУ. Серыя 1. Фізіка. Матэматыка. 
Інфарматыка» (з 1969 г.), з 1990 г. дзейнічае Беларускае фізічнае таварыства.

3. сПецыфічныя асабліВасці тэрмінаў фіЗіКі

Звычайна тэрміны характарызуюцца праз указанне на прыметы, што 
адрозніваюць іх ад агульнаўжывальнай лексікі. У навуковай літаратуры 
вылучаюцца дзве асноўныя групы крытэрыяў, якія разглядаюцца як 
устойлівыя асаблівасці тэрміналагічнай лексікі, – сінтаксічныя і семан-
тычныя.

сінтаксічныя крытэрыі закранаюць арганізацыю знешняй формы 
тэрміна; яны ўключаюць кампактнасць і незалежнасць ад кантэксту.

   9 Кампактнасць. Па словах расійскага мовазнаўцы К. Авярбуха, 
«тэрмін не павінен быць ні доўгім, ні кароткім – ён павінен быць аб’ектыўна 
фізічна працяглым» [1, с. 47]. Перавага аддаецца адна- або двухкампанент-
ным тэрмінам як найбольш зручным у выкарыстанні. Гэта значыць, што 
замест грувасткага шматслоўнага тэрміна закон змянення інтэнсіўнасці 
лінейна палярызаванага святла лепш выкарыстоўваць тэрмін закон Ма-
люса.

   9 незалежнасць ад кантэксту. Значэнне тэрміна, ужытага па-за тэк-
стам, не павінна адрознівацца ад семантыкі тэрміна, выкарыстанага ў 
тэксце. Так, спецыяльнае найменне флуктуацыі ў любой камунікатыўнай 
сітуацыі будзе абазначаць выпадковыя адхіленні фізічных велічынь ад іх 
сярэдніх значэнняў. Значэнне тэрміна эфір кантэкстуальна абумоўлена – у 
залежнасці ад зместу паведамлення эфірам можа называцца: 1) гіпатэтычнае 
ўсепранікальнае асяроддзе, якому на ранніх этапах развіцця фізікі 
прыпісвалася роля пераносчыка святла і электрамагнітных уздзеянняў; 
2) у грэчаскай міфалогіі – самы верхні, чысты і празрысты пласт неба, 
месца жыцця багоў і інш.

семантычныя крытэрыі накіраваны на арганізацыю ўнутранай фор-
мы, зместу тэрміна. Да іх адносяцца: адназначнасць; адсутнасць сінонімаў, 
дублетаў, варыянтаў; акрэсленасць значэння; спецыялізаванасць значэння; 
адсутнасць эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўкі.

   9 адназначнасць. Ідэальны тэрмін павінен называць толькі адно па-
няцце. Аднак рэальна ва ўсіх тэрмінасістэмах ёсць мнагазначныя тэрміны, 
напрыклад, у фізіцы: фон – ‘адзінка ўзроўню гучнасці гуку’ і ‘памехі, якія 
суправаджаюць рэгіструемы сігнал’; градус – ‘адзінка плоскіх вуглоў, 
роўная 1/90 прамога вугла, або адпаведна 1/360 акружнасці’ і ‘адзінка тэм-
пературнага інтэрвалу, якая мае рознае значэнне ў розных тэмператур-
ных шкалах’; гістэрэзіс – ‘адставанне ў часе рэакцыі цела ад адпаведнага 
знешняга ўздзеяння’ і ‘адставанне стану намагнічанасці цела ад змяненняў 
знешняга магнітнага поля’.
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Вынікам працы па ўнармаванні сістэмы фізічных тэрмінаў з’яўляецца 
адносна нізкая пашыранасць тэрміналагічнай полісеміі ў параўнанні з мна-
газначнасцю агульнаўжывальных слоў (прыблізна як 1 : 50).

   9 адсутнасць сінонімаў, дублетаў, варыянтаў. Агульнапрызнаным 
з’яўляецца меркаванне, што тэрмін i абазначанае ім паняцце павінны ад-
назначна суадносіцца паміж сабой, гэта значыць тэрмін павінен называць 
толькі адно паняцце i, наадварот, паняцце павінна выражацца толькі адным 
тэрмінам.

Разам з тым для 5–7 % адзінак тэрмінасістэмы фізікі характэрны 
сінанімічныя адносіны. У адрозненне ад сінаніміі агульнаўжывальных 
слоў сінонімы ў тэрміналогіі заўсёды суадносяцца з адным і тым жа па-
няццем і аб’ектам, з’яўляюцца дублетамі: зарад – ладунак, знакапера-
менная – зменназнакавая, мінута – хвіліна, момант імпульсу – момант 
колькасці дзеяння, напрамак – кірунак, оптыка прыкладная – оптыка 
дастасоўная, паток – плынь, пранікальнасць – прапушчальнасць, сістэма 
ізаляваная – сістэма замкнёная, узбурэнне – узрушэнне, цыклы – кругавыя 
працэсы і інш. 

Пры наяўнасці тэрмінаў-сінонімаў кожны з іх павінен ацэньвац-
ца з пункту гледжання яго адпаведнасці агульным патрабаванням да 
навукова-тэхнічных найменняў. Адзін з тэрмінаў-сінонімаў, які найбольш 
поўна задавальняе патрабаванні, стандартызуецца, іншыя забараняюцца 
спецыяльнымі дакументамі па стандартызацыі. 

Як правіла, у мовазнаўстве сінанімія тэрмінаў ацэньваецца як негатыўная 
з’ява, аднак трэба прызнаць справядлівым меркаванне Г. Курышко, што 
часам тэрміны-сінонімы ўзнікаюць для выражэння больш тонкіх нюансаў 
паняцця [7, с. 16]. У адрозненне ад сінаніміі тэрміналагічная варыянт-
насць з’яўляецца сістэмаразбуральнай з’явай і не спрыяе стабільнасці 
тэрміналогіі: апафема – апатэма, выбаркавы – выбарковы, вымераць – 
замераць, пераменны – зменны, ствараць – утвараць і інш.

   9 акрэсленасць значэння. Тэрмін павінен мець дакладныя межы пры 
абазначэнні навуковых рэалій. Напрыклад, тэрмін узаемапераўтваральнасць 
мае дастаткова шырокае значэнне і выкарыстоўваецца для абазначэння фун-
даментальнай уласцівасці элементарных часцінак. Пад пратонамі разуме-
юць дадатна зараджаныя цяжкія часцінкі, якія ўваходзяць у склад атамных 
ядраў.

   9 спецыялізаванасць значэння. Тэрмін адрозніваецца ад нятэрміна 
тым, што абазначае паняцце спецыяльнай галіны ведаў. Параўн.: язычнік 
‘паслядоўнік язычніцтва’ і дыфузія ‘працэс выраўноўвання канцэнтрацый 
судатычных пластоў вадкасці або газу ў выніку хаатычнага руху мале-
кул’. Па сваіх агульных семантычных уласцівасцях тэрміны адносяцца да 
намінатыўных, назыўных сродкаў мовы. 
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Асноўныя асаблівасці тэрміналагічнай лексікі прыведзены ў схеме 1.
Схема 1

4. стрУКтУрная хараКтарыстыКа і асноўныя 
сПосабы ўтВарэння тэрмінаў

Любая тэрміналогія складаецца з пэўнай колькасці элементаў, што злуча-
юцца ў пастаянныя камбінацыі з мэтай называння неабмежаванай колькасці 
спецыяльных паняццяў: 

прамень → а-прамень-ва-ць → апрамян-енн-е → апрамяненне сумарнае.
У адпаведнасці з колькасцю структурна-семантычных частак, якія вы-

лучаюцца ў спецыяльным найменні, усю сукупнасць фізічных тэрмінаў 
можна падзяліць на дзве групы: 
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   • аднакампанентныя: звадкоўваць, монахраматар, трыёд;
   • многакампанентныя:

   • двухслоўныя: палярызацыя грам-атамная, плоскасць відарыса, ту-
маннасць дыфузная, эфект Покельса; 

   • трохслоўныя: канстанта выпрамянення другая, паслядоўнасць 
разбежная спектральная, правіла часціняў Бора; 

   • чатырохслоўныя: аварачальны рух вакол восі, сярэдняе арыфме-
тычнае некалькіх лікаў, фазавыя пераходы першага роду і інш.

Паколькі любая тэрміналогія – гэта штучная знакавая сістэма, усе 
тэрмінаадзінкі незалежна ад іх марфемнай структуры з’яўляюцца 
вытворнымі. 

У беларускай фізічнай тэрміналогіі аднакампанентныя тэрміны 
могуць узнікаць на аснове марфалагічнага, семантычнага, марфолага-
сінтаксічнага і ўласналексічнага спосабаў тэрмінаўтварэння. 

марфалагічны спосаб тэрмінаўтварэння вызначаецца высокай 
прадуктыўнасцю і характарызуецца ўтварэннем слоў на базе ўжо існуючых 
у мове асноў і словаўтваральных афіксаў. Вылучаюць два асноўныя падты-
пы марфалагічнага спосабу  – афіксацыю і складанне.

афіксацыя заключаецца ва ўтварэнні слоў з дапамогай афіксаў 
(суфіксаў, прыставак, конфіксаў): віхравы → без-віхравы, рэнтген → 
рэнтген-аўск-(і), цэнтр → да-цэнтр-ав-(ы).

складанне характарызуецца аб’яднаннем паводле існуючых мадэлей 
у адну моўную адзінку двух самастойных слоў з мэтай называння адна-
го складанага паняцця. У беларускай тэрміналогіі пашыраны наступныя 
падтыпы складання: чыстае складанне, складана-суфіксальны падтып і 
абрэвіяцыя.

Пры чыстым складанні (гэта значыць без удзелу суфіксацыі) адбыва-
ецца аб’яднанне двух слоў у адно, пры гэтым апорны кампанент (апошні 
ў слове) роўны цэламу слову, а папярэдні з’яўляецца чыстай асновай, якая 
далучаецца да апорнага з дапамогай інтэрфікса (у тым ліку і нулявога): 
варыяцыйна-сеткавы, прастора-час, радыяльна-сіметрычны. 

складана-суфіксальны падтып заключаецца ва ўтварэнні новага 
слова з існуючых асноў з дапамогай інтэрфікса (злучальнай галоснай) і 
суфіксацыі (у тым ліку і нулявой): узаем-а-індукт-ыўн-(ы), цепл-а-праніка-
льн-(ы), электр-а-магніт-н-(ы).

абрэвіяцыя – складанне частак слоў, якія ўваходзяць у зыходнае слова-
злучэнне: агульная тэорыя адноснасці – АТА, водна-вадзяны раствор – 
ВВР, малекулярна-кінетычная тэорыя – МКТ, электрарухальная сіла –ЭРС.

семантычны спосаб тэрмінаўтварэння заключаецца ў развіцці спецы-
яльных значэнняў у словах нацыянальнай мовы. 

Асновай для семантычнага тэрмінаўтварэння служыць лексіка агуль-
нага ўжывання, якая ў складзе навукі набывае асаблівы моўны сэнс i  
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новую прадметную аднесенасць: сіла – ‘здольнасць жывых істот утвараць 
фізічнае ўздзеянне’ і ‘мера механічнага ўздзеяння на матэрыяльны пункт 
або цела іншых цел ці палей’; поле – ‘шырокая роўная прастора’ і ‘фізічны 
аб’ект або велічыня, што апісваюцца вектарным або транзістарным полем 
у разуменні матаналізу або дыферэнцыйнай геаметрыі’; паласа – ‘тонкі 
доўгі кавалак якога-небудзь матэрыялу’ і ‘сукупнасць пунктаў плоскасці, 
якія знаходзяцца паміж дзвюма паралельнымі простымі гэтай плоскасці’ 
і інш.

Пераход слова агульнаўжывальнай лексікі ў спецыяльную, дзе 
яно пачынае выкарыстоўвацца з новым значэннем, называецца 
тэрміналагізацыяй.

Пры паскораным развіцці пэўнай галіны навукі або тэхнікі пачынаецца 
актыўнае адлюстраванне яе дасягненняў у сродках масавай інфармацыі, 
вынікам чаго з’яўляецца пераход асобных тэрмінаў са спецыяльнага вы-
карыстання ў агульнае – дэтэрміналагізацыя: акумуляваць, дыяпазон, 
кантакт, накал, патэнцыял, траекторыя і інш.

марфолага-сінтаксічны спосаб тэрмінаўтварэння заключаецца ва 
ўтварэнні новага слова шляхам пераводу дадзенай асновы ў іншую парадыг-
му сло вазмянення, гэта значыць слова з адной часціны мовы пераходзіць у 
іншую: бясконцая, вядучы, крывая і інш.

Уласналексічны спосаб – запазычванне слоў з іншых моў: анцье – 
фр. entier ‘цэлы’; лізіс – грэч. lysis ‘распад, растварэнне’; механіка – 
грэч. mechanike ‘навука пра машыны’; патэнцыял – лац. рotentia ‘маг-
чымасць’; радыкал – лац. radicalis ‘карэнны’; энергія – грэч. energia 
‘дзейнасць’.

Асноўныя прычыны запазычвання тэрмінаў наступныя: 
   • адсутнасць у нацыянальнай тэрмінасістэме патрэбнага адпаведніка 
для абазначэння навуковага паняцця; 

   • жаданне «прымірыць» патрабаванне кампактнасці з патрабаваннем 
дакладнасці тэрміна праз ужыванне аднаслоўнага адпаведніка замест 
тэрміна-словазлучэння; 

   • імкненне да павышэння i захавання камунікацыйнай канкрэтнасці 
лексічных адзінак, якое выражаецца ў пазбаўленні ад полісеміі ці 
аманіміі; 

   • розныя грамадска-палітычныя фактары i інш. 
Некаторыя тэрміны, запазычаныя з іншых моў, прайшлі марфемна-

словаўтваральную адаптацыю ў беларускай мове, у іх часткова змяніўся 
корань, афіксы, дадаўся (або замяніўся на іншы) канчатак, што сведчыць 
пра наяўнасць творчага пачатку, пра акт стварэння, па сутнасці, новага сло-
ва: андроны – ад грэч. adros ‘буйны, масіўны’, капіляры – ад лац. capillus 
‘волас’, статыка – ад грэч. states ‘які стаіць’.
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Спосабы ўтварэння тэрмінаў у беларускай мове прыведзены ў схеме 2.
Схема 2

многакампанентным тэрмінам (двух-, трох-, чатырохслоўным) 
уласціва камбінаванне аўтаномных частак у адпаведнасці з разнастайнымі 
канструкцыямі і мадэлямі (сінтаксічны спосаб). У лінгвістычнай 
літаратуры для наймення мнагаслоўных структур выкарыстоўваюцца 
сінанімічныя назвы: комплексныя тэрміны, састаўныя тэрміны, 
полікампанентныя тэрміны, тэрміны-слова злучэнні.

Найбольш пашыранымі з’яўляюцца наступныя мадэлі мнагаслоўных 
тэрмінаў: 

   • назоўнік + назоўнік: 
размыканне электродаў, 
рассеянне выпраменьвання, 
рэгістрацыя сігналу, 
супастаўляльнасць варыянтаў;
   • назоўнік + прыметнік: 

гістэрэзіс статычны, 
разладка частотная, 
рухавік шунтавы;
   • дзеяслоў + назоўнік: 

вызначаць корань,
дэфармаваць выгін, 
запавольваць нейтроны, 
рэалізаваць мадэль; 
   • назоўнік + назоўнік + назоўнік: 

раскладанне амплітуды рассеяння, 
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цэнтр цяжару цела, 
энергія электронаў Фермі;
   • назоўнік + назоўнік + прыметнік: 

адхіленне цел нябесных, 
закон току поўнага, 
крыніца сілы электрарухальнай, 
работа разбурэння пластычнага,
розніца патэнцыялаў кантактная; 
   • назоўнік + назоўнік + назоўнік + прыметнік: 

прынцып размеркавання энергіі раўнамернага,
рашэнне сістэм ураўненняў лінейных, 
ураўненне Эйнштэйна для фотаэфекту знешняга і інш. 
Імёны многіх стваральнікаў тэрмінаў вядомыя. Так, тэрмін ядро ата-

ма, што абазначае дадатна зараджаную цэнтральную частку атама, у якой 
практычна засяроджана ўся яго маса, увёў Э. Рэзерфорд; тэрмінам флюэн-
ты (ад лац. fluo ‘цяку’) І. Ньютан назваў пераменныя велічыні, пад якімі 
разумеюць хуткасць механічнага руху; тэрмін альфа-промні для наймення 
ядраў гелію, якія ўзнікаюць пры выпрамяненні радыеактыўных элементаў, 
прапанаваў Э. Рэзерфорд. 

Даныя гістарычнага тэрміназнаўства дазваляюць нават дакладна вызна-
чыць дату, калі было ўведзена тое ці іншае найменне. Напрыклад, тэрмін 
вадкія крысталы для абазначэння рэчываў, якія ў пэўным інтэрвале тэм-
ператур утвараюць вадкую фазу, што мае адначасова ўласцівасці вадкасці 
і крысталічнага цела, прапанаваў у 1889 г. нямецкі фізік О. Леман.

Стварэннем тэрмінаў могуць займацца і цэлыя калектывы. Так, на-
прыклад, узнікла назва для штучнага матэрыяла лаўсан, распрацаванага 
савецкімі спецыялістамі (лавсан – рус. лаборатория высокомолекулярных 
соединений ан СССР).
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Пытанні для паўтарэння тэарэтычнага матэрыялу

1. Што вывучае фізіка? У сувязі з чым узнікла гэта навука?
2. Якім чынам праходзіла развіццё фізікі на тэрыторыі Беларусі?
3. Назавіце прозвішчы вучоных, якія зрабілі значны ўклад у развіццё 

беларускай фізікі.
4. Пералічыце асноўныя перыяды ў развіцці беларускай тэрміналогіі 

фізікі. Якія іх храналагічныя рамкі?
5. Ахарактарызуйце перыяд дынамічнага развіцця ў гісторыі белару-

скай фізічнай тэрміналогіі.
6. Якія спосабы тэрмінаўтварэння найбольш уласцівы перыяду 

дынамічнага развіцця?
7. Чаму беларуская тэрміналогія 1920-х гг. вызначаецца дастаткова вы-

сокай ступенню варыянтнасці?
8. Назавіце асноўныя рысы перыяду статычнага існавання ў развіцці 

беларускай тэрміналогіі фізікі.
9. У чым сутнасць тэрмінаў-калек?
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10. Наколькі аднародным з’яўляецца перыяд стабілізацыі ў гісторыі 
развіцця беларускай тэрміналогіі фізікі?

11. У якіх лексікаграфічных выданнях зафіксаваны беларускія тэрміны 
фізікі?

12. Назавіце і ахарактарызуйце асноўныя крытэрыі тэрміналагічнасці 
слоў.

13. Чаму ў тэрміназнаўстве «ідэальнымі» лічацца наступныя суадносіны 
паміж тэрмінам i паняццем: тэрмін павінен называць толькі адно паняцце 
i, наадварот, паняцце павінна выражацца толькі адным тэрмінам?

14. На якія групы падзяляюцца тэрміны паводле структуры?
15. Пералічыце асноўныя спосабы ўтварэння аднакампанентных 

тэрмінаў.
16. У чым розніца паміж афіксацыяй і складаннем?
17. Якія асноўныя фактары запазычвання тэрмінаў з іншых моў?
18. Прывядзіце прыклады найбольш пашыраных мадэлей утварэння 

многакампанентных тэрмінаў.
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М. К. Чаеўская, А. М. Муравіцкая

тЭРмІНАЛОГІЯ мАтЭмАтЫКІ

1. УЗніКненне і фарміраВанне 
тэрміналогіі матэматыКі

Мову, найперш сукупнасць лексічных адзінак спецыяльных галін 
ведаў, сучасныя даследчыкі адносяць да элементаў культурнага асяродка. 
Менавіта спецыяльная лексіка найбольш выразна ілюструе сувязь мовы 
з гісторыяй духоўнай і матэрыяльнай культуры народа. Гэта выяўляецца 
ў тым ліку ў развіцці матэматычнай тэрміналогіі. Перыяд зараджэн-
ня матэматыкі (да VI–V стст. да н. э.), а таксама перыяд элементарнай 
матэматыкі (VI–V стст. да н. э. – XVI ст. н. э.) пазначаны абмежаванасцю 
запасу асноўных паняццяў, што абумоўлена прастатой патрэб гаспадарчага 
жыцця (лічэнне прадметаў, вымярэнне колькасці прадуктаў, плошчаў зя-
мельных надзелаў, часалічэнне, камерцыйны разлік, вызначэнне памераў 
разнастайных рэчаў, навігацыя і інш.). Напрыклад, толькі некаторыя сло-
вы, якія звязаны са сферай матэматыкі, сустракаюцца ў старабеларускіх 
пісьмовых крыніцах XVI ст.: аритметика, лиджба (лидзба), личенье, личи-
ти (личыти), сума (сумма), циркель (циркелъ, цыркель) і г. д. [9, с. 20, 395, 
899, 999]. Разам з тым асноўных матэматычных паняццяў было дастаткова 
для вырашэння першых задач механікі і фізікі. Іх недахоп у астраноміі 
стымуляваў распрацоўку трыганаметрыі. Новыя дасягненні і, адпавед-
на, запыты прыродазнаўства і тэхнікі ў XVII ст. і асабліва ў пач. XIX ст. 
садзейнічалі пашырэнню прадмета матэматычных даследаванняў.

Развіццё беларускай матэматычнай тэрміналогіі, якая сёння мае даволі 
высокую ступень прыкладной распрацаванасці, было неаднолькава 
інтэнсіўным у розныя гістарычныя перыяды. У пачатку ХХ ст. на старонках 
легальнай беларускай газеты «Наша ніва», навуковых і навукова-папуляр-
ных выданняў з’яўляюцца навуковыя паняцці і адпаведныя словы-тэрміны. 
Яны часта біфункцыянальныя, паколькі выконваюць намінатыўную і 
дэфінітыўную функцыі [10, с. 9]. Новыя лексемы, пададзеныя з тлумачэн-
нем, і вядомыя, але з пераасэнсаваным другім значэннем, набытым у спе-
цыяльнай сферы, уваходзяць у лексічную сістэму беларускай літаратурнай 
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мовы. Аднесеныя да адзінак намінатыўна-тэрміналагічнага характару [10, 
с. 50] з прычыны блізкасці да сродкаў размоўна-бытавога стылю, яны мо-
гуць трактавацца як першыя спробы тэрмінатворчасці.

Менавіта ўплывам «народна-размоўнай гаворкі ў яе дыялектных 
разнавіднасцях» [1, с. 56] тлумачыцца багатая полінайменнасць (напр.: 
дроб, дробня; злічво, сума; лік, лічэнне; лічба, цыфра, чысло). Сустрака-
юцца не толькі розныя па паходжанні тэрміны, а і такія, якія маюць фа-
нетычныя, словаўтваральныя і марфалагічныя адрозненні. Па сваёй жа 
сэнсавай сутнасці яны арыентаваны на адно і тое паняцце, таму ў навуко-
вай літаратуры кваліфікуюцца як дублеты [10, с. 88]. Не ўсім тагачасным 
тэрмінам уласціва дакладнасць. Так, больш высокая ступень дакладнасці ў 
тэрмінаў з выразнай акрэсленасцю семантыкі на прадметна-лагічнай аснове.

Вядома, у дакастрычніцкі, падрыхтоўчы, перыяд беларускай матэ-
матычнай тэрміналогіяй было назапашана не так шмат спецыяльных 
слоў. Аднак нават невялікі па аб’ёме матэрыял даследавання, на дум-
ку В. П. Краснея, дазваляе вылучыць асобныя групы сярод лексічных 
адзінак, што выкарыстоўваліся для намінацыі паняццяў элементарнай 
матэматыкі. Паводле семантычнай адметнасці гэта «некаторыя агульныя 
паняцці арыфметыкі як навукі пра цэлыя і рацыянальныя лікі і розныя 
дзеянні над імі» (лічэньне, раздрабленьне, спосаб лічэньня, чыннасць), 
«паняцці, суадносныя з паасобнымі арыфметычнымі дзеяннямі» (адлічанае, 
адлічаньне, аднімаць, астатак, множнае, множнік, множыва, множэнь-
не, множыць), «паняцці, звязаныя з абазначэннем лікаў» (адназначныя 
лічбы, дроб, дробня, лік, лічба, мільён, сотка, цэлае, чысліцель) [10, с. 50–
51]. Тэрміны, класіфікаваныя такім чынам, выяўляюць суаднесенасць з 
матэматычнымі паняццямі, адпаведнасць лагічнай схеме навукі і аднача-
сова адлюстроўваюць зместавую спецыфіку, бо сярод разглядаемых слоў і 
спалучэнняў сустракаюцца монасемічныя (дзельнік, дзяленьне, складаньне), 
полісемічныя (астатак, злічво, лік), сінанімічныя (лік – лічэньне, цэлая 
лічба – цэлае, часьць – часьціна), антанімічныя (множаньне – дзяленьне, 
складаньне – адлічаньне) моўныя адзінкі. 

Зместавая спецыфіка, асабліва дублетнасць тэрмінаў, была прадвызнача-
на аб’ектыўнымі і суб’ектыўнымі фактарамі. Да першых адносяцца неспры-
яльныя ўмовы развіцця беларускай літаратурнай мовы, несфарміраванасць 
стылю навуковага выказвання, адсутнасць рэгламентацыі ў выкарыстанні 
лексічных сродкаў, да другіх – уласныя меркаванні даследчыкаў. Зрэшты, 
нельга не ўлічваць культуралагічных дэтэрмінантаў. Тэксты, лексічныя 
сродкі многіх аўтараў неслі адбітак агульнага ўзроўню культуры, светапо-
гляду беларускага народа. Выкарыстанне нешматлікіх спецыяльных слоў 
амаль не адрознівалася ад агульнаўжывальных. Адзначанае паўплывала 
на фарміраванне навуковага стылю, тэрміналагічных сродкаў беларускай 
мовы ў першым дзесяцігоддзі ХХ ст. 
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Умовы нацыянальнага развіцця і ўзаемадзеяння нацый як адзін з 
экстралінгвістычных фактараў не маглі не прадвызначаць стан беларускай 
тэрміналогіі. Руская мова, выконваючы функцыі мовы міжнацыянальных 
зносін, дастаткова часта выступала ў якасці ўзору тэрмінатворчых 
прыёмаў. Таму «пры даследаванні шляхоў і спосабаў фарміравання бе-
ларускай нацыянальнай тэрміналогіі неабходна ўлічваць таксама і той 
факт, што самі аўтары навуковых і навукова-папулярных прац набывалі 
веды па той ці іншай галіне навукі на іншай мове (перш за ўсё рускай)» 
[10, с. 53]. У выніку, спрабуючы падаць свае навуковыя матэрыялы на 
беларускай мове, яны вымушаны былі адшукваць, ствараць беларускія 
семантычныя адпаведнікі або аддаваць перавагу запазычанням. Арыен-
тацыя на беларускія моўныя сродкі звычайна прымала форму калькаван-
ня. Створаныя беларускія тэрміны адрозніваліся ступенню суадноснасці 
словаўтваральных марфем з адпаведнымі рускімі. Сучаснымі мовазнаўцамі 
вылучаюцца: 

1) словы, у складзе якіх уласцівыя беларускай мове каранёвыя і 
афіксальныя марфемы: адказ (ответ), злічыць (сосчитать), лік (счет), 
складаньне (сложение) і інш.;

2) словы, у складзе якіх агульныя для беларускай і рускай моў кара-
нёвыя, але розныя афіксальныя марфемы: зменшанае (уменьшаемое), 
множнік (множитель), сотка (сотня) і інш.

Адсутнасць у тагачаснай беларускай мове патрэбных лексічных, 
словаўтваральных адпаведнікаў іншамоўным тэрмінам абумовіла з’яўленне 
запазычанняў, якія ўтвараліся шляхам транскрыпцыі і транслітарацыі (ад-
даленьне, астатак, бесканечнасьць, вылічаньне, дзяленьне, дроб, знаме-
нацель, канечнасьць, пуць, счысленьне, сячэньне, упрошчаньне, чысліцель). 
Мовай-пасрэдніцай пры гэтым часам выступала руская. З блізкароднаснай 
мовы, напрыклад, увайшлі ў беларускую лексічную сістэму грэцызмы: 
катэт, куб, прызма, эліпс; галіцызмы: мільён, мільярд; лацінізмы: вектар, 
медыяна, нуль, працэнт.

Намінатыўна-тэрміналагічныя адзінкі, што выкарыстоўваліся ў пачат-
ку ХХ ст. для абазначэння матэматычных паняццяў, мелі своеасаблівую 
структуру. На старонках беларускіх дакастрычніцкіх выданняў сустракаліся 
часцей простыя (прыкладна 76 %) і ў меншай колькасці састаўныя (пры-
кладна 24 %) тэрміны. Утварэнне простых тэрмінаў ішло пераважна мар-
фемным (суфіксальным і нульсуфіксальным) спосабам на ўласнабеларускай 
(або славянскай) аснове (адказ, вымер, вышыня, даўжыня, дзель, дзельнік, 
лік, лішак, множнік, расхіл, рыска, склад, складаньне, слупок, сярпок, 
хібнасьць). Дастаткова прадуктыўнымі былі суфіксы аддзеяслоўных 
назоўнікаў -аньн-, -еньн- са значэннем апрадмечанага дзеяння (вылічаньне, 
дзяленьне, караняваньне, лічэньне, мераньне, множэньне, набліжэньне, 
нахіленьне, паварочваньне, павялічваньне, пералічэньне, перасячэньне,  
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ператварэньне, складаньне, счысленьне, раздрабленьне), суфіксы -нік-, 
-льнік- са значэннем актыўнай часткі (аднімнік, дзельнік, множнік). Па-
асобныя тэрміны па сваёй марфемнай будове супадалі з рускамоўнымі 
(вывадная, зьменшанае, зьменная, ламаная, множнае, складанае), што 
тлумачыцца ўплывам рускай тэрміналогіі, больш развітай і ўнармаванай на 
той час, а таксама арыентацыяй на тэрмінаўтваральныя мадэлі, пашыраныя 
ў рускай мове. 

У састаўных тэрмінах назоўнік выступаў у якасці азначаемага або 
азна чальнага. З’яўляючыся галоўным сродкам выражэння тэрмініруемых 
паняццяў, ён уваходзіў у склад лексікалізаваных спалучэнняў тыпу 
«назоўнік + назоўнік», «назоўнік + прыметнік», «прыметнік + назоўнік» 
(адзінка вымеру, адназначные лічбы, аснова косакутная, вось вярчэнь-
ня, вышыня трыкутніка, дотык падвойны, дробня прасьцейшая, за-
кон падвойнасьці, здабытак зьбежны, кут зроку, накіраваны адцінак, 
перастаноўка сумножнікаў, правіла ланцужнае, прамень спрэжаны, 
прыбліжаная квадратура, спосаб лічэньня, ступень сфэры, сячэньне восе-
вае, умова задачы, цэлая лічба), граматычна ж залежны кампанент надаваў 
яму прыватнае, відавое значэнне. Атрымалася, што «ў сэнсавых адносінах 
кампаненты састаўных тэрмінаў узаемна ўдакладняюць адзін другога: 
граматычна галоўны прадвызначае канкрэтны змест залежнага кампа-
нента, а апошні, у сваю чаргу, акрэслівае значэнне першага. Ствараюцца 
злітныя семантычныя адзінкі, значэнне якіх – не простая сума значэнняў 
іх кампанентаў, а тая дэфініцыя, якая прыпісваецца тэрміну зыходзячы з 
сутнасці абазначанага ім паняцця ў тым ці іншым класіфікацыйным радзе 
лагічнай схемы навукі» [10, с. 54–55].

Тая невялікая колькасць матэматычных тэрмінаў, якая выкарыстоўвалася 
на старонках беларускіх дакастрычніцкіх выданняў пачатку ХХ ст., у да-
лейшым мела неаднолькавую пашыранасць. Частка спецыяльных адзінак 
з некаторымі зменамі, удакладненнямі, з набытай дэфініцыяй трыва-
ла ўвайшла ў галіновую тэрміналагічную сістэму, частка, якая па сваёй 
структуры не адпавядала тэндэнцыям развіцця беларускай матэматыч-
най тэрміналогіі, была створана не на ўласнай лексічнай аснове, аказа-
лася незапатрабаванай і не замацавалася ў сферы навуковага ўжытку. 
Пад уплывам розных фактараў захоўвалася варыянтнасць асобных слоў і 
спалучэнняў на працягу не аднаго дзесяцігоддзя. З’яўляецца відавочным, 
што фарміраванне, удасканаленне беларускай матэматычнай тэрміналогіі 
інтэнсіўна ішло ўжо ў паслякастрычніцкі час, а пра першае дзесяцігоддзе 
ХХ ст. у развіцці тэрміналогіі можна сказаць толькі як пра вытокі.

У залежнасці ад «агульнай спецыфікі ўплыву сацыяльна-палітычных 
фактараў на мову», «ад прыярытэтаў пры адборы моўных фактаў (ары-
ентацыя на рэсурсы роднай мовы або на калькаванне лексем і пераважна 
выкарыстанне інтэрлексаў)», «ад інтэнсіўнасці ўздзеяння грамадства на 
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тэрмінасістэму» [8, с. 24], як мяркуе Д. В. Дзятко, у агульным працэсе 
фарміравання матэматычнай тэрміналогіі варта вылучыць тры асобныя 
перыяды:

1) 1916–1933 гг.;
2) 1934–1941 гг.;
3) 1950-я гг. – наш час.
Характарызуючы спецыфіку кожнага перыяду ў гісторыі складання 

і развіцця тэрміналогіі, улічваючы мноства аднародных ці разнародных 
тэндэнцый і ўплываў, неабходна «паслядоўна размяжоўваць працэс на-
туральнага папаўнення тэрміналагічнай лексікі ў ходзе развіцця пэўных 
галін навукі і ўласна тэрміналагічную работу па ўпарадкаванню гэтай 
лексікі» [2, с. 10]. Такія крытэрыі і метадалагічныя заўвагі, на думку Дзят-
ко, з’яўляюцца вызначальнымі ў сістэматызацыі матэрыялу і перыядызацыі 
гісторыі матэматычнай тэрміналогіі.

У 1916–1918 гг., названых прапедэўтычным этапам пурыстычнага пе-
рыяду, надрукаваны два вучэбныя дапаможнікі Г. Юрэвіча [30; 31], у якіх 
зафіксавана каля 140 матэматычных найменняў. Утварэнне намінатыўна-
тэрміналагічных адзінак пазначана аднароднасцю, нязначнымі праявамі 
полісеміі і сінаніміі. 

Этап 1919–1927 гг. у плане развіцця мовы меў накіраванасць ад 
перыферыі да цэнтра і свядомы падыход да фарміравання слоўнікавага скла-
ду тэрміналогіі. У выкарыстанні спецыяльных лексічных адзінак прыярытэт 
аддаваўся ўласным моўным сродкам пры выразным імкненні адмежавацца 
ў тэрмінаўтварэнні ад аналагічных з’яў у роднасных мовах [13, с. 53–55]. 

Многія даследчыкі разумелі неабходнасць сістэмнай распрацоўкі 
галіновай тэрміналогіі. У прыватнасці, Л. Леўшчанка выказваўся за ства-
рэнне спецыяльнай камісіі, што займалася б нацыянальнай тэрміналогіяй. 
З 1919 г. вядзецца мэтанакіраваная апрацоўка тэрмінаў матэматычнай секцы-
яй спецыяльнай тэрміналагічнай камісіі, якая была створана па ініцыятыве 
Цэнтральнай беларускай школьнай рады і Беларускага настаўніцкага саюза. 
У рабоце ўзгаданай камісіі бралі ўдзел мінскія настаўнікі, падрыхтаваныя ма-
тэрыялы рэдагавала калегія (С. Булат, А. Міцкевіч, М. Пашковіч, З. Шышова). 
Вынікам стала сістэма элементарных матэматычных тэрмінаў, суадносная 
з лексемамі задачнікаў Г. Юрэвіча. Пазней, праз год, дзякуючы намаган-
ням Камісіі Мінскага беларускага педагагічнага інстытута была надрукавана 
«Арытмэтычная тэрміналёгія», якая ўтрымлівала каля 180 тэрмінаў.

Л. Більдзюкевічам была напісана «Праграма сыстэматычнага курсу 
арытмэтыкі і тэрміналёгія», у артыкуле «Асновы беларускае матэматыч-
нае тэрміналёгіі» прапанавана прыкладна 470 тэрмінаў для намінацыі і 
дэфініцыі асноўных матэматычных паняццяў. Пры магчымасці выбіраць 
перавага аддавалася словам з народнай мовы або створаным на аснове 
народнай мовы, бо, як лічыць аўтар, толькі «ў крайнім выпадку можна 
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карыстацца клясычнымі або чужаземнымі» [6, с. 23] тэрмінамі. Падыход 
Л. Більдзюкевіча ў значнай ступені суб’ектывізаваны, паколькі падчас вы-
бару аўтар кіруецца ў першую чаргу ўласнымі меркаваннямі без належнай 
матывацыі: «Здаецца, што лепш ужываць тэрмін дроб, чым тэрмін дробязь» 
[6, с. 24]. Безумоўна, можна па-рознаму ацэньваць метадалагічны падыход 
даследчыка: трактаваць арыентацыю на ўласныя беларускія сродкі як «за-
ганную» [29, с. 118] або як «станоўчы ўплыў на ўвесь працэс выпрацоўкі 
нацыянальнай тэрміналогіі» [8, с. 27].

У далейшым пераважная арыентацыя на ўласнамоўныя лексічныя 
рэсурсы, рэалізаваная ў даследаваннях Л. Більдзюкевіча, знайшла свой 
працяг у тых прынцыпах, якімі часцей кіраваліся навукоўцы-тэрмінолагі 
ў сваёй працы над спецыяльнай лексікай. Пацвярджае гэта і дзейнасць 
Навукова-тэрміналагічнай камісіі, створанай у лютым 1921 г. пры Народ-
ным камісарыяце асветы ССРБ і зацверджанай Навукова-літаратурным ад-
дзелам. Якраз на аснове лексікі народнай мовы ішла выпрацоўка галіновай 
навукова-тэхнічнай тэрміналогіі трыма секцыямі камісіі (гуманітарнай, 
прыродазнаўчай і матэматычнай). 

На этапе 1919–1927 гг. прадуктыўным тэрмінатворчым прыёмам 
з’яўлялася тэрміналагізацыя (пераход слова з разраду агульнаўжывальных 
у разрад спецыяльных). Перайшлі, напрыклад, з аднаго разраду ў другі 
лексемы: астача, бок, велічыня, вылічыць, вышыня, даўжыня, дотык, 
дуга, кірунак, колца, кут, лік, нахіл, прамень, прастора, пункт. З прычы-
ны абстрактнасці паняццяў узнікала патрэба і ва ўтварэнні неалагізмаў па 
беларускамоўных мадэлях. Другі тэрмінатворчы прыём, тэрмінаўтварэнне, 
узбагаціў спецыяльную лексіку наступнымі адзінкамі:

даўгакруг – эліпс, прыпростакутная – катэт,
дзядзіна – галіна́, ровень – узровень, 
караняваньне – здабыванне кораня, роўнасечная – бісектрыса,
красьленьне – чарчэнне, стажок – конус,
кругляч – цыліндр, сукосьнік – ромб, 
паземны – гарызантальны, супольнаасяродкавы – канцэнтрычны,
перавышка – лішак, сярэдніца – медыяна,
прамер – дыяметр, тожсамы – тоесны і інш.
«Празмерная штучнасць утвораных неалагізмаў і наяўнасць “інтэр-

нацыя нальнай ахварбоўкі” ва ўжо існуючых тэрмінаадзінках: інтэрполяцыя, 
гомотэцыя, дыферэнцыял, інтэграл, модуль і інш.» [8, с. 28] абумовілі вы-
карыстанне трэцяга прыёму тэрмінатворчасці – запазычання.

Навукова-тэрміналагічная камісія дзейнічала інтэнсіўна і плённа. 
Толькі за год было апрацавана каля 3000 галіновых тэрмінаў, найбольш 
матэматычных. У прыватнасці, кароткія слоўнікі («Тэрміналёгія альгэ-
бры», «Тэрміналёгія геомэтрыі», «Тэрміналёгія аналітычнай геомэтрыі», 
«Тэрміналёгія трыгономэтрыі»), змешчаныя ў «Вестнике Народного  
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Комиссариата Просвещения С.С.Р.Б.», мелі 743 пазіцыі. Тэрміны з 
пералічаных слоўнікаў увайшлі ў выніковую  працу матэматычнай секцыі 
Беларускай Навукова-тэрміналагічнай камісіі і Прыродазнаўчага аддзела 
Інбелкульта – першы выпуск «Беларускай навуковай тэрміналёгіі» [4; 5]. 
Ф. Бураком, Л. Більдзюкевічам, А. Круталевічам, якія займаліся ўкладаннем 
розных тэматычных пластоў матэматычнай тэрміналогіі, прапаноўвалася 
больш за 2000 спецыяльных лексем. Пасля абмеркаванняў на секцыі і агуль-
ным сходзе засталося 1200, а ў слоўнік уключаны 901 тэрмін. 

У 1923 г. у Коўне выдадзены «Слоўнік Геамэтрычных і Трыганамэ-
трычных тэрмінаў і сказаў» К. Дуж-Душэўскага і В. Ластоўскага. У вы-
бары тэрмінаадзінак аўтары, актыўныя дзеячы часоў БНР, арыентаваліся 
на тэрмінасістэму «Элементарнай матэматыкі» і падручніка «Элементар-
ная Альгэбра паводле А. Кісялёва», перакладзенага А. Луцкевічам. Пры 
адсутнасці патрэбных геаметрычных і трыганаметрычных лексем у на-
званых працах выкарыстоўвалі найбольш прыдатнае па сэнсе ці аднака-
рэннае слова (кругляч ‘цыліндр’, лучак ‘радыюс’, пласмо ‘плоскасьць,̓ пра-
стаспад ‘пэрпэндыкуляр’, ускосьніца ‘гіпотэнуза’, цяціва ‘хорда’ і інш.), 
інтэрнацыяналізмы мянялі ў адпаведнасці з асаблівасцямі беларускай 
фанетыкі (бісэктрыса, вэктар, геамэтрыя, дыяганаль, медыяна, пэрпэнды-
куляр, сфэра, сэгмэнт, сэканс, сэктар, элемэнт і інш.). У 1924 г. зноў жа ў 
Коўне надрукаваны  «Расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік» В. Ластоўскага, 
у якім пададзена каля 200 матэматычных тэрмінаў. «У даведніку Беларускай 
кніжнай палаты “Слоўнікавыя выданні Беларусі 1918–1993” згадваецца так-
сама створаны Яўрэйскім аддзелам і Лінгвістычнай  камісіяй Інбелкульта 
слоўнік “Матэматычная тэрмінолёгія”» [14, с. 125], дзе тэрміны даюцца на 
рускай, яўрэйскай і беларускай мовах.

Мэтанакіраваная дзяржаўная палітыка ў сферы нацыянальнай адукацыі 
была прадстаўлена комплексам кірункаў, сярод якіх адным з прыярытэтных 
з’яўлялася напісанне і выданне падручнікаў па матэматыцы на беларускай 
мове. Трэба адзначыць, выданне падручнікаў было дастаткова паспяховым. 
Гэта пацвярджаюць станоўча ацэненыя дзве часткі зборніка арыфметыч-
ных задач і «Мэтодыка арытмэтыкі» з дадаткамі (тэрміналагічнымі руска-
беларускім і беларуска-рускім слоўнікамі Т. Лукашэвіча і С. Валасковіча), 
тэарэтыка-практычны дапаможнік па матэматыцы «Элемэнтарная альгэ-
бра» А. Круталевіча ў дзвюх частках з беларуска-рускімі тэрміналагічнымі 
слоўнікамі (у ч. 1 каля 200 слоўнікавых артыкулаў, у ч. 2 – 245). Ахаракта-
рызавана як карыснае і перакладное выданне А. Луцкевіча «Элементарная 
Альгэбра паводле А. Кісялёва». 

На этапе 1927–1933 гг. беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўласціва 
высокая ступень этымалагічнай варыянтнасці, «калі падбор і фіксацыя 
тэрмінаў у многім залежаць ад суб’ектыўнага падыходу канкрэтнага аўтара 
або аўтарскага калектыву. Увядзенне неалагічных тэрмінаў нярэдка ад-
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бывалася без уліку пашырэння слова ў мове, без належнага аналізу яго 
семантыкі і фонамарфалагічнага складу» [8, с. 32]. Мелі месца і няпоўнасць 
тэрміналагічных выданняў, няўдаласць, штучнасць некаторых тэрмінаў, 
пэўная аддаленасць спецыяльных лексем ад інтэрнацыянальнай матэматыч-
най тэрміналогіі. Гэтыя недахопы варта ўспрымаць як натуральныя і нават 
непазбежныя, паколькі рабіліся «першыя крокі на шляху распрацоўкі нацы-
янальнай матэматычнай тэрміналогіі» [24, с. 86]. Матываваныя крытычныя 
заўвагі прагучалі на Настаўніцкім з’ездзе (1926) і на Усебеларускай фізіка-
матэматычнай канферэнцыі (1926). З прычыны неабходнасці папаўнення, 
перагляду матэматычнай тэрміналогіі Галоўная тэрміналагічная камісія 
вымушана была стварыць у 1926 г. спецыяльную Матэматычную камісію. 
У склад камісіі былі запрошаны А. Міхайлоўскі, Я. Пятосін, У. Дыдырка, 
Я. Лёсік, А. Круталевіч і інш. Быў падрыхтаваны «Слоўнік матэматычнае 
тэрмінолёгіі: (Проект)», які змяшчаў 3551 тэрмін. Вясной 1927 г. праект быў 
абмеркаваны і з нязначнымі зменамі і папраўкамі зацверджаны да друку. 
У 1927 г. «Слоўнік матэматычнае тэрмінолёгіі» быў выдадзены колькасцю 
1500 паасобнікаў. У ім выкарыстаны тэрміны з ранейшых выпускаў, і таму 
слоўнік многімі даследчыкамі кваліфікуецца як «тэарэтычнае абагульненне 
папярэдніх прац» [14, с. 125].

Ішла не толькі актыўная распрацоўка, але і апрабацыя тэрміналогіі, 
што дапамагала выявіць прыдатнасць той або іншай лексемы для най-
мення пэўнага паняцця. Створаная тэрмінасістэма ўкаранялася ў сферы 
навукі, пашыралася ў матэматычных даследаваннях. Так, на беларускай 
мове публікуюць свае працы выдатныя вучоныя-матэматыкі, запрошаныя 
з іншых краін: І. К. Багаяўленскі (Масква), Ц. Л. Бурстын (Аўстрыя). Жыц-
цяздольнасць матэматычнай тэрміналогіі даказваюць таксама метадычныя 
распрацоўкі, падручнікі для школ, ВНУ. Нягледзячы на некаторую варыянт-
насць тэрмінаў, характэрную найперш для школьных падручнікаў, можна 
прыйсці да высновы: беларуская тэрміналогія матэматыкі ўжо на той час 
задавальняла патрэбы школьнай і вышэйшай адукацыі. 

Асаблівасці развіцця тэрміналогіі перыяду 1934–1941 гг. у значнай ступені 
прадвызначаны рэформай правапісу 1933 г. Узаконеныя змены сведчылі 
пра выразную арыентацыю «на адпаведныя рускія ўзоры (запазычанне і 
міжстылёвае змяшчэнне)… што прывяло да інтэнсіфікацыі запазычанняў 
з рускай мовы, шырокага калькавання і змены нарматыўных ацэнак» [13, 
с. 57–58]. Многія адметныя беларускія словы трактаваліся як рэгіяналізмы 
і правінцыялізмы. Замест іх прапаноўваліся нібыта больш адпаведныя 
«русізмы», якія насамрэч «засмецілі беларускую мову ў тэрміналагічнай 
сферы і не толькі ў ёй» [14, с. 126]. Элементы, навязаныя рускамоўным 
словаўтварэннем, сустракаюцца ў падручніках У. Смірнова і Н. Паповай 
(1934), Праграме па арыфметыцы 1935 г., Руска-беларускім слоўніку пад 
рэд. А. Александровіча (верцячыйся, ізабражэнне, працэсы ўстанавіўшыяся, 
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працэсы ўстанаўліваючыяся, прызнак, прэдзел, скорасць, точка і інш.). Уво-
гуле значна павялічваецца колькасць (на думку Г. Льюіса, каля 70–80 % ад 
агульнай колькасці тэрмінаў) функцыянальна нематываваных запазычанняў 
з рускай мовы ў навукова-тэрміналагічнай лексіцы [8, с. 34].

Барацьба з «нацыяналізмам» у сферы навукі і адукацыі прымала розныя 
формы. Рэпрэсіраваны многія матэматыкі (А. П. Круталевіч, Ц. Л. Бурстын), 
выведзены з ужытку амаль усе ўласнабеларускія тэрміналагічныя выданні, 
прыпыняецца распрацоўка новых навуковых тэрмінаў, «у падручніках і на-
вуковых выданнях усё часцей і шырэй пачынае выкарыстоўвацца руская 
навуковая тэрміналогія, транслітараваная па-беларуску» [24, с. 86–87].

На этапе 1950–90 гг. дамінуючай становіцца тэндэнцыя да інтэрна-
цыяналізацыі (з выразным адценнем русіфікацыі) [13, с. 59]. Вельмі ад-
чувальным быў уплыў рускай мовы, мовы-пасрэдніцы пры запазычанні 
інтэрлексаў, і часта прадвызначальны характар набывала ўздзеянне 
словаўтваральнай структуры рускай мовы, бо тэрмінаўтварэнне, напры-
клад, ажыццяўлялася па мадэлях, уласцівых рускай мове. Адсутнасць 
кніг на беларускай мове па матэматыцы для вышэйшых і сярэдніх спе-
цыяльных навучальных устаноў на працягу амаль 60 гадоў, спыненне 
беларускамоўнага выкладання і друкавання навуковых артыкулаў на нацы-
янальнай мове і, як вынік, незапатрабаванасць матэматычнай тэрміналогіі – 
усё гэта ў сукупнасці сведчыла аб неспрыяльных умовах функцыянавання 
беларускай мовы. Заканадаўча не абароненая дзяржавай, яна была абме-
жавана ў выкарыстанні. На працягу 1960-х гг. з’явіліся асобныя выданні, 
якія давалі ўяўленне пра асаблівасці тагачаснай матэматычнай тэрміналогіі 
(«Праграмы васьмігадовай школы на 1960/61 навучальны год: Матэматы-
ка. V–VI класы школ з беларускай мовай навучання», «Праграма па арыф-
метыцы для педагагічных інстытутаў», «Праграма па матэматыцы для 
факультэтаў па падрыхтоўцы настаўнікаў пачатковых класаў» і створаныя 
пад іх падручнікі, акадэмічнае выданне «Слоўнік па матэматыцы: Праект 
для абмеркавання», 1967).

Разгляд многіх тэарэтычных пытанняў у сферы тэрміназнаўства, прак-
тычнае ўпарадкаванне спецыяльнай лексікі сталі магчымымі дзякуючы 
стварэнню ў Інстытуце мовазнаўства АН БССР сектара тэрміналогіі (1955) 
і Тэрміналагічнай камісіі (1980), у склад якой уваходзілі дзевяць секцый. 
У 1991 г. яна была пераўтворана ў Рэспубліканскую тэрміналагічную 
камісію пры АН Беларусі. Так з’явіўся адзіны каардынацыйны цэнтр па 
ўнармаванні і распрацоўцы тэрміналагічнай лексікі, які заклаў лінгвістычны 
падмурак у інтэнсіўнае развіццё беларускай тэрміналогіі [8, с. 36].

Змяненне статусу беларускай мовы, прыняцце закона «Аб мовах у Бе-
ларускай ССР» справядліва лічацца перадумовай далейшага паспяховага 
развіцця навуковай думкі, удасканалення папярэдніх распрацовак. Шматлікія 
праблемы, абумоўленыя доўгатэрміновым парушэннем непарыўнасці 
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фарміравання спецыяльнай лексікі, патрабуюць сур’ёзнага вывучэння, наву-
ковага абгрунтавання. Асобныя пытанні актуалізуюцца ў даследаваннях не 
толькі спецыялістаў-тэрмінолагаў, але і педагогаў-энтузіястаў, што перайшлі 
да беларускамоўнага выкладання і часта выступалі ў якасці складальнікаў 
тэрміналагічных слоўнікаў [3; 20; 21; 22]. Падчас лекцый і практычных 
заняткаў, у метадычных дапаможніках ішла апрабацыя тэрмінаў, паяднаная 
з селектыўнай працай у галіновай тэрміналогіі.

Вялікая колькасць назапашаных пытанняў, якія датычыліся тэорыі і 
практыкі тэрміналогіі, вымагала разгляду і абмеркавання. У сувязі з гэтым 
і была арганізавана праца тэрміналагічнага семінара (1992), створанага па 
ініцыятыве Таварыства беларускай мовы і творчага калектыву Беларускага 
політэхнічнага інстытута. Многія прапановы ўдзельнікаў семінара, у тым 
ліку матэматыкаў, філолагаў, выдаўцоў, былі ўлічаны аўтарамі (Т. Сухой, 
Р. Еўдакіменка, В. Траццякевічам) «Тэрміналагічнага слоўніка па вышэйшай 
матэматыцы для ВНУ», выдадзенага ў 1993 г. Паралельна распрацоўкай ма-
тэматычнай тэрміналогіі займаліся ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. 
У больш поўным аб’ёме матэматычная тэрміналогія была прадстаўлена 
ў «Русско-белорусском математическом словаре» (1993) Я. В. Радыны, 
П. П. Шубы, А. Б. Антаневіча і інш. Пра сур’ёзны навуковы падыход, ары-
ентацыю на ўласнабеларускія моўныя рэсурсы сведчаць таксама «Малы 
матэматычны слоўнік» (У. Т. Воднеў, А. Ф. Навумовіч, Н. Ф. Навумовіч), 
«Руска-беларускі слоўнік матэматычных тэрмінаў» (Л. А. Латоцін), «Рус-
ско-белорусский словарь математических, физических и технических 
терминов» (М. М. Касцюковіч, У. В. Люшцік, В. К. Шчэрбін). Асоб-
ныя лексікаграфічныя выданні саступалі вышэйназваным па колькасці 
слоўнікавых артыкулаў. Але нават як падручныя гэтыя слоўнікі на этапе 
актыўнага фарміравання матэматычнай тэрміналогіі былі запатрабаваны. 

Пасля 1995 г. працэсы пашырэння беларускай мовы ў выкладанні 
матэматыкі, у матэматычных і метадычных выданнях, сама тэрміналагічная 
дзейнасць замарудзіліся. Аднак пэўнае кола навукоўцаў не спыніла сваю 
дзейнасць у гэтым кірунку [14, с. 128]. В. В. Мацюшэнка, А. і Я. Радына 
выдаюць, напрыклад, беларуска-польскі і польска-беларускі матэматыч-
ныя слоўнікі [16; 19]. Больш за 100 матэматыкаў удзельнічае ў напісанні 
каштоўнай працы – «Матэматычнай энцыклапедыі» (2001). 

Аналіз лексікаграфічных выданняў перыяду 1990–2010 гг. дазваляе вы-
лучыць дзве асноўныя канцэпцыі, паводле якіх складальнікі выбіраюць 
тэрмінаадзінкі. Прыхільнікі «рэфарматарскага» кірунку (Л. А. Латоцін. 
Л. І. Майсеня, Я. В. Радына, Т. А. Сухая і інш.) імкнуцца выкарыстаць 
пераважна сродкі нацыянальнай мовы, у сувязі з чым актывізуецца 
зварот да беларускіх афіксаў, відавочным становіцца прыярытэт 
марфалагічнай дэрывацыі перад марфолага-сінтаксічнай, пераацэньва-
юцца неўласцівыя беларускай мове лексемы і канструкцыі. Прадстаўнікі 



33

«традыцыяналісцкага» кірунку (У. Т. Воднеў, А. Ф. Навумовіч, 
Н. Ф. Навумовіч, М. М. Касцюкевіч, У. В. Люшцік, В. К. Шчэрбін і інш.) 
лічаць мэтазгодным захаванне моўнага афармлення тэрмінаў, прынятага ў 
1933–1980-я гг., што датычыцца афіксаў, пашыраных у рускай мове, прыя-
рытэту марфолага-сінтаксічнай дэрывацыі перад марфалагічнай, шырокага 
выкарыстання нехарактэрных для беларускай мовы лексічных сродкаў і 
канструкцый. 

Пры ўмове актыўнага ўжывання нацыянальнай тэрміналогіі ў розных 
сферах, якое ўжо само па сабе прадугледжвае магчымасці для натураль-
нага развіцця і ўпарадкавання любой галіновай тэрміналогіі, спалучэн-
не двух кірункаў з’яўляецца канструктыўным, «паколькі арыентацыя на 
ўласнамоўныя рэсурсы дазваляе тэрмінасістэме гарманічна ўваходзіць 
у сістэму мовы ўвогуле, а выкарыстанне інтэрнацыянальных элементаў 
дазваляе не толькі максімальна ўніфікаваць міжнародную тэрміналогію, 
але і ліквідаваць некаторую эмацыйную матываванасць, уласцівую 
тэрмінаадзінкам, утвораным на базе агульнаўжывальных лексем» [8, 
с. 36]. Спецыфіка канцэптуальных падыходаў у сучасным тэрміназнаўстве 
з улікам уплыву экстралінгвістычных фактараў аб’ектывізуе неабход-
насць кадыфікацыі моўных норм у тэрмінаграфіі, сістэмнага аналізу і 
ўнармавання беларускай матэматычнай тэрміналогіі.

Асаблівасці развіцця і функцыянавання беларускай матэматычнай 
тэрміналогіі як у комплексе, так і ў выглядзе разгляду асобных канкрэтных 
пытанняў сталі  тэмай многіх даследаванняў. Сцісла ахарактарызаваў матэ-
матычную тэрміналогію 1920-х гг. Л. Більдзюкевіч [6], некаторыя назіранні 
над семантыкай і структурай асобных лексічных знакаў, што сустракаліся 
на старонках беларускіх дакастрычніцкіх выданняў пачатку ХХ ст. у 
якасці паняццяў элементарнай матэматыкі, прапанаваў В. П. Красней 
[10]. У працах Л. Майсені (Шломы) [14; 28], В. Юферава [28] разгледжана 
станаўленне беларускай матэматычнай тэрміналогіі ў ХХ ст., акцэнтавана 
ўвага на неабходнасці прыярытэту сродкаў беларускай мовы пры найменні 
матэматычных паняццяў, у публікацыі У. І. Міроненкі [17] таксама матыву-
ецца абавязковая арыентаванасць матэматычных тэрмінаў на ўласнамоўныя 
рэсурсы. Гісторыя развіцця, аргументаваная неабходнасць перагляду ма-
тэматычнай тэрміналогіі, некаторыя асаблівасці марфемнай будовы матэ-
матычных тэрмінаў знайшлі адлюстраванне ў даследаваннях Т. А. Сухой і 
П. А. Міхайлава [24; 25]. Комплекснае структурна-дэрывацыйнае і струк-
турна-семантычнае вывучэнне матэматычнай тэрміналогіі ўпершыню ў 
беларускай лінгвістыцы праведзена Д. В. Дзятко [8]. Аўтарам паказана 
іерархічнасць сістэмнай арганізацыі тэрмінаў, створана перыядызацыя 
фарміравання і развіцця нацыянальнай тэрміналогіі матэматыкі, вызнача-
ны праблемы ў навуковым разглядзе спецыяльнай лексікі і перспектыўныя 
напрамкі ў сферы матэматычнай тэрміналогіі.
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2. леКсіКа-семантычныя 
асабліВасці тэрмінаў матэматыКі

Любой тэрміналогіі, у тым ліку і матэматычнай, уласціва сістэмнасць. 
Прычым, ак адзначыў А. А. Рэфармацкі, «тэрмін павінен быць двойчы 
сістэмным: ён павінен як “слоўнае абазначэнне паняцця” адпавядаць 
сістэме паняццяў дадзенай галіны навукі ці тэхналогіі, а як слова – тэрмін 
павінен адпавядаць сістэме мовы» [23, с. 116]. Згодна з першай часткай 
выказвання ўпарадкаванне тэрмінаў ідзе ў адпаведнасці з сістэмнасцю 
навукі, якую яны абслугоўваюць. Аб’яднаныя ў лексіка-семантычныя гру-
пы тэрміны ўключаюцца ў сістэмна-ўніфікуючы працэс на парадыгма-
тычным узроўні. Спецыфіка парадыгматыкі прадвызначае своеасаблівую, 
не падобную на традыцыйныя для беларускай мовы нормы спалучаль-
насць тэрмінаў, якая пацвярджаецца спасылкай на транстэрміналагізаваныя 
адзінкі (асобныя даследчыкі адносяць іх да тэрмінаў-амонімаў) (дыверген-
цыя ў матэматыцы, біялогіі, лінгвістыцы; дысперсія ў матэматыцы, фізіцы, 
статыстыцы; дыферэнцыял у матэматыцы, лінгвістыцы; імплікацыя ў ма-
тэматыцы, лінгвістыцы; інверсія ў матэматыцы, лінгвістыцы; функцыя ў 
матэматыцы, медыцыне, лінгвістыцы).

Некаторыя цяжкасці з эксплікацыяй тэрмінаў могуць узнікаць з пры-
чыны колькаснага несупадзення сістэмы паняццяў і сістэмы тэрмінаў. Па 
колькасці элементаў першая часта пераўзыходзіць другую, што абумоўлена 
рознымі навуковымі канцэпцыямі, якія існуюць, напрыклад, у матэматыцы. 
Пашыранасць некалькіх тэорый садзейнічае мнагазначнасці тэрмінаў.

Перманентнае развіццё – прымета тэрміналагічнай сістэмы. Змены 
ва ўзроўні ведаў, узнікненне новых школ вядуць да замены не вельмі 
ўдалых тэрмінаў на больш прыдатныя, адпаведныя патрабаванням, якія 
прад’яўляюцца да адзінак такога тыпу. Менавіта дакладнасць як адно з 
вядучых патрабаванняў матывуе пашыранасць тэрмінаў-словазлучэнняў у 
дастаткова маладых тэрмінасістэмах, да якіх можна аднесці і беларускую 
матэматычную тэрміналогію. Комплексныя найменні больш зручныя, бо 
«дазваляюць на ранніх стадыях фарміравання сістэмы з большай ступенню 
нагляднасці паказаць адносіны асобных паняццяў» [23, с. 120]. А паняцці, 
як вядома, нельга вытлумачыць па-за сістэмай.

Тэрміны характарызуюцца тэндэнцыяй да адназначнасці. Паводле 
лагічнага патрабавання аднаму знаку павінна адпавядаць адно паняцце 
ў межах тэрмінасістэмы ў канкрэтны перыяд развіцця дадзенай галіны 
ведаў. Калі звычайныя словы маюць магчымасць удакладняць сваё значэн-
не, набываць розныя сэнсавыя адценні ў іншых кантэкстах, у спалучэнні 
з іншымі словамі, то тэрміны пазбаўлены кантэкстнай рухомасці значэн-
ня [11, с. 198–199]. Парушэнне адназначнасці абумоўлена аб’ектыўнымі і 
суб’ектыўнымі прычынамі. З’явы полісеміі і аманіміі адносяцца да першых, 
да другіх – найбольш асобасны ўплыў тэрмінолага [27, с. 11]. 
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У беларускай матэматычнай тэрміналогіі пераважаюць монасемічныя 
адзінкі (адлегласць, акругленне, біфуркацыя, бясконцасць, варыяцыя, 
глабальнае поле, дотык, збежнасць, зваротнае раўнанне, імплікацыя, 
лагарыфмічная функцыя, мадулярная група, нармальная вытворная, пад-
мноства, памернасць, раскладанне, раўназначнасць, складанне, хібнасць і 
інш.). Полісеманты складаюць менш 1 % (адзінка, астача, вось, галоўнае 
значэнне, гіпербалоід, група, даўжыня, дыяганаль, дэфект, квадрат, ко-
рань, круг збежнасці, медыяна, перыяд, працэс, радыкал, рэшта, седлавы 
пункт, сектар, сіметрыя, тоеснасць і інш.).

Як заканамерны вынік развіцця навукі і павелічэння аб’ёму навуко-
вых ведаў пра аб’ект трактуецца сучаснымі лінгвістамі тэрміналагічная 
сінанімія. У межах галіновай тэрмінасістэмы асобныя тэрміны ўступаюць 
у сінанімічныя адносіны, маюць лексічныя дублеты ці варыянты.

Склад сінанімічнай пары ў матэматычнай тэрміналогіі прадвызначаецца 
паходжаннем тэрмінаў. Так, «канкурэнтнымі» могуць быць:

1) два ўласнабеларускія тэрміны: 
абсяг – галіна́, крывізна – крывіня, 
акруга – наваколле, напрамак – кірунак,
бязмежнасць – бясконцасць, перасячэнне – перасек,
вывадная – вытворная, рашэнне – развязак,
вымярэнне – меранне, сячэнне – сечыва;
2) два іншамоўныя тэрміны:
антыномія – парадокс,
ліміт – рубеж;
3) уласнабеларускі і іншамоўны тэрмін:
акружына – акружнасць, касада – дыяганаль,
асяродак – цэнтр, касцяк – каркас,
вызначнік – дэтэрмінант, рыска – штрых,
вылік – рэшта, хуткасць – скорасць.
«Сярод матэматычных тэрмінаў сустракаюцца і варыянты адных і тых 

жа тэрмінаў. Вылучаюцца фанетычныя (жэнератрыса – генератрыса, ла-
гарытм – лагарыфм), словаўтваральныя (адыманне – адніманне, астача – 
астатак, дзеліва – дзялімае), сінтаксічныя (найбольшы агульны дзельнік – 
НАД, электронная вылічальная машына – ЭВМ) і іншыя варыянты» [15, 
с. 94–95].

З’ява аманіміі ў тэрміналогіі прадстаўлена двума відамі: міжгаліновай 
і ўнутрысістэмнай. Міжгаліновая «па-за межамі галіновай тэрміналогіі гу-
бляе ўсялякі сэнс» [26, с. 177], бо не стварае праблем у камунікацыі. Таму 
ў многіх навуковых працах яна не разглядаецца. 

Невялікая колькасць унутрысістэмных амонімаў у беларускай матэма-
тычнай тэрміналогіі, паводле Д. В. Дзятко, «з’яўляецца вынікам планамер-
най працы па яе ўпарадкаванні» [8, с. 157]. Некаторыя найменні (раўнаванне 
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‘дзеянне паводле значэння дзеяслова раўнаваць’ і раўнаванне ‘раўнанне, 
ураўненне’; частка ‘доля ад цэлага’ і частка ‘дроб; лік, які ёсць цэлая коль-
касць доляў адзінкі’) – хутчэй за ўсё, «прыватны вынік полісеміі» [12, с. 16]. 

Структураванасць адносіцца да асноўных лагічных прыкмет тэрміна-
сістэмы. Лагічныя сувязі паміж адзінкамі тэрмінасістэмы адлюстроўваюць 
розныя праявы звязнасці. Выразна рэалізуецца яна ў антаніміі. У матэ-
матычнай тэрміналогіі антанімічныя адносіны прадстаўлены невялікай 
колькасцю пар (каля 95). Больш пашыраны тэрміны, супрацьпастаўленне 
якіх грунтуецца на апазіцыі «сцвярджэнне – адмаўленне ўласцівасці ці 
прыкметы». Антанімічнасць дасягаецца шляхам выкарыстання ці невы-
карыстання пэўных прэфіксаў (анты-, бес-, дэ- (дэз-), контр- (контра-), 
не- (ня-) і інш.):

варыянт – контрварыянт, кадаванне – дэкадаванне,
гомамарфізм – антыгомамарфізм, канечнасць – бесканечнасць,
інвалюцыя – антыінвалюцыя, лінейны – нелінейны,
інверсія – антыінверсія; прыклад – контрпрыклад,
кааліцыйны – бескааліцыйны, цотны – няцотны і інш.
Менш пашыраны антонімы, што адносяцца да відавых паняццяў і 

ўзаемадапаўняюць адзін аднаго да родавага [18, с. 36]. Лексічныя антонімы 
ў сферы матэматыкі ўжываюцца для наймення асноўных арыфметычных 
аперацый: адніманне – складанне, дзяленне – множанне і інш. 

У антанімічныя адносіны могуць уступаць і кампаненты тэрмінаў-
словазлучэнняў: 

верхні ліміт – ніжні ліміт,
дадатная паўвось каардынат – адмоўная паўвось каардынат,
дадатны лік – адмоўны лік,
максімум функцыі – мінімум функцыі,
найбольшае значэнне функцыі – найменшае значэнне функцыі,
прамая прапарцыянальнасць – адваротная прапарцыянальнасць,
прымета ўзрастання функцыі – прымета ўбывання функцыі,
строгія няроўнасці – нястрогія няроўнасці,
унутраны вугал – знешні вугал і інш.
Паводле структуры тэрміны падзяляюцца на тэрміны-словы, 

тэрміны-словазлучэнні і тэрміны-сімвалы. тэрміны-словы ў сферы 
матэматыкі складаюць паняційнае ядро (каля 28 % ад агульнай колькасці 
спецыяльных найменняў). Для выражэння тэрмініруемых паняццяў 
выкарыстоўваюцца агульныя назоўнікі адзіночнага ліку (выгінанне, глад-
касць, гомамарфізм, збежнасць, ізаметрыя, імплікацыя, кібернетыка, 
нармаванне, рандамізацыя), множналікавыя назоўнікі (адборкі, блізняты, 
краты, ружы), прыметнікі (восевы, лакунарны, лінейны, праектыўны), 
дзеясловы (выпраменьваць, нумараваць, перасякаць, прадыферэнцаваць), 
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дзеепрыметнікі (дастасаваны, карэляваны, праінтэграваны), прыслоўі 
(алгарытмічна, бясконца, дыяметральна, істотна). 

Сярод тэрмінаў-словазлучэнняў шмат двухлексемных з назоўнікам у 
якасці азначальнага ці азначаемага. Пашыраны канструкцыі: назоўнік + 
назоўнік у назоўным склоне (алеф-нуль, блок-схема, вектар-радок, век-
тар-функцыя, кантынуум-гіпотэза, нуль-паслядоўнасць, фактар-гру-
па); назоўнік + залежны назоўнік без прыназоўніка (абсяг цэласнасці, 
аб’ект катэгорыі, ваганне функцыі, група колца, мноства падзелу, модуль 
ліку, падгрупа інерцыі, перыяд групы, полюс гіперплоскасці, шчыльнасць 
імавернасці); назоўнік + залежны назоўнік з прыназоўнікам (алгебра 
з інвалюцыяй, дзяленне з астаткам, паверхня з краем, узвядзенне ў сту-
пень); назоўнік + прыметнік або прыметнік + назоўнік (абсалютная 
непарыўнасць, акружнасць датыкальная, біквадратнае ўраўненне, дроба-
выя выразы, набліжэнне рацыянальнае, размеркаванне гіпатэтычнае, сінус 
эліптычны, сістэма дыскрэтная); назоўнік + прыслоўе (ацэнка зверху).

Матэматычная тэрміналогія ўтрымлівае значную колькасць і полілек-
семных тэрмінаў-словазлучэнняў (аксіёмы вымярэння адрэзкаў, бака-
вая грань усечанай піраміды, дастатковыя ўмовы існавання экстрэмуму 
функцыі ў пункце, дзеянні з дзесятковымі дробамі, другая прымета роўнасці 
трохвугольнікаў, метад межаў ацэнкі хібнасці, плошча паверхні сферыч-
нага сегмента, раскладанне на множнікі рознасці квадратаў, хібнасць 
прыбліжанага значэння ліку), зварот да якіх выкліканы імкненнем дасягнуць 
дакладнасці ў выражэнні паняцця. Даўжыня шматкампанентных тэрмінаў 
з цягам часу змяншаецца. Грувасткасць, як было заўважана даследчыкамі, 
пераадольваецца дзякуючы частаму ўжыванню. А доўгія словазлучэнні не 
мяняюць свайго складу з прычыны невялікай запатрабаванасці.

тэрміны-сімвалы як спецыфічны структурны тып з нямоўнымі 
сродкамі выражэння паняццяў характарызуюцца пераважна ўмоўнасцю, 
штучнасцю. Актыўна, напрыклад, выкарыстоўваюцца сімвалы +, –, ∞, 
√, ≤, ≥, ∫, якія адносяцца да адназначных, а таксама «семантычна пустыя 
сімвалы» [27, с. 97], якія маюць магчымасць напаўняцца канкрэтным зме-
стам (А, В, С, х, у).

Асноўнымі спосабамі ўтварэння тэрмінаў з’яўляюцца:
1) лексіка-семантычны (тэрміналагізацыя). Параўн.: тоеснасць ‘па-

добнасць, аднолькавасць’ і тоеснасць ‘роўнасць двух аналітычных выразаў, 
якая праўдзіцца для ўсіх значэнняў літар з пэўнага мноства, што ўваходзіць 
у гэтыя выразы’; цела ‘арганізм чалавека або жывёлы ў яго знешніх, 
фізічных формах і праяўленнях’ і цела (у геаметрыі) ‘частка прасторы, 
абмежаваная замкнёнай паверхняй’;

2) марфалагічны:
*суфіксальны – утварэнне новых слоў шляхам далучэння да ўтваральнай 

асновы суфікса. Да найбольш прадуктыўных суфіксаў адносяцца -асць-, 
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 -ік-, -ацыj-, -нн-, -енн- і інш. (паралельнасць, хібнасць, мнагаграннік, 
прамавугольнік, арыфметызацыя, дыферэнцаванне, адніманне, узвядзенне);

*нульсуфіксальны – утварэнне новых слоў шляхам адсячэння суфікса 
(дзель – ад дзяліць, рух – ад рухаць);

*прэфіксальны – утварэнне новых слоў шляхам далучэння да ўтваральнай 
асновы прэфікса. Новыя матэматычныя тэрміны часта ўтвараюцца пры дапа-
мозе прэфіксаў анты-, дэ-, контр- (контра-), не- (ня-), пад-, прад-, псеўда-, 
су- і інш. (антылагарыфм, дэкадаванне, контрпрыклад, неперарыўнасць, 
падпрастора, прадгеаметрыя, псеўдаметрыка, судотык);

*прэфіксальна-суфіксальны (конфіксны) – адначасовае далучэн-
не да ўтваральнай асновы прэфікса і суфікса (адсотак, беспамерны, 
падсумоўваць);

3) аснова- і словаскладанне. Складаныя тэрміны сустракаюцца часта 
ў сферы матэматыкі (вектар-радок, вызначнік-здабытак, прастора-час, 
сінус-пераўтварэнне); 

4) складанасуфіксальны – асноваскладанне з адначасовым далучэннем 
суфікса (двухсклад, левабаковы, многавяршыневы, раўналежны);

5) абрэвіяцыя – утварэнне складанаскарочаных слоў (ААС – адмоўная 
адваротная сувязь, ГІС – гібрыдная інтэгральная схема,  НАД – найбольшы 
агульны дзельнік, ФАП – фонд алгарытмаў і праграм, ЭВМ – электронная 
вылічальная машына); 

6) сінтаксічны – спалучэнне слоў (арыфметычная прагрэсія, графік 
функцыі, мноства біфуркацыйнае, модуль вектара, унутраны пункт).

Асаблівым спосабам папаўнення спецыяльнай лексікі з’яўляецца за-
пазычванне. Супярэчлівае стаўленне да гэтага тэрмінатворчага пры-
ёму прадвызначана канцэптуальнымі разыходжаннямі ў яго ацэнцы. 
Асобныя лінгвісты лічаць, што запазычванне перашкаджае развіццю 
словаўтваральных магчымасцей мовы. Іншыя, наадварот, сцвярджаюць: 
«Запазычванне пашырае склад лексікі і не толькі не прыгнятае развіццё 
мовы, але і вядзе да разгортвання і ўдасканалення ўласных рэсурсаў мовы, 
якая запазычвае» [7, с. 150]. Паводле агульнага меркавання, пашыранага ў 
сучаснай мовазнаўчай літаратуры, запазычванне варта ацэньваць адмоўна 
толькі тады, калі яно становіцца празмерным.

Беларуская матэматычная тэрміналогія ўтрымлівае значную колькасць 
слоў іншамоўнага паходжання. Даследчыкамі заўважаецца пашыранасць 
запазычанняў з «абмежаванага кола развітых моў» [7, с. 150]: грэчаскай, 
лацінскай, французскай. Напрыклад, з грэчаскай мовы ў беларускую 
прыйшлі наступныя тэрміны: аксіёма, апафема, астроіда, гамалогія, га-
матэцыя, геаметрыя, гіпербала, дыяганаль, дыяметр, кардыёіда, катэт, 
лагарыфм, лема, парабала, паралелаграм, параметр, перыметр, піраміда, 
плошча, прызма, ромб, сіметрыя, тэарэма, хорда, цыліндр, эліпс і многія 
іншыя.
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Нельга ўявіць сучасную матэматычную тэрміналогію і без слоў 
лацінскага паходжання: абсцыса, актант, апліката, ардыната, біном, 
бісектрыса, біфуркацыя, вектар, вугал, градыент, дыскрымінант, ды-
скрэтнасць, дэдукцыя, дэцыль, ідэмпатэнт, індэкс, інтэграл, інтэрвал, ка-
ардынаты, кангруэнтнасць, катангенс, каэфіцыент, квантар, лемініската, 
мантыса, матрыца, модуль, перпендыкуляр, планіметрыя, праекцыя, 
прапорцыя, працэнт, радыкал, сегмент, сектар, сінус, сума, тангенс, 
транспарцір, фігура, формула, функцыя, цыркуль, цэнтр, шкала і многія 
іншыя. 

З французскай мовы запазычаны наступныя тэрміны: анцье, більён, 
мажаранта, метр, мільён, мільярд, мінаранта; з нямецкай: калькулятар, 
маштаб; з арабскай: алгебра.

«Адметнай асаблівасцю гэтых тэрмінаў было тое, што яны ўваходзілі ў 
беларускую нацыянальную тэрміналогію як гатовыя моўныя адзінкі разам 
з паняццямі, сродкамі выражэння якіх з’яўляліся» [10, с. 81].

Запазычаныя з іншых моў тэрміны падпарадкоўваюцца законам белару-
скай мовы. Асваенне адбываецца на ўзроўні фанетыкі (напрыклад, цвёр-
дае вымаўленне [р]: дыскрымінант, лагарыфм, перыметр; вымаўленне 
фрыкатыўнага [г]: гаматэтыя, гіпербала, графік; аканне: дадэкаэдр, кан-
станта, каэфіцыент), на ўзроўні арфаграфіі (вектар, камп’ютар, мільён, 
сіметрыя, эліпс). Пад уплывам граматыкі іншамоўныя тэрміны мяняюць 
сваю граматычную форму. Так, грэчаскі назоўнік тэарэма ў мове-крыніцы 
адносіцца да ніякага роду. 

Такім чынам, беларуская матэматычная тэрміналогія фарміруецца 
пераважна ў ХХ ст. У дакастрычніцкі час дамінуюць намінатыўна-
тэрміналагічныя сродкі. Перыяд 1916–1933 гг. у тэрмінаўтварэнні характа-
рызуецца арыентацыяй  на ўласныя моўныя рэсурсы, а 1934–1941 гг. пазна-
чаны моцным уплывам рускай мовы, інтэнсіфікацыяй калькавання. З 50-х гг. 
ХХ ст. актуалізуецца інтэрнацыяналізацыя ці інтэрнацыяналізацыя, арыен-
таваная на рускамоўныя мадэлі. 

Сучаснай матэматычнай тэрміналогіі ўласцівы сістэмнасць, тэндэнцыя 
да адназначнасці. З прычыны дзеяння экстралінгвістычных фактараў не-
каторыя тэрміны ўступаюць у сінанімічныя адносіны, маюць лексічныя 
дублеты або варыянты. Планамерная праца па ўпарадкаванні абумовіла 
нязначную колькасць амонімаў сярод тэрмінаў. 

Разнастайная структура тэрмінаў. Паняційнае ядро складаюць тэрміны-
словы, сярод тэрмінаў-словазлучэнняў шмат двух- і полілексемных. Запа-
трабаваны і тэрміны-сімвалы. Асноўнымі спосабамі ўтварэння тэрмінаў 
з’яўляюцца: лексіка-семантычны, марфалагічны, аснова- і словаскладанне, 
складанасуфіксальны, абрэвіяцыя, сінтаксічны. Матэматычная тэрміналогія 
неаднародная паводле паходжання: прадстаўлена ўласнабеларускімі 
лексемамі і запазычаннямі, пераважна з грэчаскай і лацінскай моў.
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Заданне 1. Прачытайце раздзел з кнігі А. А. Богуша1. Дайце загало-
вак тэксту, складзіце і запішыце яго план. Вусна адкажыце на наступ-
ныя пытанні: а) па якой прычыне менавіта фізіка шмат у чым вызначае 
ход і шляхі развіцця ўсіх іншых прыродазнаўчых навук? б) якія дасягненні 
фізічнай навукі прывялі да навукова-тэхнічнай рэвалюцыі ў XX ст.?

У сучаснай сістэме прыродазнаўчых навук, як і раней, асаблівае, вядучае 
месца займае фізічная навука. Менавіта тут устанаўліваюцца і вывучаюцца 
найбольш агульныя, універсальныя законы прыроды, законы руху і будовы 
матэрыі. Гэтыя законы складаюць фундамент навуковых ведаў і ўяўленняў 
аб навакольным матэрыяльным свеце, уваходзяць як неад’емная частка ў 
навуковы светапогляд чалавека, вызначаюць тое, што называюць фізічнай 
карцінай свету.

Фізіка шмат у чым вызначае ход і шляхі развіцця ўсіх іншых 
прыродазнаўчых навук, выклікае ўзнікненне новых галін прыродазнаўства. 
Фундаментальныя фізічныя законы абавязковыя для ўсіх з’яў, працэсаў і 
аб’ектаў прыроды, матэрыяльнага свету, незалежна ад таго, у якой кан-
крэтнай галіне прыродазнаўства апошнія вывучаюцца. Напрыклад, закон 
захавання і пераўтварэння энергіі гэтак жа абавязковы для хіміі, біялогіі, 
геалогіі, касмалогіі і іншых прыродазнаўчых навук, як і для ўсіх раздзелаў 
самой фізікі. Рэвалюцыя ў фізіцы ў пачатку нашага стагоддзя, якая пры-
вяла да ўзнікнення квантава-рэлятывісцкай фізічнай карціны свету, карэн-
ным чынам змяніла змест і ход развіцця іншых прыродазнаўчых навук; у 
прыватнасці, квантавай стала сучасная хімія.

Аналагічна таму, як калісьці фізіка ўзброіла хімію аналітычнай вагой 
і тэрмометрам, астраномію – тэлескопам, біялогію – мікраскопам, у наш 
век яна забяспечвае прыродазнаўчыя навукі рэнтгенаўскімі апаратамі 
і электроннымі мікраскопамі, спектральнымі прыборамі і лазерамі, 
радыётэлескопамі, касмічнай апаратурай і многім, многім іншым.

Фізіка была і застаецца фундаментам тэхнікі і навукова-тэхнічнага 
прагрэсу. Навуковыя адкрыцці ў галіне фізікі вызначылі цэлыя эпохі ў 
творчай дзейнасці чалавека: век пары і век электрычнасці, атамную і 
касмічную эру. Дасягненні фізічнай навукі прывялі да навукова-тэхнічнай 
рэвалюцыі XX стагоддзя: выкарыстанне ўнутрыядзернай энергіі, стварэнне 

1 Богуш А. А. Фізіка і фізікі Беларусі: справы і людзі Інстытута фізікі імя 
Б. І. Сцяпанава. Мінск : АН Беларусі, 1995. С. 1–2.
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электронна-вылічальнай тэхнікі і асваенне касмічнай прасторы закранулі 
ўсе бакі жыцця і дзейнасці чалавецтва. Навуковыя адкрыцці ў галіне фізікі 
і сёння выклікаюць радыкальныя змены ў сучасных галінах вытворчасці, 
складаюць падставу для стварэння прынцыпова новых тэхналогій, забя-
спечваюць рэзкае павышэнне прадукцыйнасці працы і якасці прадукцыі 

Менавіта фізіцы мы а6авязаны стварэннем сучасных сродкаў транс-
парту, сувязі і інфармацыі, якія сёння ў вырашальнай ступені вызначаюць 
узровень агульначалавечай культуры.

Больш таго, узровень развіцця навуковых даследаванняў па фізіцы, 
асабліва фундаментальных, у значнай меры характарызуе месца і прэстыж 
той ці іншай краіны на нашай планеце.

Заданне 2. Прачытайце ўрывак з паэмы Якуба Коласа «Новая зям-
ля». Выпішыце словы з прадметным значэннем, якія па сваіх асаблівасцях 
набліжаюцца да тэрмінаў.

На прыгуменні, поруч з садам, 
Павець з гумном стаяла радам, 
А пад паветкаю прылады: 
Вазок, калёсы, панарады, 
Старыя сані, восі, колы 
І вулляў некалькі на пчолы, 
Яшчэ някончаных; судзіна, 
Стары цабэрак, паўасміна 
І розны хлам і лом валяўся, 
Ад сонца, дожджыку хаваўся – 
Патрэбны рэчы, ёсць вядома! 

Заданне 3. Запішыце прафесіяналізмы і іх тлумачэнні. Абгрунтуйце, 
чым матывуецца ўзнікненне прафесіяналізмаў (функцыяй, знешнім пада-
бенствам, унутранымі характарыстыкамі і пад.).

Баранка – рулявое кола; бруха – ніжняя частка фюзеляжа; каза – ваганет-
ка для перавозкі людзей; каструля – сінхрафазатрон; падвал – ніжняя частка 
паласы газеты; пятля, бочка – фігуры вышэйшага пілатажу; сараканожка, 
кішка – аўтобус з чатырма восямі; чайнік – пнеўматычная помпа.

Заданне 4. З прапанаваных сказаў выпішыце прыказкі. Карыстаючыся 
даведкай, пісьмова растлумачце іх значэнні. Паразважайце, якія фізічныя 
з’явы ляжаць у іх аснове.

1) Дзеці – дакладны паўтор сваіх бацькоў... Прырода ўсё роўна сваё 
возьме. Рана ці позна, але возьме. Нездарма народная мудрасць гаворыць: 
«Ад крывога дрэва не бывае прамога ценю» (В. Кадзетава); 2) – А што, 
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сынок? Годзе бадзяцца па свеце. Трэ й гняздзечка сваё віць, – сказала маці, 
якая моўчкі слухала размову, і дадала: – Адна галавешка, сынок, і ў печы не 
гарыць, а дзве і ў полі не тухнуць (У. Ліпскі); 3) Як казаў ужо, малоць язык 
ахвочы. У пустой бочцы звону паўнютка. Як за што возьмецца, мусоліць аб 
рабоце бясконца, а тая ні з месца («Полымя»); 4) Гора таму, хто адважыцца 
пайсці на нас, яму будзе зламана галава. Не дарма ў нашым народзе кажуць: 
«Хто пасее вецер, той пажне буру» (І. Гурскі); 5) Дзядзька Хвядос даўно 
на пенсіі, але без работы не сядзіць. Ён гадуе з паўсотні гусей – хата яго 
стаіць блізка ля Бесядзі, – мае кароўку і цялушку, пару парсючкоў. – Усё ж 
трэба. Пад ляжачы камень вада не цячэ, – зазначыў стары (Л. Левановіч); 
6) Падлавіў ты мяне. Толькі скажу табе: напроці ветру не падзьмеш. Але 
ж некаму трэба (В. Адамчык); 7) Што ж будзе заўтра, як вы думаеце? Ды 
што я пытаюся: на крывой дарозе наперад не відаць... (В. Гроднікаў); 8) Куй 
жалеза, пакуль не астыла. Рыкае скацінка, іграюць жалейкі, над цэлай 
мясцінкай стаіць гоман нейкі. Усё йграе й ззывае да працы – аж міла... Куй, 
браце, жалеза, пакуль не астыла! (Я. Купала); 9) Нават і я прыйшоў – стар-
шыня. Летам, як кажуць старыя, і гнілая калода варочаецца, а я ж сем год 
не выходзіў з касой!.. (Я. Брыль); 10) Крывое кола на сябе гразь кідае... Май 
гэта на ўвазе... (В. Зуб); 11) Доўга выбіраў я адваката, у людзей пытаўся. 
Параілі Андруцкага з Радашковічаў. Гэта, браце мой, хват, пан над панамі... 
Не скажу, што дарма, – сухая ложка рот дзярэ... Адсудзіць жа адсудзілі і 
зямлю, і млын (З. Бандарына); 12) – Выходзіць, нейкую затаўку да пры-
варка і вам даюць. Унь як смачна пахне. – А як жа, даюць трохі, – Раман 
прыжмурыўся, хітра зірнуў на сына. – Шылам мора, сынок, не нагрэеш. 
З’еў бы сам, дык толк быў бы, а так кожнаму і панюхаць не дастанецца 
(С. Грахоўскі); 13) – От пабачыце, ашукаю Алеся. Не верыце? Як піць 
даць! Памянеце маё слова. І зусім лёгка ашукаю. – Спадцішка. – Лёгка, 
гаворыш? – смяялася з Высоцкага. – Лёгкае пяро, ды на страху не закінеш 
(В. Праскураў). 

Для  даведак: 1) Дзейнічаючы мізэрнымі сродкамі, не даб’ешся ніякіх 
вынікаў; 2) Не так лёгка зрабіць што-небудзь, як здаецца; 3) Ведучы крывадуш-
ны спосаб жыцця, нельга прадбачыць свой далейшы лёс; 4) Спяшайся рабіць 
што-небудзь, пакуль не позна, пакуль ёсць спрыяльныя ўмовы; карыстайся мо-
мантам; 5) Свае недахопы, заганы дзеці пераймаюць ад бацькоў; 6) У адзіночку 
нічога не атрымліваецца, а разам, сумесна з кім-небудзь, усякая справа ладзіцца; 
7) Пусты, абмежаваны чалавек мае вялікую ганарлівасць; 8) Летам у часе ўборкі 
ўраджаю ўсе (і старыя і малыя) у няспынным руху; 9) Упарты, капрызны чала-
век сам сабе шкодзіць, сваімі ўчынкамі пляміць сам сябе; 10) Калі не задобрыш 
каго-небудзь, то і не даб’ешся жаданага; 11) Таго, хто распачынае бойку, напад 
і падобнае, чакае жорсткая адплата, кара; 12) Калі нічога не рабіць, то справа 
не зрушыцца з месца, нічога не зменіцца; 13) Немагчыма, бескарысна супраць-
стаяць сіле, уладзе. 
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Заданне 5. Як вядома, французскі фізік Шарль Кулон (1736–1806) шля-
хам доследаў устанавіў залежнасць сіл электрычнага ўзаемадзеяння цел ад 
модуляў зарадаў гэтых цел i адлегласці паміж імі. Атрыманыя ім суадносіны 
з’яўляюцца адным з асноўных законаў электрастатыкі. Выкарыстоўваючы 
прапанаваныя ніжэй тэрміны, сфармулюйце закон Кулона па-беларуску.

Модуль, сіла, узаемадзеянне, нерухомы, пунктавы, зараджаны, цела, ва-
куум, прапарцыянальны, здабытак, зарад, квадрат, адлегласць, накіраваны, 
уздоўж, прамая, злучаць, адштурхоўванне, аднайменны, прыцяжэнне, 
рознаіменны.

Заданне 6. Параўнайце сучасныя тэрміны з найменнямі, выпрацаванымі ў 
1920-я гг. (вылучаны курсівам). Якія з адпаведнікаў, на ваш погляд, з’яўляюцца 
больш удалымі і найлепш адлюстроўваюць змест навуковых паняццяў?

Ваўчок – турок; вінт – шруба; ворат – калаўрот; зажым – заціскач; 
каэфіцыент – чыннік; квадрант – чвэртка; кіпяцільнік – варнік; клапан – 
затамка; магніт – магнэс; магутнасць – патужнасць; маятнік – махавік, 
вагальнік; накал – напал; паветраплаванне – лётніцтва; полюс – канцавось; 
радыус-вектар – прамень рухомы; ртутны – жывасрэбны; рэастат барабан-
ны – рэастат валачны; спіраль – скрутка; супраціўленне – супор; трубка ва-
дамерная – рурка вадамерная; трэнне знешняе – трэнне знадворнае; уплыў 
зараду – уплыў набою; фокус – вогнішча; шкло ўвагнута-выпуклае – шкло 
ўвагнута-лупатае; шчолачны – лужны; эксцэнтрысітэт – мімасяроднік.

Заданне 7. Прачытайце тэкст з падручніка М. В. Кашына1. Запішыце 
яго ў адпаведнасці з нормамі сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

Іван Кэплер (1572–1630), вялікі астроном, немец. Грунтуючыся на на-
гляданьнях слыннага дацкага астронома Ціхо Брагэ, ён устанавіў тры за-
коны, званыя законамі Кэплера, якія апісваюць, як плянэты рухаюцца на-
вакол сонца. Кэплер першы давёў, што плянэты рухаюцца не па кругох, а 
па эліпсах. Ён выўчаў зьявішчы пераламленьня сьвятла і пабудаваў схэмы 
астрономічных труб. Усё жыцьцё Кэплера – гэта злучэньне няшчасьцяў, 
але вялікі чалавек сярод гэтых няшчасьцяў пабудаваў сабе несьмяротны 
помнік сваімі працамі і творамі, у якіх ён выўчае глыбокія пытаньні аб 
будове сусьвету і аб законах, кіруючых рухамі нябесных цел. 

Заданне 8. Прачытайце тэкст з падручніка М. В. Кашына2. Раскажыце 
пра ролю акумулятараў у жыцці людзей у першай палове ХХ і ў пачатку 
ХХІ ст. Выпішыце з тэксту тэрміны: а) з сінанімічным значэннем; б) з 
антанімічным значэннем. 

1 Кашын М. В. Фізіка : у 2 ч. М. – Л. : Дзярж. выд-ва Беларусі, 1924. Ч. 2. С. 111.
2 Там жа. С. 147.
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Вельмі выгоднай крыніцай тока зьяўляюцца акумуляторы (награ-
маджальнікі).

У рашчын чыстага серкавага квасу акунаем дзьве сьвінцовыя пліткі і 
прапускаем праз гэты элемэнт ток ад якой-небудзь іншай крыніцы. Тады 
на плітцы, злучанай з анодам, вылучыцца тлён, і мы атрымаем там перакісь 
сьвінца, а на другой плітцы вылучыцца вадарод і ўтворыць на гэтай плітцы 
сьвінец.

Калі аддзяліць гэты элемэнт ад знадворнай крыніцы, атрымаем новую 
крыніцу тока, бо, замест дзьвёх аднародных плітак, акунутых у серкавы 
квас, мы маем дзьве рознародныя. Першая з гэтых плітак зьяўляецца ано-
дам, другая – катодам; розьніца іхніх электроўзмацнёнасьцяй (электрору-
хаючая сіла) ёсьць роўная каля 2 вольт.

Звычайна ў аднэй пасудзіне ставіцца некалькі анодных, злучаных між 
сабой плітак і некалькі катодных, таксама злучаных між сабой. Супольны 
полюс анодных плітак афарбоўваецца ў чырвоны колер.

Наогул акумуляторы вельмі сталыя крыніцы тока, але, па меры страты 
награмаджанай энэргіі, акумулятор разраджаецца; з цягам часу яго электро-
рухаючая сіла можа зьменшыцца да 1,8–1,7 вольта; тады яго трэба йзноў 
зарадзіць, прапускаючы праз яго ток. 

Заданне 9. Прачытайце тэкст з даследавання праф. Ц. Бурстына1. 
Знайдзіце ў ім тэрміны, якія па форме адрозніваюцца ад сучасных, і 
запоўніце наступную табліцу:

№ Агульнаўжывальнае слова ў тэксце Агульнаўжывальнае слова ў сучаснай мове
1 аднэй адной
… … ...
№ Тэрмін у тэксце Тэрмін у сучаснай мове
1 дыфэрэнцыяльны дыферэнцыяльны
… … …

Гэтая запіска зьяўляецца вынікам кароткага абгаварэньня аднэй задачы, 
якую я разглядаў у маіх працах, прысьвечаных проблемам дыфэрэнцыяль-
най геометрыі ў мэханіцы, а таксама і фізыцы.

Справа ідзе аб элемантарнай задачы ў фізыцы, а менавіта, аб суадносінах, 
якія існуюць паміж сілавымі лініямі і траекторыямі матэрыяльных частачак 
у сілавым полі.

Часта, на пытаньне, што сабою прадстаўляе сілавая лінія, атрымаюць на-
ступны адказ: сілавая лінія зьяўляецца траекторыяй свабодна рухаючагася 
пункту (далей мы бярэм частачкі такімі маленькімі, што яны бесканцова 
мала ўздзейнічаюць на поле, гэта значыць, што мы не павінны зьвяртаць 

1 Бурстын Ц. Фізычныя мэтоды матэматыкі. Менск : БАН, 1933. С. 8.
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ніякае ўвагі на іх уплыў) у сілавым полі. Такі адказ толькі ў тым выпадку 
зьяўляецца справідловым, калі сілавыя лініі прадстаўляюць сабою простыя 
лініі, але ў агульным выпадку, калі сілавыя лініі не зьяўляюцца простымі, 
гэты адказ несправідловы.

Дзеля таго, каб гэтае пытаньне ўсебакова вырашыць, мы павінны яго 
матэматычна абгрунтаваць.

Пры гэтым выявіцца, як лёгка магчыма гэтае пытаньне разьвязаць.
Толькі такім чынам мы атрымаем неабходныя і дастатковыя ўмовы для 

таго, каб усе сілавыя лініі зьяўляліся траекторыямі сілавога поля.

Заданне 10. Прачытайце тэкст з падручніка М. В. Кашына1. Выпішыце 
з яго словы, якія адрозніваюцца ад сучасных:

а) фанетычным афармленнем: фізыка – суч. фізіка,
б) асаблівасцямі правапісу: сьвет – суч. свет, згінуў-бы – суч. згінуў бы.

Фізыка – адна з навук, якія выўчаюць знадворны сьвет, прыроду нава-
кол нас. Каб жыць і захоўваць сваё жыцьцё, чалавек павінен ведаць сьвет, 
сярод якога ён жыве; ён павінен ведаць уласьцівасьці вады, каменя, дрэва, 
жывёлін, зьмену пораў году, карысьць і небясьпеку агню і г. д.; бяз гэтых 
ведаў ён згінуў-бы; вось чаму інстынкт самазахаваньня зьяўляецца пер-
шай прычынай, якая накіроўвае чалавека выўчаць прыроду. Аднак чалавек 
імкнецца ня толькі захоўваць сваё жыцьцё, але й зрабіць яго як-мага леп-
шым – згодна свайму розуму і сумленьню. Дзеля гэтага другая прычына, 
якая прымушае чалавека выўчаць прыроду, гэта – разумная цікавасьць, 
імкненьне зразумець сьвет, пабудову сусьвету і сваё месца сярод прыроды. 
У людзей, асабліва даравітых, цікавасьць пераходзіць у жаданьне веды; 
імкненьне да праўды запаўняе іхняе духоўнае жыццё.

Пры выўчэньні прыроды мы перш за ўсё карыстаемся нашымі 
знадворнымі пачуцьцямі, з якіх найбольш важныя: зрок, потым слух, дотык, 
мускульнае пачуцьцё, нюх і смак. Гэтыя пачуцьці даюць нам безьліч вед 
аб целах прыроды й аб зьменах, якія робяцца ў сьвеце; так, пры дапамозе 
зроку мы даведваемся аб бліску сонца, аб выглядзе месяца, аб усходзе й за-
хадзе зорак, аб пекнаце кветак; пры дапамозе слуху – аб гуку голасу, звону; 
пры дапамозе дотыку – аб цьвёрдасьці сталі, пры дапамозе мускульнага 
пачуцьця – аб вазе гіры, аб раўнавазе нашага цела, і гэтак далей. Розум наш 
ацэньвае веды, якія нам даюць пачуцьці, і перш за ўсе разглядае, ці няма 
сярод іх памылак; напрыклад, пачуцьці кажуць нам, што зямля – нярухомая 
й плоская, а розум знайшоў сродкі давесьці, што гэта – няпраўда, што зямля 
верціцца, і што яна кулістая.

Заданне 11. Як вы разумееце значэнне слова «кулісты», выкарыста-
нага ў апошнім сказе папярэдняга тэксту? Ад якога тэрміна можа быць 

1 Кашын М. В. Фізіка. Ч. 1. С. 5.
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утвораны гэты прыметнік? Для даведак карыстайцеся «Беларуска-
расійскім слоўнікам» М. Байкова і С. Некрашэвіча1.

Заданне 12. Перакладзіце на беларускую мову ўрывак з рамана Данііла 
Граніна «Иду на грозу». У перакладзеным тэксце падкрэсліце словы з 
тэрміналагічным значэннем.

В этой сложнейшей науке издавна существовал наиболее трудный раз-
дел – облака. Крылов понял, что стремление исследовать облака было уже 
само по себе героизмом.

В самом развитии облака крылась великая тайна. По каким неведомым 
законам оно вдруг начинает пухнуть, наливаться, темнеть? Оно капризно, 
как фея, оно может выкинуть любое. Оказывается, эта фея, которая весит 
миллионы тонн, способна вывалить на землю десятки миллионов тонн воды. 
Облако может превратиться в грозовое и начнет швырять, как песчинку, тя-
желый самолет, из радиостанции полетят искры, а радиокомпас начнет вра-
щаться в плавном вальсе. Он может сверкнуть молниями, двумя, тремя, а за-
хочет, и обстреляет землю сотнями. А может, ничего этого не будет. Возьмет 
и станет спокойным, тучным, ливневым облаком, будет долго стоять тихо, 
не шелохнувшись, и внезапно прольется теплым грибным дождем. Или 
исчезнет, растает за несколько минут так же необъяснимо, как появилось.

Все сравнивали грозовое облако с генератором. Обычным генератором, 
электромашиной, которую Крылов проходил на втором курсе. Получалось 
весьма просто, но

в этой машине не было зажимов, и неизвестно, куда к ней подключать 
провода,

и неясно, кто ее вертит,
и как она включается, эта машина,
и почему останавливается,
и отчего ни с того ни с сего идет вразнос,
и создает напряжение, на которое не рассчитывали.
Нет и, наверное, не было двух более или менее одинаковых облаков. 

Даже наиболее по типу сходные, они отличаются всем – толщиной, и фор-
мой, и возрастом, и поведением. У каждого своя судьба. Тут все меняется 
причудливо, неповторимо, иногда за мгновение, иногда долгими часами.

И все же должны быть у них какие-то общие черты. Что-то объединяет 
их. Но что, как, где?

Где те неоднородности, которые ведут к развитию?

Заданне 13. Прачытайце ўрывак з рамана Барыса Бандарэнкі «Пиро-
мида». Знайдзіце ў тэксце фізічныя тэрміны і запішыце іх па-беларуску ў 

1 Байкоў М., Некрашэвіч С. Беларуска-расійскі слоўнік. 2-е выд., факсім. 
Мінск : Нар. асвета, 1993 ; URL: http://www.slounik.org/bn/
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наступным парадку: а) аднакампанентныя найменні; б) двухкампанентныя 
найменні.

Я кивнул, и Ольф ничего не стал больше спрашивать и пошел за Витькой. 
Когда они пришли, я стал рассказывать. И сейчас я вспомнил, что говорил 
им тогда. Я показывал вот эти самые листки, а они проверяли меня и ставили 
на полях вопросительные знаки, и я подробно объяснял им, в чем тут дело. 
А дело было в том, что в одном месте при выводе своего уравнения Икобуки 
неявно опирался на гипотезу Майораны. По этой гипотезе нейтрино, обра-
зующиеся при позитронном бета-распаде, и антинейтрино, образующиеся 
при электронном бета-распаде, не должны отличаться друг от друга. Сам 
Икобуки даже не упоминал о гипотезе Майораны, потому что его работа со-
всем не касалась нейтрино, и лишь в одном из промежуточных уравнений он 
использовал факт мнимой тождественности нейтрино и антинейтрино. Мни-
мой – потому что эта нетождественность была установлена уже после того, 
как Икобуки опубликовал свою работу, и он, конечно, не мог учесть этого.

Нейтрино и антинейтрино отличаются только спиральностью, это, в 
общем-то, было не так уж много, но мы решили тогда как следует заняться 
этой неточностью и попытаться выяснить, как она скажется на окончатель-
ном результате. Если бы такая проблема встала перед нами год или два 
спустя, мы бы сразу поняли, что заниматься этим безнадежно, – опыт под-
сказал бы нам, что нейтринная нетождественность не внесет существенной 
поправки в окончательный результат. Но тогда нам и в голову не пришло 
усомниться в необходимости такой проверки, и мы рьяно взялись за работу.

Это была уже настоящая физика, а не те школярские упражнения, кото-
рыми мы занимались раньше. Мы забросили все занятия и сидели только 
над этим уравнением, спотыкаясь на каждом шагу, поминутно обращаясь 
к книгам и справочникам. Только через два месяца мы увидели, что про-
работали впустую. Это здорово обескуражило нас. Мы изрядно приуныли 
тогда, но скоро Ольф обнаружил одну вещь, которую мы не заметили в пылу 
работы: Икобуки использовал не только гипотезу Майораны, но и одно из 
следствий ее, которое неизбежно приводило к довольно-таки существенным 
результатам, – при некоторых условиях, не противоречащих предпосылкам 
Икобуки, должен нарушаться закон сохранения комбинированной четности. 
Это опять-таки не было ошибкой Икобуки – гипотеза о сохранении ком-
бинированной четности была выдвинута Ли, Янгом и Ландау в пятьдесят 
седьмом году, а свою статью Икобуки опубликовал в пятьдесят пятом.

Мы опять взялись за работу, пока снова не зашли в тупик.
И сейчас я внимательно проверял все выкладки и опять ничего не мог 

найти… Все было правильно.
Было в этом что-то загадочное, почти мистическое. Ведь уравнение 

Икобуки послужило нам только толчком, мы давно уже отошли от всего, 
что было в его работе, наши результаты не имели ничего общего с его ре-
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зультатами, и вдруг выяснилось, что и наши уравнения тоже противоречат 
закону сохранения комбинированной четности! Было над чем задуматься…

Заданне 14. Выпішыце з тэксту тэрміны ў наступнай паслядоўнасці: 
а) аднаслоўныя; б) двухслоўныя; в) трохслоўныя. Ці заўсёды можна да-
кладна вызначыць структурныя межы тэрміна?

і. Сістэму, якая ўяўляе сабой некаторае цела ці некаторую гру-
пу цел, напрыклад газ у пасудзіне, можна апісаць з мікраскапічнага 
або макраскапічнага пункту гледжання. Пры дапамозе мікраскапічнага 
апісання разглядаецца рух усіх малекул, атамаў, якія ўтвараюць сістэму. 
Макраскапічнае ж апісанне даецца праз такія параметры, як ціск, аб’ём i 
тэмпература. Далей мы абмяркуем паняцці статычнага i тэрмадынамічнага 
метадаў даследавання, а таксама малекулярна-кінетычную тэорыю. Будзем 
карыстацца мадэллю матэрыяльнага цела, якое складаецца з сукупнасці 
малекул i атамаў, уласцівасці, законы руху i ўзаемадзеянні якіх вядомыя.

Малекулярная фізіка – гэта раздзел курса агульнай фізікі, у якім вы-
вучаюцца будова i ўласцівасці рэчыва, а таксама працэсы, што ў ім адбы-
ваюцца, зыходзячы з малекулярна-кінетычных уяўленняў. Згодна з гэтымі 
ўяўленнямі, будзем даследаваць любое рэчыва. Яно можа знаходзіцца ў 
чатырох станах. Газ – гэта сістэма малекул, якія пры адсутнасці вонкавых 
уздзеянняў рухаюцца хаатычна. Малюнак гэтага руху будзе такі: большую 
частку часу кожная малекула рухаецца без узаемадзеяння, потым мяняе 
напрамак свайго руху ў выніку сутыкнення з другой малекулай. Рэчыва 
ў газападобным стане не захоўвае ні форму, ні аб’ём. Цвёрдае цела – гэта 
сукупнасць малекул ці атамаў, якія размешчаны ў пэўных пунктах, аднос-
на якіх яны хістаюцца. Рэчыва ў цвёрдым стане захоўвае як форму, так 
i аб’ём. Плазма ўяўляе сабой газ, які складаецца з зараджаных часцінак 
(электроны, іоны, ядры i г. д.). У такім газе існуюць унутраныя электрыч-
ныя i магнітныя палі, узнікаюць макраскапічныя токі зараджаных часцінак. 
Гэтыя токі існуюць у выглядзе макраскапічных струменяў. Тэорыя плазмы 
заснавана на магнітнай гідрадынаміцы. Вадкасць – самы складаны аб’ект 
для вывучэння з пункту гледжання малекулярнай фізікі. Гэта абумоўлена 
тым, што малекулы ў вадкасці размешчаны блізка адна да адной, нібы 
датыкаюцца. Але ж на працягу некаторага часу яны знаходзяцца ў стане 
цеплавых хістанняў адносна выпадковых часовых становішчаў i маруд-
на змяняюць свае адносныя становішчы. Рэчыва ў вадкім стане імкнецца 
захоўваць аб’ём, але не захоўвае форму. Такім чынам, кожны стан рэчыва 
характарызуецца пэўнай унутранай структурай i пэўнымі ўласцівасцямі. 
Будзем вывучаць рэчыва ў газападобным, вадкім i цвёрдым станах.

іі. Малекулярная фізіка цесна звязана з тэорыяй будовы рэчыва, статы-
стычнай фізікай i тэрмадынамікай. Яна з’яўляецца галіной фізікі, сумежнай 
з фізічнай хіміяй i асабліва з фізіка-хіміяй дысперсных сістэм i калоіднай 
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хіміяй. Малекулярная фізіка з’яўляецца навуковай асновай сучаснага 
матэрыялазнаўства. Яна вызначае шляхі стварэння матэрыялаў з зададзенымі 
фізічнымі ўласцівасцямі: металічных сплаваў, металакерамікі, керамікі, 
будаўнічых матэрыялаў (бетон, шкло, пластык, гума, паўправадніковыя 
матэрыялы) i інш.

Важнае месца ў малекулярнай фізіцы займае даследаванне залежнасці 
механічных уласцівасцей ад саставу i будовы цел, дысперснасці, тэмпера-
туры i ўздзеянняў навакольнага асяроддзя. Адсюль паходзіць новая галіна 
ведаў – фізіка-хімічная механіка. Малекулярная фізіка мае вялікае значэнне для 
развіцця іншых навук, такіх як фізіка-хімічная i малекулярная біялогія i інш.

Уласцівасці цел, якія разглядаюцца без уліку ix малекулярнай i атамнай 
структуры, называюцца макраскапічнымі ўласцівасцямі. Малекулярная 
фізіка тлумачыць макраскапічныя ўласцівасці газаў, вадкасцей i цвёрдых 
цел на аснове даследавання мікраскапічных працэсаў, якія ў ix адбываюцца.

Розныя фізічныя ўласцівасці вывучае тэрмадынаміка. Аднак у адроз-
ненне ад малекулярна-кінетычнай тэорыі ў тэрмадынаміцы разглядаюцца 
макраскапічныя ўласцівасці цел i з’яў прыроды, пры гэтым не закранаецца ix 
унутраная будова. Не ўводзячы ў разгляд малекулы i атамы, тэрмадынаміка 
дазваляе зрабіць шэраг высноў адносна ix паходжання. Такім чынам, 
тэрмадынаміка i малекулярная фізіка развіваюцца паралельна, метады ix 
істотна адрозніваюцца. Высновы тэрмадынамікі шырока выкарыстоўваюцца 
ў фізіцы i хіміі, асабліва пры даследаванні энергетычных ператварэнняў. Вя-
дома, што ў газах, вадкасцях i цвёрдых целах іншыя віды энергіі могуць цал-
кам ператварацца ва ўнутраную, a поўнае ператварэнне ўнутранай энергіі ў 
іншыя віды немагчыма. Гэта дазваляе зрабіць выснову, што малекулярная 
фізіка i тэрмадынаміка ўзаемна дапаўняюць адна адну.

Аб’ект даследавання ў тэрмадынаміцы, які складаецца з цел, што 
ўзаемадзейнічаюць з асяроддзем у выніку абмену энергіямі праз работу 
i шляхам цеплаперадачы, называюць тэрмадынамічнай сістэмай. Напры-
клад, тэрмадынамічнай сістэмай з’яўляецца газ у пасудзіне, вада i пара над 
ёю ў закрытай пасудзіне i інш. Усе целы, якія акружаюць сістэму, але не 
ўваходзяць у яе склад, лічаць асяроддзем.

(М. С. Цэдрык)1

Заданне 15. Грунтуючыся на фармальных паказчыках (асаблівасцях 
напісання, граматычнай форме, фанетычным афармленні), размяркуйце 
прапанаваныя словы па адпаведных слупках табліцы:

Перыяд дынамічнага 
развіцця

Перыяд статычнага 
існавання

Перыяд стабілізацыі

… … …

1 Цэдрык М. С. Курс агульнай фізікі: цеплыня і малекулярная фізіка. Мінск : 
Выш. шк., 1995. С. 6–7.
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Амартызуючае, асцылятар, аўтакампенсатар, ацвердзяванне, быстра вага-
ючыяся крывыя, выпрастач (выпрамляльнік), вярцячыйся, вясы рычажныя, 
жывасрэбны (ртутны), ізабражэнне, канцавоссе (полюс), канцэнтрычнасць, 
касада (дыяганаль), кола (круг), крата (рашотка), кут (вугал), лётніцтва (па-
ветраплаванне), лупа (сачэўка), магнэс (магніт), махавік (вагальнік), мезо-
ны, множыцель інтэгруючы, напальванне (каленне), паверхня эквіфазная, 
пазем (гарызонт), палудзеннік (мерыдыян), памяншаемае, пар насыча-
ючы, прагназіраваць, прапарцыянальны, працэсы ўстанавіўшыяся, пра-
цэсы ўстанаўліваючыяся, прызнак, прэдзел, разлажэнне, распрыжэнне 
(разрад), расшырэнне, рурка (трубка), рэнтген, сіла, скорасць, скрутка 
(спіраль), стопка (сплаў), сукоснік (ромб), супор (супраціўленне), сякучая, 
сярэдніца (медыяна), тапленне (плаўленне), тожаства, точка, турок (ваўчок), 
ураўненне, ускосіна (дыяганаль), фармуліраваць, фотаметрыя, часамер 
(хранометр), шаля (чашка вагаў), шчоты.

Заданне 16. Пазнаёмцеся з поглядамі беларускіх вучоных на праблему 
шляхоў і спосабаў фарміравання спецыяльнай лексікі. Выкажыце сваё мер-
каванне адносна прапанаваных тэрмінаў.

«Ёсць пэўная частка няўдалых матэматычных тэрмінаў, напрыклад ли-
нейчатая поверхность. Як вядома, “линейчатая” паверхня – гэта аднапа-
раметрычная сям’я прамых. Мы можам разглядаць і аднапараметрычную 
сям’ю, напрыклад, сінусоід, і гэта ж таксама можна было б назваць “ли-
нейчатой” паверхняй. Зразумела, што тэрмін гэты не вельмі ўдалы. Мы 
прапануем зусім не перакладаць гэты тэрмін, а ўжываць слова рэгулюс 
лацінскага паходжання, як і робяць многія геометры» 

(К. Лукін, У. Шылінец)1

Заданне 17. Запішыце тэрміны. Вызначце, якім спосабам яны ўтвораны.

Агрэгатны, адгезія, АІГ-лазер, амплітудна-фазавы, арміраванне, аўтава-
ганні, безадмоўнасць, бязгазавы, бязмасавы, выпарванне, газааналізатар, 
генератар, глыбоканяпругкі, драўняны, знакапераменнасць, ітэрацыйны, 
клапанны, лопасцевы, мяжа каранёў палінома, паскаральнік плазменны 
моцнатокавы, рухавік, схемны, уран, фальгіраваны, ціск паветра, штампо-
вачны, эфектыўна.

Заданне 18. Выпішыце з тэксту фізічныя тэрміны. Вызначце, якім спо-
сабам яны ўтвораны. 

і. Яшчэ старажытнагрэчаскі вучоны Фалес заўважыў, што бурштын пры 
націранні яго шэрсцю набывае ўласцівасць прыцягваць да сябе розныя 

1 Лукін К., Шылінец У. Некаторыя заўвагі па беларускай матэматычнай 
тэрміналогіі // Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі : матэрыялы першай 
нац. канф., Мінск, 4–6 мая 1994 г. Мінск : ТБМ, 1995. С. 265–267.
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лёгкія целы. Па-грэчаску бурштын – электрон, адсюль i назва «электрыч-
насць». Пазней было высветлена, што такой уласцівасцю валодаюць i іншыя 
целы. Пра цела, якое пасля націрання прыцягвае да сябе іншыя целы, гаво-
раць, што яму нададзены электрычны зарад.

Для таго каб наэлектрызаваць цела, неабавязкова націраць яго іншым це-
лам. Электрызацыя ўзнікае пры судакрананні цел i наступным ix развядзенні. 
Націранне толькі спрыяе павелічэнню плошчы судакранання цел.

Целы, якія захоўваюць наэлектрызаванасць толькі ў тых месцах, дзе 
яна ўзнікае, называюцца ізалятарамі (дыэлектрыкамі), а целы, у якіх стан 
электрызацыі распаўсюджваецца па ўсёй ix паверхні, – праваднікамі. Усе ме-
талы ў цвёрдым i вадкім станах з’яўляюцца праваднікамі. Дыэлектрыкі – гэта 
такія целы, як бурштын, фарфор, пластмаса, некаторыя вадкасці, газы i інш.

Існуюць два віды электрычных зарадаў, якія ўмоўна называюць дадатнымі 
i адмоўнымі. Пры судакрананні двух цел адно з ix электрызуецца дадатна, а 
другое адмоўна. Дадатным з’яўляецца зарад, які ўзнікае на шкляной палачцы 
пры націранні яе аб шоўк, a адмоўным – на эбанітавай палачцы пры націранні 
аб шэрсць. Металы пры трэнні аб эбаніт электрызуюцца дадатна, a эбаніт – 
адмоўна. Наэлектрызаваныя целы ўзаемадзейнічаюць. Целы, якія маюць за-
рады аднолькавага знака, адштурхоўваюцца, a процілеглага – узаемна прыцяг-
ваюцца. Пераканацца ў гэтым можна на наступным доследзе. Калі дзве лёгкія 
алюмініевыя гільзы, што падвешаны на тонкіх капронавых нітках, наэлектры-
заваць шкляной палачкай, нацёртай аб шоўк, то гільзы адштурхоўваюцца. Яны 
будуць адштурхоўвацца i тады, калі ix наэлектрызаваць эбанітавай палачкай, 
нацёртай аб футра. Але калі адну гільзу наэлектрызаваць шкляной палачкай 
(дадатна), а другую эбанітавай (адмоўна), то яны прыцягваюцца.

іі. На ўзаемадзеянні зараджаных цел заснавана будова электрометра – 
прылады, пры дапамозе якой можна высветліць, наэлектрызаванае цела 
або не, а таксама вызначыць знак зараду i яго велічыню. Упершыню элек-
трометр (электрычны ўказальнік) быў пабудаваны ў 1745 г. прафесарам 
Пецярбургскага ўніверсітэта Т. В. Рыхманам, які сумесна з М. В. Ламано-
савым карыстаўся ім пры выяўленні атмасфернай электрычнасці. «Элек-
трычны ўказальнік» Рыхмана ўяўляў сабой металічную лінейку, да якой 
адным канцом была прымацавана шаўковая нітка. Пры электрызацыі нітка 
адштурхоўвалася ад лінейкі на пэўны вугал, які вызначаўся па шкале.

Выкарыстоўваючы электрометр, можна назіраць з’яву, якая дапамагае 
лепш зразумець працэс электрызацыі цел. Напрыклад, калі дадатна зара-
джанае цела электрызаваць адмоўна, то яго электрызацыя спачатку змен-
шыцца, потым зусім знікне, i толькі пасля гэтага цела пачне электрызавацца 
адмоўна. Гэта сведчыць аб тым, што зарады розных знакаў узаемна кам-
пенсуюцца. Таму можна лічыць, што ў незараджаных целах заўсёды ёсць 
электрычныя зарады процілеглых знакаў, якія ўзаемна скампенсаваныя. 
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Цела, што мае лішак дадатных зарадаў, зараджана дадатна, а цела з лішкам 
адмоўных зарадаў зараджана адмоўна.

ііі. Электрызацыю цел доўгі час тлумачылі існаваннем у ix асаблівай 
электрычнай вадкасці, якая можа перацякаць з аднаго цела ў другое. Толькі 
ў 1881 г. нямецкі прыродазнаўца Г. Гельмгольц выказаў гіпотэзу, згодна з 
якой электрычныя з’явы абумоўлены існаваннем у рэчывах элементарных 
носьбітаў зараду. Затым гіпотэза была пацверджана адкрыццём электрона.

Зараз вядома многа элементарных часціц, сярод якіх ёсць як зараджаныя, 
так i нейтральныя. Але сярод зараджаных часціц толькі электрон i пратон 
з’яўляюцца стабільнымі i могуць неабмежавана доўга існаваць у свабод-
ным стане. Пратон мае дадатны зарад, роўны па абсалютнаму значэнню 
зараду электрона, маса пратона ў 1836 разоў большая за масу электрона. 
Нейтрон не мае электрычнага зараду, а яго маса нязначна перавышае масу 
пратона. Усе целы складаюцца з атамаў, якія маюць аднолькавую колькасць 
электронаў i пратонаў, таму ў звычайных умовах цела электрычна нейтраль-
нае. Цела электрызуецца, г. зн. набывае электрычны зарад, калі яно набы-
вае або страчвае электроны. Напрыклад, калі шкляную палачку труць аб 
шэрсць, яна зараджаецца дадатна, а шэрсць адмоўна. Адбываецца гэта таму, 
што электроны з палачкі пераходзяць на шэрсць i яна набывае лішкавую 
колькасць электронаў, а шкляная палачка такую ж колькасць пратонаў.

Згодна з сучаснымі ўяўленнямі, электрычны зарад – гэта фізічная 
велічыня, якая вызначае інтэнсіўнасць электрамагнітных узаемадзеянняў. 
Доследамі было высветлена, што электрычныя зарады валодаюць 
наступнымі фундаментальнымі ўласцівасцямі. Існуюць два віды электрыч-
ных зарадаў (дадатныя i адмоўныя). Велічыня зараду не залежыць ад таго, 
рухаецца яго носьбіт ці не, г. зн. зарад – велічыня інварыянтная. Электрыч-
ны зарад адытыўны, г. зн. зарад сістэмы роўны суме зарадаў часціц, што 
яе ўтвараюць.

(А. С. Мікуліч)1

Заданне 19. З дапамогай руска-беларускага слоўніка перакладзіце тэкст 
на беларускую мову, тэрміны падкрэсліце.

В начале двадцатого века, − века экспансии мировых революций, − клас-
сическая физика не смогла противостоять натиску революционеров от науки 
и фактически прекратила свое развитие. Классическая физика была деклара-
тивно объявлена примитивным частным случаем, а ее место и все ее техни-
ческие достижения захватили новоявленные «всеобъемлющие физические 
теории», − релятивистская и квантовая, составляющие так называемую не-
классическую физику. За сто лет беспредельного господства неклассическая 

1 Мікуліч А. С. Курс агульнай фізікі: электрычнасць і магнетызм. Мінск : Выш. 
шк., 1995. С. 6–7.
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физика не решила ни одной проблемы естествознания. В современной физи-
ке явно назрел кризис, но классическая физика так и остается отставленной 
неполноценной теорией, в то время как на смену неклассической физике 
формируется новейшая доктрина − постнеклассическая физика.

Отдавая дань уважения величайшим западноевропейским ученым: Г. Га-
лилею и И. Ньютону, Р. Декарту и Ш. Кулону, М. Фарадею и Дж. Максвеллу, 
заложившим саму основу такого явления, как европейская классическая 
физика, помня о вкладе в эту науку русских ученых: М. В. Ломоносова, 
впервые сформулировавшего закон сохранения вещества и Д. И. Менделе-
ева, систематизировавшего элементы этого вещества, следует признать, что 
классическая теория в дошедшем до нас виде не соответствует состоянию 
экспериментальной науки и современной техники. Она требует серьезной 
реконструкции и дальнейшего развития на ею же созданных и многократно 
проверенных опытом фундаментальных основах. 

(О. Л. Сокол-Кутыловский)1

Заданне 20. На прапанаваныя словы распрацуйце слоўнікавыя артыкулы 
для энцыклапедычнага, тэрміналагічнага тлумачальнага і тэрміналагічнага 
перакладнога (беларуска-рускага) слоўнікаў.

Напрыклад:
Тэрміналагічны тлумачальны слоўнік: Выпраменьванне – працэс выпра-

мянення і распаўсюджвання ў прасторы энергіі ў выглядзе хваль і часціц. Па-
водле спосабу ўзаемадзеяння з матэрыяй выпраменьванне падзяляюць на два 
тыпы: іанізуючае і неіанізуючае. Іанізуючае выпраменьванне таксама называ-
юць радыяцыяй. Узорамі неіанізуючага выпраменьвання з’яўляюцца радыёхвалі, 
цяпло і святло. Часціцы або хвалі выпрамяняюць (то бок зыходзяць ва ўсе 
бакі ад крыніцы выпраменьвання), што прывяло да ўласнай сістэмы фізічных 
вымярэнняў, якія выліліся ў навуку радыяметрыя.

Тэрміналагічны перакладны слоўнік: Выпраменьванне – излучение.

і. Аберацыя, акустыка, амплітуда, рух, ціск.
іі. Вадкасць, квант, магутнасць, паўправаднік, тэрмадынаміка.
ііі. Ваганні, крышталь, матэрыял, многавугольнік, патэнцыял.

Заданне 21. Прачытайце тэкст. Перакажыце яго змест. Вусна параз-
важайце пра тое, якія яшчэ распрацоўкі ў галіне фізікі могуць у будучым 
прынесці карысць грамадству.

БЕЛАРУСКІ ФІЗІК АТРЫМАЎ ЗАЛАТЫ МЕДАЛЬ ГРОВЕРА

Распрацоўкі Леанарда Васільева – заснавальніка айчыннай школы ў 
галіне цеплавых труб – ёсць у кожным хатнім камп’ютары.

1 Сокол-Кутыловский О. Л. Русская физика. Екатеринбург : ИРА УТК, 2006. 
Ч. 1. С. 3.
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Тое, што стварае ён, цяпер ёсць у кожным хатнім камп’ютары і амаль 
у кожным касмічным апараце. У лабараторыі Леанарда Васільева законы 
фізікі працуюць па законах рынку.

Цеплавыя помпы беларускай вытворчасці, да прыкладу, зацікавілі 
арабскіх шэйхаў. Там, дзе сярэдняя тэмпература ў годзе за 30, без канды-
цыянера не абысціся.

Пры гэтым распрацоўкі Леанарда Васільева дазваляюць не толькі зара-
бляць, але і эканоміць мільёны. З сярэдзіны 90-х найбуйнейшыя беларускія 
прадпрыемствы пачалі абзаводзіцца імпартнымі сістэмамі астуджэння. Іх 
рынкавы кошт – дзясяткі тысяч долараў. Беларускі аналаг можа быць утрая 
таннейшы.

Прынцып дзеяння цеплатрубаў часцей за ўсё ведаюць толькі тыя, хто 
іх вырабляе. Але без іх любы энергаёмісты працэс на Зямлі, а тым больш 
у космасе, дзе рэсурсы і так абмежаваныя, быў бы немагчымы. Сістэма 
астуджэння на савецкай, а пазней расійскай арбітальнай станцыі «Мір» – 
таксама распрацоўка лабараторыі Васільева.

Заснавальніка беларускай школы цеплаправоднасці, Леанарда Васільева 
ўзнагароджвалі і як савецкага навукоўца-рэфарматара, і як беларускага фізіка-
рэканструктара. Цяпер прызналі як міжнароднага інаватара. Залаты медаль 
Джорджа Гровера – сёння адзін з самых аўтарытэтных у навуковым асяродку1.

Заданне 22. Прачытайце ўрыўкі з падручніка В. Русака2. Знайдзіце і 
выпішыце адзінкі спецыяльнай лексікі. Якія з выпісаных тэрмінаў маюць 
варыянты ў слоўніках?

і. Калі першаісная падынтэгральнай функцыі невядомая, скарыстан-
не формулы Ньютана-Ляйбніца для неўласцівага інтэграла становіцца 
немагчымым. З дапамогаю памянёнай формулы мы не толькі даследуем 
неўласцівы інтэграл на збежнасць, але (у выпадку яго збежнасці) можам 
вылічыць таксама яго значэнне. Разам з гэтым у значнай колькасці тэарэ-
тычных і практычных задач дастаткова ведаць толькі, збягаецца неўласцівы 
інтэграл ці не. У такім разе можна звярнуцца да спецыяльных умоваў 
збежнасці, якія не патрабуюць ведання першаіснай.

іі. Аперацыя раскладання функцыі ў шэраг называецца яшчэ шэрага-
ваннем.

Заўважым адразу, што ў якасці прамежку, на якім разглядаюць расклад 
функцыі ў шэраг, выбіраюць, як правіла, пэўную акругу (a – r, a + r) з цэн-
трам у пункце a і r ≠ 0.

1 Беларускі фізік атрымаў медаль Гровера : //http://ctv.by (дата доступу : 
09.01.2012).

2 Курс вышэйшай матэматыкі / В. Русак [і інш.]. Мінск : Выш. шк., 1997. 
С. 157, 441–442.
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Мэтазгоднасць разгляду задачы раскладання функцыі ў ступеневы шэраг 
дыктуецца найперш патрабаваннямі практычнага дастасавання. Простая 
канструкцыя ступеневага шэрагу дазваляе шырока скарыстоўваць такія рас-
клады ў набліжаных метадах вылічэння, напрыклад пры пошуку значэння 
функцыі ў зададзеным пункце. Замяняючы функцыю пэўнай частковай сумай 
шэрагу (г. зн. мнагаскладам некаторай ступені), мы можам вылічыць значэнне 
функцыі з патрэбнай дакладнасцю. У якасці іншых дастасаванняў нагада-
ем набліжанае вылічэнне вызначаных інтэгралаў, знаходжанне набліжаных 
значэнняў каранёў раўнанняў, вывучэнне розных уласцівасцей функцый і г. д.

Заданне 23. З слоў для даведак выберыце тэрмін, які адпавядае сэнсу ад-
наго з прыведзеных азначэнняў і робіць выказванне завершаным. Запішыце 
дэфініцыі.

… – велічыня часткі прасторы, якую займае геаметрычнае цела.
… – адна з дэкартавых каардынат пункта (звычайна першая), якая аба-

значаецца літарай х.
… – асноўнае зыходнае сцверджанне; відавочны прынцып.
… – простая, якая праходзіць праз вяршыню вугла і дзеліць яго папалам.
… – матэматычнае паняцце, якое азначае лікавыя адрозненні фізічных 

рэчаў, з’яў, працэсаў, іх прыкмет і дачыненняў.
… – асноўнае паняцце дыферэнцыяльнага злічэння, якое характарызуе 

хуткасць змянення функцыі у = f (x) пры змяненні аргумента х.
… – вынік аперацыі множання ў якой-небудзь алгебраічнай сістэме.
… – нязменная велічыня пры разглядзе матэматычных, фізічных і іншых 

працэсаў.
… – старана прамавугольнага трохвугольніка, якая прылягае да прамога 

вугла.
… – частка плоскасці, якая абмежавана акружнасцю і змяшчае яе цэнтр.
… – дробавая частка дзесятковага лагарыфма.
… – прамавугольная табліца А, утвораная з элементаў мноства, якая мае 

m радкоў і n слупкоў.
… – простая, што перасякае зададзеную простую (плоскасць) пад ву-

глом, які адрозніваецца ад прамога.
… – простая, якая перасякае зададзеную простую (плоскасць) пад пра-

мым вуглом.
… – даўжыня замкнёнага контуру.
… – мнагаграннік, у якога адна з граняў – аснова, астатнія (бакавыя) 

грані – трохвугольнікі з агульнай вяршыняй.
… – велічыня часткі плоскасці або іншай паверхні, занятай геаметрыч-

най фігурай.
… – аналітычны запіс задачы пошуку аргументаў і функцый, пры якіх 

значэнні гэтых функцый роўныя.
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… – роўнасць двух аналітычных выразаў, якая праўдзіцца для ўсіх 
значэнняў літар з пэўнага мноства, што ўваходзіць у гэтыя выразы.

… – матэматычнае сцверджанне, праўдзівасць якога даказваецца шляхам 
лагічных разважанняў.

… – рознасць (а – а′), дзе а′ – набліжанае значэнне велічыні, дакладнае 
значэнне якой роўнае а.

Для даведак: аб’ём, абсцыса, аксіёма, бісектрыса, велічыня, вытворная, зда-
бытак, канстанта, катэт, круг, мантыса, матрыца, нахільная, перпендыкуляр, пе-
рыметр, піраміда, плошча, тоеснасць, тэарэма, ураўненне, хібнасць.

Заданне 24. Параўнайце сучасныя тэрміны з найменнямі, выпрацаванымі ў 
1920-я гг. (вылучаны курсівам). Якія з адпаведнікаў, на ваш погляд, з’яўляюцца 
больш удалымі і найлепш адлюстроўваюць змест навуковых паняццяў?

Аднімаемае – аднімнік; аксіёма – пэўнік; аналіз – разбор; бісектрыса – 
роўнасечная; вугал знешні – кут знадворны; вытворная – паход-
ная; грань – сьценка; дыскрымінант – адрозьнік; дыяметр – прамер; 
дэтэрмінант – вызначнік; змешаны лік – мяшаны лік; катэт – прыпроста-
кутная; конус – стажок; лагарыфм – лёгарытм; медыяна – сярэдніца; 
мнагаграннік – многасьценьнік; накіраваны адрэзак – накіраваны 
адцінак; памылковасць – абмылковасьць; памяншаемае – зьменшы-
ва; пераўтварэнне – перайначваньне; перпендыкуляр – простастаўная; 
перыметр – абвод; піраміда ўсечаная – піраміда сьцятая; плоскасць – 
роўніца; полюс – канцавосьсе; прызма – кантаслуп; разгорнутая паверхня – 
разьвінутая паверхня; ромб – сукосьнік; сегмент – кругадрэз; сектар – кру-
гавыраз; сіметрыя – суразьмернасьць; спіраль – скрутка; сячэнне – перасек; 
тоесны – тожсамы; транспарцір – кутамер-пераносьнік; трохвугольнік 
раўнабедраны – трыкутнік роўнаплечы; цыліндр – валец.

Заданне 25. Прачытайце тэкст з даследавання праф. Ц. Бурсты-
на1. Звярніце ўвагу на тэрміны, якія па форме адрозніваюцца ад сучас-
ных. Запішыце тэкст у адпаведнасці з нормамі сучаснай беларускай 
літаратурнай мовы.

У гэтай рабоце дасьледуецца адна асаблівая кляса трыгономэтрычных 
радоў тыпу:

                   ∞
(1)              ∑  an cos2n x
                   n=1
Гэтыя рады можна скарыстаць для пабудовы розных відаў адзіночнасьцяў 

у якасьці віду кондэнсацыйнага прынцыпу. Іхныя гомогенныя ўласьцівасці 
прыгодны пераважна як сродак для дасьледаваньня гэтых уласьцівасьцяў 

1 Бурстын Ц. Матэматычныя працы. Менск : БелАН, 1932. С. 3.
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трыгономэтрычных радоў. Іхныя ясныя ўласьцівасьці даюць важныя пун-
кты для далейшага дасьледаваньня функцый клясаў, тых функцый, якія 
маюць агульныя ўласьцівасьці з аналітычнымі функцыямі.

Заданне 26. Спішыце тэкст, замяняючы лічбы словамі.

Старажытныя народы звярнулі ўвагу на змену знешняга выгляду Ме-
сяца: маладзік, поўня, веташок, зыход. Змяненні выгляду Месяца называ-
юцца месяцавымі фазамі. Прамежак часу паміж аднолькавымі фазамі, на-
прыклад ад поўні да поўні, вызначаўся ў 28 або 30 дзён. Пазней астраномы 
ўдакладнілі, што месяц роўны 29,5 сутак. Кожная фаза Месяца займае пры-
кладна 7 дзён. З гэтым бачным рухам Месяца і звязана яшчэ адна адзінка 
вымярэння часу – сямідзённы тыдзень. Як гэта пачалося? У Вавілоніі жрацы 
заўважылі, што абыход Месяца вакол Зямлі адбываецца за 28 дзён. Гэта мы 
называем месяцам. Кожны месяц падзялілі на 4 часткі – тыдні. Вавілонскія 
жрацы назвалі дні тыдня ў гонар сямі планет, якія яны ведалі. Такім жа чынам 
зрабілі старажытныя егіпцяне і рымляне, але выкарысталі сваю мову. Яшчэ 
адна адзінка вымярэння часу – месяц. Яе ўзнікненне непасрэдна звязана з 
Месячным календаром, якім карысталіся вандроўныя народы – пастухі. Ме-
сячным календаром да гэтага часу карыстаюцца ў мусульманскіх і будыйскіх 
краінах. Новыя суткі ў ім пачынаюцца ў момант захаду Сонца і працягваюцца 
каля 25 гадзін. Месячны месяц складаецца з 29,5 сутак, а ў месячным годзе 
354 сутак (12 месяцаў). Час руху Зямлі па сваёй арбіце вакол Сонца ўтварае 
астранамічны год, які складаецца з 365,25 сутак. Такім чынам, месячны год 
і сонечны год не супадаюць па колькасці дзён. Месячны каляндар самы ста-
ражытны. Ход часу ў ім вымяраецца не па Сонцы, а па Месяцы.

(С. В. Барыс)1

Заданне 27. Перакладзіце на беларускую мову наступныя тэрміны:

Аксиомы измерения отрезков, биссектриса треугольника, боковая по-
верхность конуса, внутренняя точка, возведение в степень, двойные нера-
венства, деление степеней, диаметральная плоскость шара, зависимая пере-
менная, знаменатель геометрической прогрессии, исследование функций, 
координатные оси, куб разности, линейное уравнение с двумя переменны-
ми, механический смысл производной, множество, наибольшее значение 
функции, наибольший общий делитель, образующая цилиндра, обратимая 
функция, округление десятичной дроби, посторонний корень, правила вы-
числения пределов, признаки делимости, разложение на множители раз-
ности кубов, расстояние между параллельными прямыми, рекуррентная 
формула, средняя линия треугольника, тело вращения, угловая частота 

1 Барыс С. В. Адзінкі вымярэнняў: даўнія і сучасныя : даведнік для настаўнікаў 
і вучняў. Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. С. 49.
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колебания, уравнение первой степени, условие теоремы, формула суммы 
кубов, целые числа, числитель дроби, числовые неравенства.

Заданне 28. Размяркуйце словы па адпаведных групах:
а) з’явіліся шляхам тэрміналагізацыі;
б) з’явіліся шляхам тэрмінаўтварэння;
в) былі запазычаны;
г) калькі.

Алгарытм, апліката, ардыната, бісектрыса, біфуркацыя, вектар, ву-
гал, вытворная, вышыня, вяршыня, гіпербала, дамінанта, дзельнік, дроб, 
дуга, дыскрымінант, дыяметр, інтэграл, кангруэнтнасць, катангенс, ко-
рань, лічнік, лішак, множанне, невядомае, няроўнасць, падмноства, 
паслядоўнасць, паўплоскасць, пераменная, першавобразная, плошча, пра-
порцыя, піраміда, радыус, рознасць, рэгрэсія, трапецыя, трохвугольнік, 
ураўненне, хорда, хібнасць, шар.

Заданне 29. Устаўце патрэбныя літары.

Аксі…ма, ап…фема, вары…нт, вас…мнаццаць, вос…мсот, вінчэст…р, 
в…сьміграннік, ге…метрыя, дз…вятнаццаты, дз…вяты, дз…вяць,  
дз…лімае, дз…сятковы, дз…сяты, дз…сяць, дыферэнцы…л, ды…га-
наль, ды…метр, ды…пазон, інтэрн…т, ірацы…нальнасць, камп’ют…р, 
кангру…нцыя, кат…т, ка…фіцыент, к…савугольнік, лід…р, ліне…рыза-
цыя, майст…р, матэры…л, меды…на, мн…гаграннік, міл…ярд, м…недж-
мент, пап…рочнік, перы…д, пра…кт, прынт…р, п…рспектыва, рады…н, 
рады…с, рэзюм…, рэнам.., стэрэ…метрыя, с…мнаццаць, с…мсот, с…рвіс, 
то…снасць, тра…кторыя, трох…лементны, тыс…ча, тэар…ма, экз…мпляр.

Заданне 30. Замяніце, дзе трэба, малыя літары вялікімі.

Ампер, ахілесава пята, аўстралія, беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 
броўнаўскі рух, біблія, везувій, вялікае княства літоўскае, гарлахвацкія, 
дзень адчыненых дзвярэй, дзень перамогі, дзявятая сімфонія бетховена, 
другая сусветная вайна, дызель, курган славы, кірыла тураўскі, леанарда 
да вінчы, літоўская метрыка, мікалай іванавіч лабачэўскі, міцкевічы, на-
цыянальная акадэмія навук беларусі, нестар летапісец, нобелеўская прэмія, 
поль дырак, пярун, ракако, род радзівілаў, рэнтгенаўскі здымак, рэспубліка 
беларусь, сабака рэкс, савет міністраў рэспублікі беларусь, садружнасць 
незалежных дзяржаў, сімвал вейля, таварыства чырвонага крыжа, уран, 
францыск скарына, юпітэр.

Заданне 31. Пры дапамозе «Слоўніка іншамоўных слоў» А. М. Булыкі1 
вызначце паходжанне тэрмінаў і растлумачце іх семантыку.

1 Булыка А. М. Слоўнік іншамоўных слоў : у 2 т.  Мінск : БелЭН, 1999.
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Абсцыса, аксіёма, алгарытм, апафема, апліката, арктангенс, біном, 
бісектрыса, вектар, градус, графік, гіпатэнуза, гіпербала, дыферэнцыял, 
дыяганаль, дыяметр, інтэграл, каардынаты, катэт, каэфіцыент, квадрат, ко-
нус, лагарыфм, максімум, мантыса, маса, матрыца, непер, паліном, пара-
бала, перпендыкуляр, перыметр, прагрэсія, прапорцыя, прызма, піраміда, 
радыус, радыян, ромб, сегмент, секанс, сектар, скаляр, сфера, сінус, тангенс, 
трыганаметрыя, тэарэма, формула, функцыя, фігура, цыліндр, цэнтр, экс-
панента, экстрэмум.

Заданне 32. Размяркуйце тэрміны па адпаведных групах:
а) тэрміны-словы;
б) тэрміны-словазлучэнні;
в) сімвалы-словы.

Адзінкавы вектар, адніманне, аксіёмы планіметрыі, арккосінус, вось 
сіметрыі, выпуклая фігура, вытворная сумы, вяршыня піраміды, гаматэ-
тыя, двухчлен, дзельнік, дзесятковы дроб, дзяленне, дыферэнцыяльнае 
ўраўненне, інтэграванне, калінеарныя вектары, кругавое кольца, ломаная, 
лік π, лік е, мяжа хібнасці, няцотны лік, паслядоўнасць, піраміда, плошча, 
рашэнне, роўнастаронні, утваральная конуса, n-вугольнік.

Заданне 33. Размяркуйце тэрміны-словазлучэнні па адпаведных групах:
а) назоўнік + назоўнік у назоўным склоне;
б) назоўнік + назоўнік ва ўскосным склоне без прыназоўніка;
в) назоўнік + назоўнік ва ўскосным склоне з прыназоўнікам;
г) назоўнік + прыметнік;
д) назоўнік + прыслоўе.

Адносная хібнасць, алеф-нуль, арыфметычная прагрэсія, аснова конуса, 
ацэнка зверху, блок-схема, вектар-функцыя, востравугольны трохвугольнік, 
вось сіметрыі, графік функцыі, даўжыня ломанай, дзяленне з астаткам, знак 
інтэграла, ірацыянальны лік, каардынаты ў прасторы, кант мнагагранніка, 
квадратнае ўраўненне, кубічны корань, лінія тангенсаў, нуль-паслядоўнасць, 
паверхня з краем, падкарэнны выраз, паказчык ступені, парадак ліку, пер-
пендыкулярныя прамыя, процілеглыя лікі, рознасць вектараў, тэарэма аб 
корані, узвядзенне ў ступень, узяцце ў дужкі, унутраны пункт, усечаны 
конус, цела вярчэння.

Заданне 34. Прааналізуйце структуру тэрмінаў-слоў. Вылучыце невы-
творныя, вытворныя, складаныя і абрэвіятуры.

Акругленне, антылагарыфм, вось, вымярэнне, вытворная, вышыня, 
ГІС (гібрыдная інтэгральная схема), грань, двайны, дзель, дзельнік, дроб, 
дуга, куб, лічнік, мнагаграннік, множанне, мноства, НАД (найбольшы 
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агульны дзельнік), нуль, няроўнасць, паказчык, паслядоўнасць, паўкруг, 
пераўтварэнне, першавобразная, плоскасць, пункт, раўнабокі, стэрэаме-
трыя, трохвугольнік, трохчлен, узрастанне, умова, ураўненне, усечаны, 
ФАП (фонд алгарытмаў і праграм), хібнасць, цела, цотны, цэнтр, шар, ЭВМ 
(электронная вылічальная машына).

Заданне 35. Прачытайце ўрывак з кнігі С. В. Барыса1. Дайце загаловак 
тэксту, складзіце і запішыце яго план. Вусна адкажыце на пытанне: чым 
была прадвызначана разнастайнасць мер вагі і аб’ёму ў Вялікім Княстве 
Літоўскім і Маскоўскай дзяржаве?

У Вялікім Княстве Літоўскім і Маскоўскай дзяржаве (пазней у Расіі) былі 
даволі складаныя сістэмы мер аб’ёму і вагі. Асобна існавалі меры для вы-
значэння ёмкасці (сыпкіх рэчываў і вадкасці) і масы рэчываў. З цягам часу 
мяняліся назвы мер, а таксама і іх лікавае значэнне. У аптэках прымяняліся 
спецыфічныя дробныя меры. Існавалі і мясцовыя вымярэнні ёмкасці, на-
прыклад у Пінску, Бярэсці, на Віцебшчыне. Для вымярэння сыпкіх рэчываў 
і вадкасці на Беларусі доўгі час прымяняліся бочка, асьмінка, шаснастка, 
вядро, мядніца, барыла, карэц, гляк, гаршчок, сявенька (толькі для сыпкіх 
рэчываў). На тэрыторыі кожнага ваяводства Вялікага Княства Літоўскага 
падваявода (камарнік ваяводскі) кантраляваў наяўнасць і спраўнасць эта-
лонных мер і вагі. Ён жа сачыў за мясцовым гандлем. У Расіі ў канцы ХІХ – 
пачатку ХХ ст. вадкасці вымяралі бочкай, вядром, кубкам, чаркай, штофам, 
«бутылкай» (віннай і гарэлачнай бутэлькамі).

Для спрашчэння вымярэння звярталіся да пэўных ёмістасцей. Напры-
клад, бочка віленская змяшчала прыкладна 19 пудоў пшаніцы, 18 пудоў 
жыта, 15 пудоў ячменю, 10 пудоў аўса. Да XVII ст. мёд вымяралі на Беларусі 
лукном – драўлянай ёмістасцю на 10 пудоў мёду. Пазней для захавання і 
вымярэння мёду ўжываліся лі́паўкі (ліпо́ўкі). Лі́паўка – гэта выдзеўбаная 
са ствала дрэва пасудзіна (дупло) на 2 вядры. Дровы вымяраліся шу́ркай 
(2 кубаметры).

Заданне 36. З прапанаваных сказаў выпішыце прыказкі. Карыстаючыся 
даведкай, пісьмова растлумачце іх значэнні. Паразважайце, з якой мэтай 
найчасцей выкарыстоўваюцца пэўныя лічбы.

1) У мяне яшчэ да вас многа пытанняў. – Кажуць, – разгадаў хітрыкі 
бундаўца Галуза, – адзін дурань можа задаць столькі пытанняў, што дзе-
сяць разумных не адкажуць (І. Гурскі). 2) Усе гавораць, што адзін хоць 
з’еш вала – адна хвала. Знайшла вавёрка між ляшчын арэх і па гасцей пай-
шла… (М. Танк). 3) Рабіць лепш за ўсё гуртам, калектывам, – так і лягчэй, 
і спарней: калі робіш у купе, не баліць у пупе, і наадварот: адзін і ў ка́шы 

1 Барыс С. В. Адзінкі вымярэнняў: даўнія і сучасныя. С. 20–21.
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няспорны (К. Крапіва). 4) Уцякаць найлепш утрох. Адзін захварэе, дык двух 
яго нават і паднясуць, на днёўках менш даводзіцца кожнаму дзяжурыць, 
зручней перапраўляцца цераз рэкі… Словам, як гаварылася, адно дзіця – 
няма дзяцей, двое дзяцей – што адно, а трое – сям’я (Я. Брыль). 5) А вам 
трэба б было не толькі аднаму думаць, бо, як кажа прыказка, адзін у полі 
не воін, а перш за ўсё пазнаёміцца з думкамі іншых… (В. Зуб). 6) Кажуць: 
адна бяда не ходзіць, другую за сабой водзіць. Не паспеў Міхаіл Ціханавіч 
як след апамятацца ад візіту шэфа сельгаскамендатуры, як на яго галаву 
звалілася новае ліха (І. Сіняўскі). 7) Трэба было б з Васілём Мікалаевічам 
параіцца па некаторых іншых пытаннях. – Так, адна галава добра, а дзве 
лепей, – ходзячы ўразвалку па зямлянцы, разважаў уголас Сяргей Паўлавіч 
(І. Гурскі). 8) Адна ластаўка вясны не робіць. Хай сабе будзе так. А вось 
дзявочая песня на гэта здольна. Без яе быццам нечага не хапала ў прыродзе, 
каб можна было канчаткова паверыць, што прыйшла вясна (У. Шахавец). 
9) Добра вядома: два мядзведзі ў адной бярлозе не зімуюць. Гэтак жа ста-
лася і з экстрасэнсамі – між імі ўсчаліся сваркі… (В. Гігевіч). 10) У важных 
пытаннях Філатовіч трымаўся прымаўкі: сем разоў адмерай, адзін раз адрэж 
(М. Паслядовіч). 

Для даведак: 1) Сапернікі разам не ўжываюцца; 2) Адзінкавыя прыметы 
якой-небудзь з’явы яшчэ не сведчаць пра яе існаванне, узнікненне і падобнае, 
не могуць аказаць істотны ўплыў на што-небудзь; 3) Перш чым зрабіць што-
небудзь сур’ёзнае, старанна абдумай; 4) Гаворыцца, калі чалавеку не шанцуе, калі 
непрыемнасці ідуць адна за адной; 5) Кажуць, калі лічаць, што лепш параіцца 
з кім-небудзь, чым рашаць справу аднаму; 6) Кажуць у пахвалу хлебасольнаму 
чалавеку і ў дакор таму, хто не любіць дзяліцца з іншымі; 7) У адзіноце ніякая 
справа не ладзіцца; 8) Аднаму чалавеку, у адзіночку цяжка дабіцца чаго-небудзь, 
справіцца з чым-небудзь; 9) Гаворыцца з адабрэннем пра бацькоў, у якіх трое дзя-
цей; 10) Кажуць з незадавальненнем пра таго, хто назаляе шматлікімі пытаннямі.

Заданне 37. Выпішыце з тэксту тэрміны. Прааналізуйце іх структуру. 
Ці заўсёды можна выразіць адным словам тэрмініруемае паняцце?

і. Геаметрычны вугал – гэта частка плоскасці, абмежаваная двума 
праменямі, якія выходзяць з аднаго пункта, вяршыні вугла. Каб параўнаць 
вуглы, зручна замацаваць іх вяршыні ў адным пункце і вярцець стораны. 

Як вымяраць вуглы? У якасці адзінкі вымярэння геаметрычных вуглоў 
прыняты градус – 1∕180 частка разгорнутага вугла. Канкрэтныя вуглы 
зручна вымяраць у градусах з дапамогай транспарціра. Многія аптычныя 
прыборы таксама выкарыстоўваюць градусную меру вугла. Вуглы, якія 
атрымліваюцца пры бесперапынным вярчэнні, зручна вымяраць не ў гра-
дусах, а з дапамогай такіх лікаў, якія адлюстроўвалі б сам працэс пабудовы 
вугла, г. зн. вярчэнне. На практыцы вуглы павароту залежаць ад часу, і таму 
зручна звязаць вымярэнне вуглоў з часам. 
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Уявім сабе, што зафіксавана не толькі вяршыня вугла, але і адзін з 
праменяў, які яго ўтварае. Прымусім другі прамень вярцецца вакол вяршыні. 
Зразумела, што вуглы, якія пры гэтым атрымліваюцца, будуць залежаць 
ад скорасці вярчэння і часу. Можна лічыць, што вярчэнне адбываецца 
раўнамерна (з пастаяннай вуглавой скорасцю). Такі паварот будзе вызна-
чацца шляхам, які пройдзе які-небудзь зафіксаваны пункт рухомага праменя.

Калі адлегласць пункта ад вяршыні роўна R, то пры вярчэнні пункт ру-
хаецца па акружнасці радыуса R. Адносіна пройдзенага шляху да радыуса 
R не залежыць ад радыуса і можа быць узята за меру вугла. Колькасна яна 
роўна шляху, пройдзенаму пунктам па акружнасці адзінкавага радыуса.

(М. І. Башмакоў)1

іі. Няроўнасці віду f (x) > 0, калі функцыю y = f (x) можна запісаць як 
здабытак лінейных множнікаў, можна рашаць метадам інтэрвалаў, які за-
ключаецца ў наступным:

1) раскласці f (x) на лінейныя множнікі;
2) знайсці корань кожнага множніка і нанесці ўсе карані на лікавую вось;
3) даследаваць знак здабытку на кожным з адрэзкаў лікавай восі, якія 

атрымаліся.
Пры гэтым карысна выкарыстаць наступнае правіла: калі ўсе лінейныя 

множнікі розныя (маюць розныя карані), то здабытак будзе мяняць знак пры 
пераходзе ад аднаго інтэрвалу лікавай восі да суседняга (знакі будуць чар-
гавацца). Таму дастаткова вызначыць знак на адным якім-небудзь інтэрвале 
(звычайна гэта будзе крайні правы інтэрвал).

(М. І. Башмакоў)2

Заданне 38.  Перакладзіце на беларускую мову наступныя тэрміны. Ці 
заўсёды аднолькавая часцінамоўная прыналежнасць тэрмінаў у рускай і 
беларускай мовах?

Биквадратное уравнение, верные цифры, внутренняя точка, вычитае-
мое, действительное число, единицы измерения угловых величин, извле-
чение квадратного корня, касание окружностей, коэффициент подобия, 
луч, мгновенная скорость, наклонная, неизвестное, неравенство, нечетная 
функция, основание степени, ось вращения, ось ординат, первообразная, 
подмножество, полуплоскость, последовательность, преобразование фигур, 
прямоугольник, равносильные уравнения, разложение, расстояние между 
параллельными прямыми, ребро многогранника, скалярное произведение, 
сложение, сложение дробей, сочетательное свойство, сферический сег-
мент, тождественно равные выражения, точка касания, точка минимума, 

1 Башмакоў М. І. Алгебра і пачаткі аналізу : падруч. для 10–11-х кл. Мінск : 
Нар. асвета, 1994. С. 146.

2 Там жа. С. 27.
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треугольник, тупоугольный треугольник, убывающая на отрезке, угловая 
частота колебания, умножение вектора на число, уравнение касательной к 
графику функции, функция.

Заданне 39. Перакладзіце на беларускую мову тэкст. Якія лексічныя 
сродкі выкарыстаны для выразнасці?

Все знают об Интернете, но что такое Интернет на самом деле – объяс-
нить может весьма ограниченное число пользователей. Вроде бы странное 
заявление, но оно вполне соответствует действительности. Слишком хао-
тично и без плана развивался Интернет после взлета своей популярности. 
Правда, и ранее он не отличался стройной и понятной структурой. А по-
пулярное определение «Сеть сетей» просто скрывает за четкой и короткой 
формулировкой весьма аморфное и не слишком структурированное инфор-
мационное образование – ВИРТУАЛЬНОЕ БОЛОТО.

(В. Соломенчук)1

Заданне 40. Прачытайце тэкст. Прааналізуйце яго лексічныя аса блі-
васці. Якія словы, на ваш погляд, парушаюць стылявую дарэчнасць?

Чыста тэарэтычна, вам можна проста ўстанавіць Windows XP, і пры-
кладных праграм гэтай сістэмы будзе ўпаўне дастаткова для працы на 
камп’ютары.

Чаму чыста тэарэтычна? Ды таму, што чалавек слабы і недасканалы. 
Яму заўсёды хочацца чагосьці, скажам так, больш крутога і прасунутага. 
У Windows XP ёсць вельмі прыстойны тэкставы рэдактар WordPad, аднак 
усе ўстанаўліваюць намнога больш прасунуты Microsoft Word, хаця ча-
ста выкарыстоўваюць з яго толькі тыя магчымасці, якія ёсць у WordPad. 
У Windows XP ёсць нядрэнны графічны рэдактар Paint, якога ўпаўне да-
статкова для большасці не толькі пачаткоўцаў, але і ўпаўне прасунутых 
карыстальнікаў, тым не менш многія ўстанаўліваюць неверагодна магутны, 
але надта монстрападобны графічны рэдактар Adobe Photoshop.

(А. Б. Экслер)2

Заданне 41. Перакладзіце афарызмы на беларускую мову. Складзіце 
паводле аднаго з іх лагічна абгрунтаванае разгорнутае выказванне.

Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги 
стали друзьями. (Пифагор)

О нравственных качествах человека нужно судить не по отдельным его 
усилиям, а по его повседневной жизни.

1 Соломенчук В. Интернет: краткий курс. СПб. : Питер, 2002. С. 14.
2 Экслер А. Б. Школа работы на ПК для начинающих. Краткий курс. М. : НТ 

Пресс, 2007. С. 131.
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Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях.
Мы должны благодарить тех, которые указывают нам наши недостатки.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают. (Б. Па-

скаль)
Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять.
Чтение хороших книг – это разговор с самыми лучшими людьми про-

шедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают нам только 
лучшие свои мысли.

Беседовать с писателями других веков – почти то же, что путешествовать.
Нет ни одного порока, который так вредил бы благополучию людей, как 

зависть, ибо те, которые им заражены, не только огорчают самих себя, но 
и омрачают также радость других. (Р. Декарт)

Книга – это волшебница. Книга преобразила мир. В ней память чело-
веческого рода, она – рупор человеческой мысли. Мир без книги – мир 
дикарей. (Н. А. Морозов)

Заданне 42. З дапамогай руска-беларускага слоўніка перакладзіце тэкст 
на беларускую мову. Назавіце іншых беларускіх матэматыкаў, навуковыя 
распрацоўкі якіх высока ацэнены.

Владимир Петрович Платонов – всемирно известный математик, специ-
алист в области алгебры, алгебраической геометрии и теории чисел. Им 
решен ряд известных научных проблем, в течение длительного времени 
не поддававшихся усилиям многих математиков. Среди них – проблема 
сильной аппроксимации в алгебраических группах, проблема Таннака – Ар-
тина и гипотеза Кнезера – Титса о строении изотропных алгебраических 
групп, проблема рациональности групповых алгебраических многообразий 
и др. Им внесен крупный вклад в арифметическую теорию алгебраических 
групп – научного направления, лежащего на стыке теории групп, алгебра-
ической геометрии и алгебраической теории чисел.

Одним из первых крупных научных достижений В. П. Платонова яви-
лось выделение и обстоятельное исследование основных классов локально 
компактных топологических групп как с теоретико-групповой, так и с топо-
логической точки зрения. Затем научные интересы В. П. Платонова на дли-
тельное время оказываются связанными с исследованием алгебраических 
групп. Им была исследована структура линейных алгебраических групп, их 
автоморфизмы, открыты новые применения теории алгебраических групп 
к теории линейных групп. Использование методов теории алгебраических 
групп позволило В. П. Платонову установить строение периодических и 
конечно порожденных линейных групп.

Крупные достижения принадлежат В. П. Платонову в арифметической 
теории алгебраических групп. Им было получено полное решение силь-
ной аппроксимации в алгебраических группах над числовыми полями, 
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поставленной в 1937 г., решена проблема рода для арифметических групп 
и целочисленных представлений конечных групп, классифицированы мак-
симальные арифметические подгруппы, совместно с А. С. Рапинчуком и 
А. А. Бондаренко получено описание чисел и групп классов алгебраических 
групп. Важным импульсом для дальнейших исследований послужили зада-
чи и гипотезы, сформулированные В. П. Платоновым в докладе на Между-
народном конгрессе математиков в Ванкувере. Среди этих гипотез – но-
вый локально-глобальный принцип, описывающий проективную простоту 
групп рациональных точек алгебраических групп над глобальными полями.

Особую роль среди математических достижений В. П. Платонова за-
нимает цикл работ, выполненный в середине 70-х годов, в котором был 
решен ряд фундаментальных проблем в теории алгебраических групп и 
алгебраической К-теории.

В своем дальнейшем творчестве В. П. Платонов неоднократно возвра-
щался к различным аспектам проблемы строения конечномерных простых 
алгебр и связанных с ними классических групп.

В последующие годы внимание В. П. Платонова привлек круг вопро-
сов, связанных с исследованием линейных представлений и проконечных 
пополнений конечно порожденных групп. Совместно с О. И. Тавгенем им 
был построен контрпример к проблеме А. Гротендика о проконечных по-
полнениях финитно-аппроксимируемых групп.

Свидетельством широкого международного признания научных дости-
жений Владимира Петровича является приглашение его в качестве доклад-
чика на международные конгрессы математиков в Ванкувере (1974 г.) и 
Хельсинки (1978 г.) и Европейский математический конгресс в Будапеште 
(1996 г.), выступление с докладами в Гарвардском, Принстонском, Йель-
ском, Кембриджском, Парижском, Боннском, Гёттингенском и многих дру-
гих университетах США, Великобритании, Германии, Франции и других 
стран.

В течение 15 лет (с 1977 по 1992 г.) В. П. Платонов возглавлял Институт 
математики Академии наук Белоруссии. Под его руководством институт 
вырос в крупный научный центр, хорошо известный в Советском Союзе и 
за рубежом, ведущий математические исследования в широком диапазоне 
теоретических и прикладных проблем.

(В. В. Беняш-Кривец)1

1 Беняш-Кривец В. В. Владимир Петрович Платонов // Успехи математических 
наук. М., 2010. Т. 65. Вып. 3. С. 203–206.
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1. Глубокие теоретические идеи и выдающиеся наблюдательные откры-
тия в космологии прояснили многое из того, что касается ранней истории 
Вселенной. Они создали надежную базу для развития современной кос-
могонии – науки о происхождении Солнечной системы, звезд и галактик, 
скоплений и сверхскоплений.

Но самая главная идея космогонии восходит еще к Ньютону. В 1692 г. он 
писал, что Солнце и звезды образовались, вероятно, из вещества, которое 
прежде было равномерно рассеяно по всему объему Вселенной. Каждая 
частица вещества испытывала «врожденное тяготение» ко всем остальным, 
и потому в однородном распределении неизбежно должны были возникать 
и разрастаться сгущения, в которые взаимное тяготение частиц втягивало 
со временем все больше и больше вещества. Так возникало «бесконечное 
число больших масс, разбросанных по всему бесконечному пространству 
на большие расстояния друг от друга».

Процесс, о котором говорил Ньютон, способен развиваться в однород-
ном веществе расширяющейся Вселенной. Это было доказано в 40-е годы 
советским физиком-теоретиком Е. М. Лифшицем. Позднее на этой основе 
стала развиваться детальная теория возникновения галактик и скоплений 
из первоначальных, слабых и расплывчатых, сгущений первичной горячей 
плазмы. Наиболее важные результаты в этой области получены группой мо-
сковских и ленинградских астрофизиков, руководимой Я. Б. Зельдовичем.

Согласно этой теории за первые 2 или 3 млрд. лет, протекших от начала 
расширения, в веществе Вселенной сформировались огромные по раз-
меру газовые сгущения. Эти сгущения были не сферическими, а, скорее, 
довольно плоскими. Это были слои уплотнения, которые получили сейчас 
название «блинов». Они возникали не изолированно друг от друга, многие 
из них соединялись друг с другом своими краями, образуя вместе сложную 
систему сгущений и пустот, отдаленно напоминающих пчелиные соты.

Такая теоретическая картина находится в хорошем согласии с наблюда-
тельными данными о самых крупных образованиях во Вселенной – сверх-
скоплениях, которые тоже представляют собой стенки, ограничивающие 
огромные пустоты, почти полностью лишенные галактик. Вероятно, из 
первоначальных газовых «блинов» и должны были формироваться сверх-
скопления путем дробления этих слоев на различные по массе и размеру 
фрагменты. Отдельные фрагменты превращались со временем в галакти-
ки, испытывая дальнейшее дробление на все меньшие по массе сгустки, 
которые, сжимаясь, превращались в конце концов в звезды. Физической 
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причиной последовательного дробления вещества служит все то же ньюто-
ново «врожденное тяготение» каждой частицы ко всем остальным, которое 
привело к возникновению и самих первоначальных крупномасштабных 
сгущений – «блинов» и всех последующих астрономических систем и тел.

Многие галактики, формирующиеся таким путем, должны обладать 
быстрым вращением, характерным для спиральных галактик (точнее, для 
их дисков). Это вра щение имели уже газовые фрагменты, на которые распа-
дался каждый из «блинов», хотя никакого исходного вращения всего «бли-
на» как целого или каких-то его частей с самого начала и не было. Враще-
ние фрагментов обязано вихревым движениям, которые, как оказывается, 
неизбежно рождаются на границах «блинов» и внутри их самих, когда эти 
слои уплотнения окончательно выде ляются и обособляются из общего рас-
пределения вещества в расширяющейся Вселенной.

(А. Д. Чернин)1

2. Еще с начала 1930-х годов, как только возникли теоретические пред-
ставления о нейтронных звездах, ожидалось, что они должны проявить 
себя как космические источники рентгеновского излучения. Эти ожидания 
оправдались через 40 лет, когда были обнаружены барстеры и удалось до-
казать, что их излучение рождается на поверхности горячих нейтронных 
звезд. Но первыми открытыми нейтронными звездами оказались все же не 
барстеры, а пульсары, проявившие себя – совершенно неожиданно – как 
источники коротких импульсов радиоизлучения, следующих друг за другом 
с поразительно строгой периодичностью.

Летом 1967 г. в Кембриджском университете (Англия) вошел в строй но-
вый радиотелескоп, специально построенный Э. Хьюишем и его сотрудни-
ками для одной наблюдательной задачи – изучения мерцаний космических 
радиоисточников. Это явление подобно известному всем мерцанию звезд 
и возникает из-за случайных неоднородностей плотности в среде, сквозь 
которую проходят электромагнитные волны по пути к нам от источника. 
Новый радиотелескоп позволял производить наблюдения больших участков 
неба, а аппаратура для обработки сигналов была способна регистрировать 
уровень радиопотока через каждые несколько десятых долей секунды. Эти 
две особенности их инструмента и позволили кембриджским радиоастро-
номам открыть нечто совершенно новое – пульсары.

Первые отчетливо различимые серии периодических импульсов были 
замечены 28 ноября 1967 г. аспиранткой кембриджской группы Дж. Белл. 
Импульсы следовали один за другим с четко выдерживаемым периодом. Это 
было совершенно непохоже на обычную хаотическую картину случайных, 
нерегулярных мерцаний. Принимаемые сигналы напоминали скорее помеху 
земного происхождения – например, от системы зажигания в проезжающих 

1 Чернин А. Д. Звезды и физика. М. : ЛИБРОКОМ, 2012. С. 21.
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мимо автомобилях. Но это и другие простые объяснения вскоре пришлось 
оставить. Были исключены и сигналы самолетов или космических аппаратов. 
Затем, когда появились основания полагать, что импульсы имеют космиче-
ское происхождение, возникло предположение о внеземной цивилизации, 
посылающей на Землю свои сигналы. Предпринимались серьезные попытки 
распознать какой-либо код в принимаемых импульсах. Это оказалось невоз-
можным, хотя, как рассказывают, к делу были привлечены самые квалифи-
цированные специалисты. К тому же вскоре обнаружили еще три подобных 
пульсирующих радиоисточника. Становилось очевидным, что источники 
излучения являются естественными небесными телами.

Первая публикация кембриджской группы появилась в феврале 1968 г., 
и уже в ней в качестве вероятных кандидатов на роль источников пуль-
сирующего излучения упоминаются нейтронные звезды. Периодичность 
радиосигнала связывается с быстрым вращением нейтронной звезды. Ис-
точник вращается как фонарь маяка, и это создает прерывистость видимого 
излучения, приходящего к нам отдельными импульсами.

Открытие пульсаров отмечено Нобелевской премией по физике в 1978 г. 
(А. Д. Чернин)1

3. Принцип работы современных ускорителей заряженных элементар-
ных частиц основан на использовании внешних электрических и магнитных 
полей, которые создаются в самом ускорителе. Именно эти поля обеспечи-
вают ускорение частиц и управление ими в процессе ускорения. Конечно, 
ускоряемые частицы создают и собственные поля, которые, складываясь, 
формируют коллективное поле. Возникает вопрос: нельзя ли коллективные 
поля многих частиц, подходящим способом сгруппированных в некотором 
ускорителе, использовать для ускорения других частиц? Такие ускорители 
открывают много заманчивых возможностей и энергично исследуются 
сейчас в лабораториях всего мира.

Первая попытка ускорить частицы одного вида, за счет коллективных эф-
фектов, создаваемых частицами другого вида, была предпринята почти 20 
лет назад, когда Альфвен и Вернхольм попытались ускорить положитель-
ные ионы, помещая их внутрь ускоряющихся сфокусированных электрон-
ных сгустков. Этот эксперимент окончился неудачей из-за невозможности 
в то время получить достаточно интенсивный электронный пучок. После 
длительного перерыва интерес к коллективным эффектам возродился вновь, 
в значительной степени благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, за по-
следние несколько лет технология получения интенсивных электронных 
пучков шагнула далеко вперед. Во-вторых, некоторые из многочисленных 
предложенных методов применения нового способа ускорения, как оказа-
лось, поддаются теоретическому рассмотрению.

1 Чернин А. Д. Звезды и физика. С. 54–55.
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Все современные ускорители высоких энергий имеют две общие основ-
ные черты: электрическое поле для повышения энергии частиц и магнитное 
поле, чтобы направлять их нужным образом. В линейном ускорителе части-
цы однократно прогоняются через длинную последовательность радиоча-
стотных резонаторов; при этом магнитное поле, которое удерживает их на 
прямой линии, весьма мало, оно обеспечивается посредством нескольких 
магнитных «линз», расположенных между резонаторами.

Для ускорения частиц до очень высоких энергий нужны непомерно 
длинные линейные ускорители. Этот недостаток был преодолен с изобре-
тением в 1931 г. Лоуренсом циклотрона. В циклотроне частицы двигаются 
в магнитном поле по круговым орбитам, многократно проходя через един-
ственное небольшое радиочастотное устройство. Изобретение синхротрона 
и, позднее, принципа жесткой фокусировки привело к резкому упрощению 
магнитной системы ускорителя. Их внедрение позволило заменить массив-
ный магнит циклотрона тонким кольцевым магнитом и при тех же затратах 
достичь гораздо больших энергий. 

(Д. Кифи)1

4. В последнее десятилетие в связи с увеличением мощностей современ-
ных ускорителей и появлением накопительных колец особую актуальность 
приобрели проблемы, связанные со стабильностью интенсивных пучков. 
При увеличении интенсивности создаваемые пучком электрическое и маг-
нитное поля (пучок есть одновременно заряженная нить и электрический 
ток) достигают такого уровня, при котором они начинают оказывать за-
метное обратное возмущающее воздействие на пучок.

Этот уровень может быть очень мал (иногда менее 1 %) по сравнению с 
внешними лабораторными полями.

В настоящее время известно несколько типов нестабильностей, причи-
ной которых являются коллективные поля, создаваемые пучком в целом; 
механизм некоторых из них до сих пор неясен. Следует отметить, что, по 
существу, возможности всех современных ускорителей и накопительных 
колец ограничены неблагоприятными коллективными явлениями.

Учитывая, что коллективные эффекты чреваты рядом вредных послед-
ствий, казалось бы, по крайней мере нелогично рассматривать пучки заря-
женных частиц, которые способны создавать электрические и магнитные 
поля, составляющие не какие-то доли обычных лабораторных полей, но 
сравнимые с ними или даже гораздо более сильные. И, однако, уже более 
двух десятилетий назад многие исследователи всерьез размышляли о тех 
выгодах, которые можно было бы получить от использования таких эф-
фектов.

1 Кифи Д. Коллективные методы ускорения. С. 20–21.
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Создание сильных полей с помощью интенсивных пучков частиц сулит 
два главных преимущества. Во-первых, можно было бы создавать элек-
трические или магнитные поля специальной конфигурации в таких об-
ластях пространства, где применение электростатических электродов или 
магнитных катушек оказывается невозможным. Во-вторых, если бы были 
достигнуты коллективные поля, значительно превышающие обычные ла-
бораторные поля, то это позволило бы преодолеть те технические пределы, 
которые ограничивают характеристики направляющих полей и ускоряющих 
систем обычных ускорителей. Это, в свою очередь, могло бы привести к 
созданию более компактных ускорителей либо к созданию установок на 
сверхвысокие энергии.

Указанные преимущества, сформулированные в несколько общей форме, 
лучше всего проиллюстрировать на примерах. Хороший пример приложе-
ний первого рода связан не с ускорителями, а с исследованиями управля-
емого термоядерного синтеза: это устройство для удержания плазмы под 
названием Астрон, изобретенное Кристофилосом в США.

(Д. Кифи)1

5. Идея фотона привлекла к себе внимание физиков с 1905 г., когда 
Эйнштейн впервые предложил использовать кванты света для объяснения 
фотоэлектрического эффекта. Понятие фотона обрело строгую форму в 
квантовой теории излучения. Несмотря на огромные успехи, эта теория, 
однако, несвободна от трудностей как математического порядка, так и с 
точки зрения интерпретации результатов. Поэтому становится все больше 
тех, кто спрашивает: «Насколько понятие квантованного поля действитель-
но необходимо и полезно?».

В самом деле, в 1927 г. г. Вентцель объяснил экспериментальные ре-
зультаты по фотоэлектрическому эффекту, не прибегая к квантовой теории 
излучения. Аналогично большая часть электрооптических явлений, таких, 
как вынужденное излучение, воздействие излучения на излучающий атом, 
резонансная флуоресценция и т. д., не требует для своего объяснения 
квантования поля. Как мы увидим, все эти явления можно физически 
понять и количественно объяснить в терминах полуклассической теории 
взаимодействия поля с веществом. В такой теории электрическое поле 
трактуется классически, тогда как атомы подчиняются законам квантовой 
механики.

Квантованное электромагнитное поле принципиально необходимо для 
правильного описания некоторых процессов, включающих его флуктуа-
ции: например, спонтанного излучения, лэмбовского сдвига, аномально-
го магнитного момента электрона и некоторых особенностей излучения 
черного тела. В общих чертах расскажем, как возникло и развивалось 

1 Кифи Д. Коллективные методы ускорения. С. 22–23.
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понятие фотона, где оно не является необходимым и часто используется 
неправильно и, наконец, где оно играет существенную роль в понимании 
физических явлений. Посмотрим, какой смысл вкладывал первоначально 
в понятие «фотон» придумавший этот термин Дж. Н. Льюис: «Поскольку 
оказывается, что только ничтожную долю времени он проводит как носи-
тель лучистой энергии, тогда как все остальное время он является важным 
структурным элементом атома... постольку я позволю себе предложить для 
этого гипотетического нового физического объекта, который не есть свет, 
но играет существенную роль в любом процессе излучения, имя фотон». 
Это было написано в 1926 г. Ясно, что современный смысл слова «фотон» 
совершенно другой.

(М. О. Скалли, М. Сарджент)1

6. Научная деятельность Кеплера (1571–1630) по времени и по духу 
принадлежит XVII веку. Только его первое творение «Prodromus» обнару-
живает в нем мечтательного пифагорействующего числового мистика. Все 
остальное им написанное стоит на почве реального точного наблюдения, 
хотя там и сям попадаются еще уклонения в область грез. При выходе в 
свет первого сочинения Кеплеру было всего 25 лет. Его учитель Мэст-
лин убедил юношу, предназначавшегося для духовного звания, посвятить 
себя математике и астрономии и, едва тот окончил университетский курс 
(1593), выхлопотал для него место профессора математики и этики в Граце. 
Здесь молодой астроном опубликовал в 1594 г. календарь, а два года спустя 
«Mysterium cosmographicum». Сочинение это, как показывает заглавие, 
касается преимущественно закона расстояний пяти известных в то время 
планет от солнца в интерпретации Коперника.

Представим себе, что вокруг солнца описан шар, проходящий через 
Меркурий; если вокруг этого шара мы опишем правильный октаэдр, а во-
круг последнего опять шар, то на поверхности второго шара будет Венера. 
Описав вокруг последнего шара икосаэдр, мы получим на окружности 
третьего шара, описанного вокруг икосаэдра, Землю. Идя таким образом 
все далее и далее и описывая попеременно додекаэдр, шар, тетраэдр, шар, 
гексаэдр, шар, увидим, что последние три шаровые поверхности будут по-
следовательно проходить через три остальные планеты – Марс, Юпитер и 
Сатурн. Построение это только приблизительно отвечает положению двух 
последних планет и, разумеется, не имеет значения для современной на-
уки, стремящейся открывать не только закономерности, но и причины по-
следних. Тем не менее, оно свидетельствует о поразительной способности 
Кеплера связывать отдаленнейшие явления и открывать отношения, никому 
не приходившие на ум. Без этой способности он никогда бы не пришел к 

1 Скалли М. О., Сарджент М. Что же это такое – фотон? // Физики о физике. 
Элементарные частицы и физика ядра. М. : Знание, 1974. С. 49–64.
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своим знаменитым законам планетных движений. Упомянутое выше сочи-
нение имеет, сверх того, заслугу безусловного признания системы Коперни-
ка, распространение которой не подвинулось еще ни на шаг за пределами 
Германии, и строгой приверженности ее положениям. Лично для Кеплера 
его первый труд имел и дурные и хорошие последствия. 

(Ф. Розенбергер)1

7. Долгое время надежды возлагались на другой способ передачи силы, 
сводившийся, впрочем, больше к накоплению, или концентрированию ее, 
с последующим уже затем использованием. Если в стеклянный сосуд со 
слабым раствором серной кислоты погрузить две свинцовые пластины и 
присоединить их к полюсным проводам динамоэлектрической машины, 
то, как только машина начнет работать, свинцовые пластины начинают 
под влиянием химического действия тока изменяться. Пластина, в ко-
торую поступает положительный ток, постепенно покрывается бурым 
налетом, состоящим из порошкообразного соединения свинца, так на-
зываемой перекиси свинца, а поверхность другой приобретает серый, 
зернистый, чисто металлический вид. Разобщив пластины с машиной, их 
можно сохранить в течение долгого времени, причем их поверхности не 
изменяются. Но если в любое время их соединить проводом, подобно по-
люсам элемента, то химический налет на пластине начинает постепенно 
исчезать, пластины становятся снова одинаковыми, освобождающаяся при 
этом химическая сила снова превращается в электричество, из которого 
она произошла, и по проводу идет ток; последний, правда, длится более 
короткое время, чем первоначальный ток, с помощью которого была про-
изведена зарядка, но зато он обладает большей электродвижущей силой. 
Ознакомление с такого рода действиями электричества началось с упомя-
нутого раньше Риттера, а именно с 1802 г., и с тех пор многократно кон-
струировались так называемые вторичные элементы, теория которых, как 
сказано, была удовлетворительно разработана еще до Шенбейна. Мысль 
о сообщении пластинам целесообразной, т. е. спиралевидной, формы, 
с тем, чтобы в небольших сосудах помещались возможно большие по-
верхности, – принадлежит Планте (1860 г.); но только после того как 
Камилл Фор улучшил или только изменил эти вторичные элементы, или 
аккумуляторы, последние привлекли к себе соответствующее внимание. 
Однако вызванный ими энтузиазм и оптимистические ожидания, что при 
их помощи будет разрешена проблема дробления электричества на мелкие 
части и его транспортирования в любом направлении, надежды, что «элек-
тричество можно будет продавать в банках, подобно помаде» – ныне уже 
испарились. Конечно, теоретически, аккумуляторы обещают более общее 

1 Розенбергер Ф. История физики : в 3 т. М. – Л. : НТИ, 1937. Т. 1. : История 
физики в древности и в Средние века. С. 120–121.
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решение вопроса о передаче силы, чем динамо-машины, так как они дают 
возможность перемещения не только в пространстве, но и во времени. 
Однако с точки зрения первой цели они, требуя для перемещения вслед-
ствие значительной своей тяжести опять-таки значительной затраты силы, 
определенно уступают динамо-машинам, не говоря уже о том, что и без 
того потери сил в аккумуляторах не меньше, чем в динамо-машинах. Что 
же касается переноса силы во время, то, хотя динамо-машина и не может 
конкурировать с ними в этом отношении, аккумуляторы все же обладают 
тем недостатком, что их действие очень непродолжительно и не превы-
шает нескольких дней. Поэтому и для данной цели их можно применять 
лишь в тех случаях, когда имеют дело с непостоянно действующими си-
лами, или с источниками сил, величина которых во время работы сильно 
изменяется.

(Ф. Розенбергер)1

8. 1) Казалось бы, куда как серьезная наука физика, но и в ней найдется 
множество интересных и познавательных фактов.

Много кому известен сосуд под названием «кружка Пифагора». Скон-
струирован он так, что если налить в него жидкости больше определенной 
отметки, пить будет нечего – все просто вытечет наружу. Для создания этого 
эффекта был применен принцип сообщающихся сосудов. Умеренность – 
хорошее качество!

Не все знают, почему нельзя купаться во время грозы. Так как вода явля-
ется великолепным проводником электричества, благодаря растворенным в 
ней различным минеральным солям, вероятность попадания молнии доста-
точно велика. Если же воду дистиллировать, то она, напротив, превратится 
в диэлектрик.

Цвет радужки человеческого глаза варьируется от почти черного – до 
светло-карего. Это обусловлено определенным количеством окрашива-
ющего пигмента – меланина. При его пониженном содержании короткие 
волны спектра отражаются оболочкой глаза, а не поглощаются ею. Это так 
называемое Рылеевское рассеяние света. Именно поэтому мы можем на-
блюдать такое разнообразие радужных оболочек. Синие, зеленые, серые, 
коричневые – мир прекрасен в своем многообразии!

А знаете ли вы о том, что по городским трассам, где проходят гонки на 
болидах, канализационные люки привариваются к ободу? Делается это 
потому, что на высоких скоростях между днищем спортивного болида и 
дорогой создается очень низкое давление, которого достаточно для того, 
чтобы поднять крышку. Во избежание несчастных случаев и было принято 
такое решение.

1 Розенбергер Ф. История физики. Т. 3, вып. 2 : История физики за последнее 
(XIX) столетие. С. 422–423.
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Капля дождя весит больше, чем комар. Но волоски, которые размещены 
на поверхности тела насекомого, практически не передают импульс от кап-
ли к комару. Поэтому насекомое выживает даже под проливным дождем. 
Этому способствует еще один фактор. Столкновение воды с комаром про-
исходит на незакрепленной поверхности. Поэтому если удар приходится 
в центр насекомого, оно некоторое время падает с каплей, а потом быстро 
освобождается. Если дождь попадает не в центр, траектория движения 
комара немного отклоняется.

2) Лучи Солнца, которые проходят через капельки в воздухе, образуют 
спектр. А его разные оттенки преломляются под разными углами. В резуль-
тате такого явления образуется радуга – окружность, часть от которой люди 
видят с земли. Центр радуги всегда находится на прямой, проведенной от 
глаза наблюдателя до Солнца. Вторичную радугу можно увидеть тогда, 
когда свет в капельке отражается именно два раза.

Сидящая на проводе высоковольтной ЛЭП птица не страдает от тока, по-
тому что ее тело – плохой проводник тока. В местах прикосновения птичьих 
лап к проводу создается параллельное соединение, а так как провод гораздо 
лучше проводит электричество, по самой птице бежит очень малый ток, ко-
торый не может причинить вреда. Однако стоит птице на проводе коснуться 
ещё какого-нибудь заземлённого предмета, например металлической части 
опоры, она сразу погибает, ведь тогда уже сопротивление воздуха по срав-
нению с сопротивлением тела слишком велико, и весь ток идёт по птице.

Некоторым металлическим сплавам, например нитинолу (55 % никеля 
и 45 % титана), присущ эффект памяти формы. Он заключается в том, что 
деформированное изделие из такого материала при нагреве до определенной 
температуры возвращается к своей первоначальной форме. Это связано с 
тем, что данные сплавы имеют особую внутреннюю структуру под названи-
ем мартенсит, обладающую свойством термоупругости. В деформированных 
частях структуры возникают внутренние напряжения, которые стремятся 
вернуть структуру в исходное состояние. Материалы с памятью формы 
нашли широкое применение в производстве – например, для соединитель-
ных втулок, которые при очень низкой температуре сжимаются, а при ком-
натной – распрямляются, формируя соединение гораздо надежнее сварки.1

9. Специалисты Научно-практического центра Национальной академии 
наук Беларуси по материаловедению нашли новый способ получения само-
го тонкого и сверхпрочного материала – графена.

Графен представляет собой пленку кристаллизованного углерода тол-
щиной всего в один атом. Это очень хороший проводник тепла и электри-
чества. Отечественные ученые освоили технологию его получения при 

1 Интересные факты о физике. URL: http://www.Facte.ru: познавательный жур-
нал (дата доступу: 01.07.2011).
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низких температурах. В отличие от известного получения графена методом 
окисления, была разработана технология его получения в восстановитель-
ной среде. Благодаря высокому структурному совершенству графен, полу-
ченный в такой среде, обладает электрической проводимостью в сотни раз 
большей по сравнению с проводимостью аналогичного углеродного мате-
риала, полученного с использованием окислителей. Это открывает новые 
возможности применения материала в промышленности, а также ускоряет 
и удешевляет технологию производства графена. 

Уже в ближайшем будущем этот уникальный материал позволит осво-
ить в электронной промышленности и микроэлектронике Беларуси новые 
высокотехнологичные и наукоемкие технологии. Наиболее перспективно 
применение графена при изготовлении прозрачных проводящих пленок 
для сенсорных экранов солнечных элементов, проводящих лаков, пред-
назначенных для обогревания поверхностей, электродов конденсаторов с 
высокой удельной поверхностью, рабочих электродов для химических сен-
соров и так далее. В НПЦ по материаловедению уже разработали электро-
проводящий лак с графеновым наполнителем, обеспечивающий длитель-
ное нагревание поверхностей до температуры 350 градусов по Цельсию. 
Учеными создан макет суперконденсатора с графеновыми электродами, 
предназначенный для улучшения динамики работы двигателей. Все эти 
инновации помогут сократить импорт дорогостоящих элементов зарубеж-
ного производства, а также обеспечат выход Беларуси на мировой рынок с 
новой конкурентоспособной техникой. 

Графен был открыт в 2004 году. Сегодня физики ведущих мировых на-
учно-исследовательских лабораторий рассматривают этот материал как 
основу для создания легковесных спутников и самолетов, сверхпрочного 
пластика с высокой электропроводностью, датчиков для обнаружения опас-
ных веществ, герметичных контейнеров для длительного хранения пище-
вых продуктов, прочных медицинских имплантатов, более совершенных 
солнечных панелей и мониторов. Ожидается, что графен поможет много-
кратно улучшить проводимость и повысить прочность многих материалов.

В НПЦ НАН Беларуси по материаловедению проводятся фундаменталь-
ные исследования в различных областях физики твердого тела – по теории 
твердого тела, физике магнетизма, физике полупроводников, высокотемпе-
ратурных сверхпроводников, сверхчистых металлов в особых условиях, а 
также сверхтвердых материалов. Ученые разрабатывают новые магнитные, 
полупроводниковые, сверхпроводящие, сверхтвердые материалы и техно-
логии их получения.1

1 Ученые НАН Беларуси разработали технологию получения новых нанома-
териалов для промышленности. URL: http://belisa.org.by/ru/news/ (дата доступу: 
21.10.2008).
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10. Ушедший XX в. можно смело называть эпохой величайших откры-
тий в физике. Именно в это время зародились квантовая теория и теория 
относительности, которые буквально перевернули наши представления о 
мире. Были открыты нейтрон, позитрон и кварк. Мы теперь знаем о таких 
удивительных явлениях, как сверхпроводимость и сверхтекучесть. По-
явились новые направления: физики высоких энергий, высоких давлений, 
высоких и низких температур, астрофизика и множество других.

Физика в XX в. развивалась очень быстро, поэтому и объем относящейся 
к ней информации рос невиданными темпами. По мнению крупнейшего со-
временного российского физика, академика Виталия Гинзбурга, это суще-
ственно затрудняет восприятие современных достижений физики как про-
фессионалами, так и людьми, просто интересующимися физикой. Безумно 
трудно в огромном разнообразии направлений современной науки выделить 
те, которые сейчас представляются «особенно важными и интересными». Как 
и раньше, «освященная временем формула “все об одном и кое-что обо всем” 
весьма привлекательна, – считает В. Л. Гинзбург, – но сейчас уже нереальна» 
даже для профессионалов высокого уровня. Вместе с тем ученый полагает, 
что некоторые проблемы, относящиеся к современной физике, можно и нужно 
выделять при подготовке специалистов-физиков. Это необходимо делать по 
нескольким причинам: во-первых, ввиду злободневности данной проблемы 
для судеб всего человечества; во-вторых, в силу важности конкретного на-
правления для укрепления фундамента науки; в-третьих, из-за непреходящей 
актуальности вопроса о месте человека во Вселенной; в-четвертых, из-за не-
разрывной двусторонней связи физики с техникой.

«Наиболее важные и интересные» проблемы современной физики мож-
но условно разделить на три области в зависимости от масштаба объекта 
изучения: макрофизику, микрофизику и мегафизику. Каждая из них не толь-
ко решает свои собственные задачи, но и располагает специфическими за-
конами, математическим аппаратом, методами исследования и инструмен-
тарием. Как показывает история развития науки, именно масштаб объектов 
в первую очередь определяет характер физических законов, действующих 
в данной области.

Наиболее характерным примером здесь может служить переход от ма-
крофизики к микрофизике, когда меняются не только конкретные физиче-
ские законы, но осуществляется также переход от мира, где главенствует 
детерминированность, к миру вероятностному. При переходе от макрофи-
зики к мегафизике подобное изменение законов не столь очевидно, в силу, 
может быть, того, что свойства мегамира пока еще меньше известны нам, 
чем свойства макро- и микромира. Впрочем, это положение временное, 
порукой чему является открытие целого ряда специфических объектов 
мегамира (пульсары, квазары, черные дыры, ядра галактик и т. д.). Их по-
ведение описывается специфическими законами, справедливыми только 
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для мегамира. Можно надеяться, что в ближайшее время «странности» в 
поведении этих объектов найдут адекватное объяснение в рамках новых 
теорий мегамира.

Приведенное нами деление физики на три области ни в коей мере не на-
рушает ее единства. Плавные переходы от одного раздела к другому, корреля-
ция результатов в предельных случаях и главное, наличие фундаментальных 
законов (например, симметрии и законов сохранения), справедливых для 
физики в целом, свидетельствуют об общности и взаимопереходах ее частей.

(В. А. Ильин)1

11. В середине XX в. стало совершенно ясно, что при слиянии легчай-
ших атомных ядер – водорода, дейтерия, трития – может выделиться огром-
ная энергия. Чтобы это реализовать, необходимо нагреть водородную смесь 
до температуры свыше 107 К – иначе ядра не смогут сблизиться до рассто-
янии, на которых начинают действовать ядерные силы. По этой причине 
подобные реакции называют термоядерными. В водородной бомбе такие 
температуры получаются при взрыве атомной бомбы, играющей роль взры-
вателя. А нельзя ли сделать термоядерный синтез управляемым?

Управляемым термоядерным синтезом наука занимается с 50-х гг. про-
шлого века. В Советском Союзе эти исследования велись под руководством 
И. В. Курчатова. В 1950 г. И. Е. Тамм в СССР и Л. Спитцер в США вы-
сказали идею удержания высокотемпературной плазмы магнитным полем. 
Первый из них предложил конструкцию токамака, а второй – стелларатора. 
И те, и другие устройства сейчас широко используются.

Тем не менее проблема управляемого термоядерного синтеза не решена, 
хотя ряд принципиальных задач завершен. 

XXI в. будет ознаменован дальнейшим внедрением физики в области 
других наук. Уже сейчас мы видим, что использование физических теорий, 
методов, явлений и устройств в других отраслях знаний дает замечательные 
результаты. Конечно, в первую очередь следует отметить использование 
физики в тех областях, которые улучшают качество жизни человечества в 
целом и каждой личности. В процессе изучения истории физики вы неодно-
кратно с этим сталкивались. Вспомним хотя бы изобретение транзистор-
ного эффекта, которое в корне изменило жизнь каждого из нас. Подобных 
примеров немало. Остановимся лишь на одном из них, который касается 
изменений, внесенных физикой в медицину и, как следствие, – в жизнь каж-
дого человека. История медицинской физики еще ждет своего исследова-
теля. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что она реально началась 
с открытия К. Рентгена, которому впервые удалось найти неразрушающий 
метод исследования тканей человеческого тела. Трудно сегодня представить 
себе медицину, в которой не было бы рентгенодиагностики. В конце XX в. 

1 Ильин В. А. История физики. М. : ACADEMIA, 2003. С. 218–219.
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миллионы людей были спасены благодаря тому, что физики разработали 
и претворили в жизнь томографические методы исследования. Различные 
виды томографов (рентгеновский, ЯМР и т. д.) позволили осуществить ран-
нюю диагностику онкологических заболеваний. В том, что теперь трое из 
четырех заболевших раком излечиваются, есть огромный вклад физической 
томографии. Это лишь один из примеров успеха медицинской физики, ко-
торая не только будет активно развиваться в наступившем веке, но и войдет 
в ряд приоритетных направлений физической науки.

(В. А. Ильин)1

12. Физика полупроводников является научной основой твердотельной 
электроники, которая базируется прежде всего на кремнии. В микро- и опто-
электронике широко используются германий, другие элементарные полупро-
водники и многокомпонентные полупроводниковые соединения. Ежегодно 
в мире выращивается более 9 тыс. тонн высокосовершенных высокочистых 
полупроводниковых монокристаллов. Поскольку сам процесс производства 
изделий микроэлектроники является источником загрязнений кристалла 
примесями и структурными дефектами, то введение в технологический 
процесс операций очистки критических зон приборов является не менее 
важным, чем создание сверхчистых материалов. Изучение примесно-де-
фектного взаимодействия, управление этим процессом с целью обеспече-
ния требуемых параметров полупроводниковых структур и приборов на их 
основе является актуальной задачей физики и техники полупроводников. 
Одним из перспективных методов очистки является введение в расплав 
примесей, являющихся эффективными внутренними геттерами. К их числу 
применительно к кремнию и германию могут быть отнесены лантаноиды.

Развитие современных технологий производства изделий электронной 
техники требует изучения новых перспективных материалов, разработки 
технологий модификации их свойств и, в частности, углеродных материа-
лов от алмаза до графита. Поскольку в настоящее время отсутствует полное 
понимание механизмов проводимости углерода в различных промежуточ-
ных модификациях, изменение его структуры при введении немагнитных 
или магнитных примесей может стать важным инструментом при изучении 
его структурирования, целенаправленного управления электрофизически-
ми свойствами углеродных материалов. Электропроводность таких систем 
в значительной степени определяется не только свойствами углеродной 
матрицы, но и структурой прослоек между наноструктурированными кла-
стерами.

(И. А. Случинская)2

1 Ильин В. А. История физики. С. 220–221.
2 Случинская И. А. Основы материаловедения и технологии полупроводников. 

М. : Мир, 2002. С. 16–17.
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13. Физическая работа Крылова утомляла. За восемь часов редко удава-
лось присесть: надо было бегать из конца в конец цеха, обмерять станины, 
поверхности, носить приборы, ворочать шестерни. К вечеру он уставал, ноги 
гудели. Зато голова была свободна. Наконец он мог заниматься, чем хотел. 
Он обдумывал сразу несколько проблем: какова природа сил тяготения, что 
такое бесконечность, верен ли закон сохранения энергии. Кроме того, он 
собирался создать общую теорию единого поля, которую не удалось создать 
Эйнштейну, и вскрыть противоречия квантовой механики. Это был период, 
когда его занимали исключительно коренные вопросы мироздания.

Читая про биотоки, он пришел к выводу, что возможности человеческого 
мозга безграничны. Раз так, то следовало добиться автономного мышле-
ния – работать, а в это время думать о другом. Он получил два выговора, 
начет, один раз его чуть не придавило краном: он учился производить нуж-
ные замеры механически, обдумывая очередную мировую проблему.

Времени не хватало. Жаль было трех лет, потраченных в институте на 
такие предметы, как сопромат, химия и прочие бесполезности. Однако благо-
даря институту он убедился в необходимости какой-то системы и в слабости 
своего математического аппарата. Большинство проблем, над которыми чело-
вечество билось десятки лет, он довольно легко разрешил, правда, оставалось 
их оформить математически и привести в научно убедительный вид.

(Д. Гранин. Иду на грозу)
14. «Достаточно ли безумна эта идея, чтобы быть верной?» Знаменитая 

фраза Нильса Бора. Подумаем. Итак, если поверить Бору, чтобы добиться 
действительно чего-то важного, логике разума следует предпочесть логику 
безумия. В моем случае, следуя этой логике, нужно поверить своим резуль-
татам. То есть согласиться с тем, что закон сохранения комбинированной 
четности неверен. На минутку допустим, что это так. Что дальше? Вос-
стать против закона, принятого всем научным миром, против всей армии 
физиков, доказать им, что прав я, а все они ошибались…

Я засмеялся. Для этого действительно надо быть сумасшедшим. Но ведь 
подобные истории уже случались. Когда Дирак вывел свое уравнение для 
электрона, он получил еще одно, «лишнее» решение, которое не подтверж-
далось никакими экспериментальными данными. Следуя логике разума, все 
физики решили, что это просто фокусы математики и «лишнее» решение 
нужно отбросить. Но Дирак предположил, что это «незаконное» решение 
описывает какую-то еще неизвестную частицу, и в конце концов оказался 
прав. Спустя четыре года эта частица – позитрон, первая из ряда антича-
стиц, – была обнаружена. А история с мезонами Юкавы…

Стоп. Аналогия с позитроном не совсем удачная. Ведь Дирак никого не 
опровергал, он просто открыл новое. Если кто-то и пытался доказать, что по-
зитрон не существует и существовать не может, то это были просто голослов-
ные утверждения, ничем не подкрепленные, кроме все той же логики разума. 
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Но в основе закона сохранения комбинированной четности – сложнейшие 
эксперименты с кобальтом-шестьдесят, проведенные еще в пятьдесят шестом 
году. С тех пор прошло семь лет, и ни у кого не возникло сомнений в пра-
вильности этого закона. В моем случае куда более уместна другая аналогия.

Когда физики обнаружили, что при бета-распаде исчезает энергия, ни-
кто всерьез не стал опровергать закон сохранения энергии. Все предпочли 
логику разума и приписали «украденную» энергию новой элементарной ча-
стице – нейтрино. Пришлось ждать двадцать пять лет, прежде чем нейтрино 
было обнаружено экспериментально, но опять-таки никто не посягнул на 
закон сохранения энергии. Разум восторжествовал над безумием… Да ведь 
и Дирак ввел позитрон только потому, что иначе его уравнение противоре-
чило бы закону сохранения энергии! Оказывается, у безумия должны быть 
какие-то границы…

(Б. Бондаренко. Пирамида)

15. Одна из важнейших проблем современного образования – подготов-
ка компетентных, творческих специалистов, способных ориентироваться 
в быстро изменяющихся условиях на основе моделирования разнообраз-
ных ситуаций. В государственном образовательном стандарте для полной 
средней школы умение моделировать отнесено к общеучебным умениям. 
Применение в школьном курсе физики метода моделирования как мето-
да учебного познания, обучение учащихся моделированию физических 
объектов и явлений – одна из основных задач школьного физического 
образования. В связи с этим будущие учителя физики должны не только 
сами владеть методом моделирования как методом научного и учебного 
познания, но и умениями формировать у учащихся знания о данном мето-
де и обучать школьников моделированию физических объектов и явлений. 

В исследованиях, в методической литературе достаточно широко обсуж-
даются различные аспекты метода моделирования. Вопросы, связанные с 
формированием у будущих учителей физики умения обучать школьников 
моделированию физических объектов и явлений, исследователями специ-
ально не рассматривались. 

Вышесказанное обусловливает существование целого ряда противо-
речий: между значением метода моделирования как важнейшего метода 
научного познания, используемого практически во всех областях научного 
знания, и недостаточным его отражением в содержании школьного и вузов-
ского образования; между осознанием значимости различных аспектов про-
блемы моделирования в современном вузовском и школьном образовании 
и недостаточностью рассмотрения аспекта, связанного с формированием 
у будущих учителей физики умения обучать школьников моделированию 
физических объектов и явлений; между возможностью и необходимостью 
формирования у будущих учителей физики умения обучать школьников 
моделированию физических объектов и явлений и недостаточной разра-
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ботанностью теоретических основ и методики формирования у будущих 
учителей физики умения обучать школьников моделированию физических 
объектов и явлений. 

Существование названных противоречий обусловливает актуальность 
исследования, проблемой которого является поиск ответов на вопросы: 
какой должны быть содержание и структура умения обучать школьников 
моделированию физических объектов и явлений? какой должна быть мето-
дика, направленная на формирование у будущих учителей физики умения 
обучать школьников моделированию физических объектов и явлений? 

(М. А. Десненко)1

16. Лазерное охлаждение атомов и их захват в магнито-оптическую 
ловушку (МОЛ) являются на сегодняшний день одним из самых распро-
страненных методов получения и исследования ансамблей атомов при 
температурах ниже 1мК. Они находят свое применение в прецизионной 
лазерной спектроскопии, атомной интерферометрии, в изучении атомных 
взаимодействий при малых скоростях и синтезе холодных молекул. С ис-
пользованием МОЛ получают бозе-эйнштейновские конденсаты (БЭК) ато-
мов и вырожденные ферми-газы. Холодные атомы широко используют при 
решении фундаментальных задач, например, проверке основополагающих 
физических теорий и измерении фундаментальных констант. На основе 
методов лазерного охлаждения созданы атомные реперы частоты. Относи-
тельная нестабильность лучших оптических часов открывает перспективы 
их использования в системах спутниковой навигации и в астрономических 
исследованиях. 

Для решения таких задач требуются атомные ансамбли с температу-
рой на порядок величины меньшей той, что обычно достигается в МОЛ. 
В таких случаях широкое применение находит субдоплеровское охлажде-
ние, позволяющее охладить атомы практически до предела отдачи. Такие 
ансамбли атомов могут быть с большой эффективностью загружены в от-
носительно неглубокие ловушки, создаваемые магнитными или световы-
ми полями. Магнитные ловушки позволяют исследовать взаимодействия 
атомов в основном состоянии, что важно для задач бозе-эйнштейновской 
конденсации атомов. 

К настоящему моменту удалось охладить все щелочные и щелочно-зе-
мельные металлы, все инертные газы в мета-стабильном состоянии, не-
которые другие элементы. Данная область бурно развивается. Лазерное 
охлаждение любого нового элемента является серьезной исследовательской 
задачей, т. к. требует точного знания системы уровней, наличия у данного 

1 Десненко М. А. Формирование у будущих учителей физики умения обучать 
школьников моделированию физических объектов и явлений. Чита : Забайкаль-
ский гос. пед. ун-т, 2004. С. 1–2.
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элемента сильного циклического перехода и доступности подходящих ла-
зерных источников.

(Д. Д. Сукачёв)1

17. В последнее время широкое распространение получили исследова-
ния, связанные с изучением свойств фрактальных объектов, а стремитель-
ный прорыв в этой области начался, по-видимому, с обзора, где впервые 
были сформулированы основные принципы и идеи этого нового научного 
направления. Подавляющее большинство результатов, описанных в этом 
обзоре, было получено благодаря методам численного моделирования или 
эксперименту. 

О зависимости физических свойств фракталов от их фрактальной раз-
мерности существует масса сведений. Развитие науки о фракталах позво-
лило понять множество сложных физических явлений природы, ранее не 
поддававшихся математическому описанию. Отметим вкратце только не-
которые основные, в число которых входят следующие: явление турбулент-
ности, рост трещин при механических нагрузках, образование кластеров, 
идеи масштабной теории (скейлинга), широко применяемой при изучении 
магнитных фазовых переходов, а также при описании кинетики роста и 
динамики полимолекулярных образований. 

В литературе было показано, что реальные цепи в полимерах имеют 
такие же свойства, что и случайные блуждания без самопересечений (пред-
ставляющие собой фрактал). 

В турбулентности теория фракталов связана с теорией масштабной ин-
вариантности Колмогорова, когда скорость турбулентного потока, явля-
ющаяся функцией пространственных переменных и времени, представляет 
собой фрактал, подобный броуновской кривой. 

В формальной теории динамических систем были обнаружены странные 
аттракторы, представляющие собой решения систем дифференциальных 
уравнений, не заполняющих никакой области, а образующих сложную 
«дырявую» структуру, которая представляет собой фрактал. Фрактальная 
размерность такого множества согласно гипотезе Каплана – Йорке опреде-
ляется главной размерностью Ляпунова. 

Изучение динамических явлений на фрактальных объектах экспери-
ментальным путем показало, что физические свойства фрактала являются 
сложными функциями его размерности. В том смысле, что все они зависят 
от его геометрии. 

(С. Б. Богданова)2

1 Сукачёв Д. Д. Лазерное охлаждение атомов тулия. М. : Физич. ин-т им. 
Н. Н. Лебедева, 2013. С. 1–2. 

2 Богданова С. Б. Исследование некоторых физических свойств магнитных и 
металлических фрактальных структур. М. : МАИ, 2013. С. 1–2. 
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18. Математика обладает замечательной красотой, силой и стройностью 
в большей степени, чем можно было бы ожидать. Она все время меня-
ется; на каждом новом повороте мы обнаруживаем новые прекрасные и 
неожиданные связи с тем, что нам уже знакомо. Перемены в математике 
быстры – потому что математические рассуждения базируются на очень 
прочной основе. 

Математика похожа на полет фантазии – но такой, при котором фанта-
стическое становится реальным, и оказывается, что оно было всегда. Заня-
тия математикой похожи на фантазирование, но на самом деле они состоят 
в том, что наше восприятие обостряется, в результате чего мы открываем 
закономерности, присутствующие вокруг нас. В своей знаменитой книге 
«Апология математика» Г. Х. Харди воздал хвалу теории чисел за чисто-
ту, абстрактность и полную невозможность применить ее на практике – а 
сейчас этот же раздел математики применяется очень широко, особенно в 
задачах кодирования и декодирования.

Мой опыт математика убеждает меня в том, что цели эстетические и 
практические оказываются для математика очень близки друг к другу. Наше 
чувство прекрасного влечет нас к той математике, что обладает глубиной 
и стройностью. А затем сами по себе глубина и красота математических 
конструкций приводят к тому, что они неожиданным образом проявляются 
в других частях математики и в окружающем мире. 

(У. Терстон)1

19. Большое значение приобрели проблемы пересмотра методологиче-
ских оснований математики, включающих систему исторических, фило-
софских и логических проблем и теорий развития математики. Развиваются 
основные понятия современной алгебры, наглядная геометрия расщепилась 
на евклидову и неевклидовы (геометрия Я. Бойяи, Н. И. Лобачевского и 
Б. Римана). Два открытия г. Кантора в теории множеств – о несчетности 
континуума и о равномощности таких множеств, как множество точек ли-
нии и точек квадрата, – дали новый толчок к развитию теории множеств 
и теории функций. Возникли такие науки, как топология многообразий, 
дискретный анализ, математическая логика и математическая физика, ли-
нейное программирование, математическая лингвистика, биоинформати-
ка, биомеханика. Получили развитие теория игр, теория вероятностей и 
статистика, финансовая математика и теория страхования, криптография, 
комбинаторика. Развиваются пограничные разделы математики: матема-
тическое моделирование, математическое моделирование сплошных сред. 
Кроме того, много новых математических дисциплин получили развитие в 
связи с развитием вычислительной техники и компьютерных технологий: 

1 Терстон У. Об обучении математике // Математическое просвещение. Сер. 3, 
вып. 11. М. : МЦНМО, 2007. С. 21–37. 
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кибернетика, прикладная и компьютерная математика, теория информации, 
математическое программирование, информатика и теория информатики, 
теория оптимального управления и др.

(Н. В. Бровка)1

20. Понятие теоремы является одним из самых фундаментальных в 
математике. Собственно говоря, математика как наука представляет со-
бой систему, состоящую из трех основных категорий: аксиоматика – фун-
дамент математики как науки; определения – средство описания новых 
объектов; теоремы – средство, позволяющее описать взаимосвязь между 
этими объектами. При этом роль теоремы в этой системе категорий пред-
ставляется наиболее значимой с точки зрения развития математики как 
науки.

Под теоремой в математике понимается утверждение, требующее дока-
зательства. Между тем наряду с термином «теорема» широко используется 
ряд родственных понятий, которые, по большому счету, нужно называть 
теоремами. Приведем их более или менее полный перечень:

   • утверждение; 
   • лемма; 
   • свойство;
   • признак;
   • критерий.

Заметим сразу, что разница в терминологии порой бывает чисто ус-
ловной. Одна и та же формулировка может быть обозначена как теорема, 
утверждение, признак и т. д. в зависимости от обстоятельств или даже от 
принадлежности автора к той или иной научной школе. И все же довольно 
интересно разобраться в этом вопросе и выяснить разницу между этими 
понятиями. Это важно и по причине того, что в ряде случаев незнание осо-
бенностей той или иной формулировки приводит к недопониманию сути 
вопроса и даже к ошибкам.2

21. Огромное количество сложных дифференциальных уравнений не 
имеют аналитического решения, которое можно записать в виде комби-
нации математических функций вроде синуса или экспоненты. А такие 
системы дифференциальных уравнений, как уравнение небесной механики 
Ньютона, гидродинамики Навье – Стокса, электродинамики Максвелла, 
гравитации Эйнштейна, решены пока только для самых простых случаев. 
Сейчас к решению дифференциальных уравнений привлекают мощные 
компьютеры, и они часто позволяют получать численные решения, то есть 

1 Бровка Н. В. Математика: определение понятия // Матэматыка: праблемы 
выкладання. 2014. № 1. С. 53–55.

2 Математика. 2015. № 10. С. 10.
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решения не в виде аналитических функций, а в виде таблиц чисел. Но и 
электронные машины пасуют перед самыми сложными дифференциальны-
ми уравнениями. Главная проблема даже не в том, что дифференциальные 
уравнения сложно решить: в конце концов, компьютеры становятся всё 
мощнее и решению поддаются все более трудные уравнения. Главная про-
блема, которая стоит сегодня перед учёными, особенно перед биологами 
и социологами, заключается в том, что мы не можем открыть дифферен-
циальные уравнения, описывающие изменения в человеческом организме 
или в человеческом обществе.1

22. В настоящее время широко распространены криптосистемы, стой-
кость которых основана на высокой сложности задач факторизации боль-
ших целых чисел и дискретного логарифмирования в простом конечном 
поле. Например, такими являются криптосистемы RSA, схемы Эль-Гамаля, 
схема Диффи – Хеллмана. На сегодняшний день асимптотически и практи-
чески наиболее эффективными алгоритмами решения задач факторизации 
и дискретного логарифмирования в случае больших параметров являются 
различные версии алгоритма решета числового поля. В то же время этот 
алгоритм является и наиболее сложным для программной реализации. 

Алгоритмы решета числового поля состоят из нескольких основных 
трудоемких стадий (выбор полиномов, просеивание по простым числам 
из интервала, решение системы линейных сравнений), каждая из которых 
допускает различные варианты реализаций с использованием тех или иных 
оптимизаций. Одной из основных стадий является стадия выбора двух или 
нескольких полиномов, задающих некоторое алгебраическое расширение 
поля Q. Проблема оптимального выбора полиномов важна, так как более 
качественные полиномы могут значительно сократить время выполнения 
последующей стадии просеивания в алгоритме решета числового поля.

Одной из существенных проблем является вопрос, связанный с оценкой 
эффективности выбора полиномов. Чтобы понять насколько удачно выбра-
ны полиномы, используются два подхода: первый заключается в вычисле-
нии теоретического рейтинга Б. Мерфи для пары полиномов, а второй – в 
выполнении непосредственного просеивания. Вычисление рейтинга дает 
довольно грубую оценку эффективности полинома. Второй подход дает 
точное представление об эффективности полинома, но просеивание пол-
ного интервала простых требует больших затрат времени.2

23. Один из классов функционалов, важных в функциональном интегри-
ровании, это функциональные многочлены произвольной заданной степе-
ни. Одним из подходов к приближенному вычислению функциональных 

1 Наука и жизнь. 2014. № 1. С. 86.
2 Весці НАН Беларусі. 2014. № 3. С. 54.
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интегралов служит использование приближенных формул, являющихся 
точными на классе функциональных многочленов заданной степени. Если 
значения интеграла от функциональных многочленов известны, то для при-
ближенного вычисления интеграла можно использовать аппроксимацию ис-
ходного подинтегрального функционала функциональными многочленами. 
Подход с использованием функциональных многочленов применяется для 
разнообразных типов функциональных интегралов, обусловленных раз-
нообразием пространств, мер и способом их задания. В данной статье рас-
сматривается применение функциональных многочленов к приближенному 
вычислению матричнозначных функциональных интегралов, порожденных 
решениями уравнения Дирака. Такие функциональные интегралы широко 
используются в релятивистской теории, описывающей движение частицы 
в электромагнитном поле. 

Для некоторых типов функциональных интегралов, в частности для 
интегралов по гауссовым мерам, ряд из интегралов от произведения ли-
нейных функционалов с возрастающей суммарной степенью сходится для 
очень узкого класса функционалов. Для рассматриваемых матричнозначных 
интегралов в силу присущих им специфических свойств ряд из интегралов 
от произведения линейных функционалов сходится для широкого класса 
функционалов. Поэтому метод вычисления интегралов, основанный на раз-
ложении функционала в ряд, является эффективным в случае матричноз-
начных функциональных интегралов, порожденных решениями уравнения 
Дирака.1

КоШИ огюстен луи (1789–1857)
24. Французский математик и механик, член Парижской, Петербургской 

и других академий наук и научных обществ. Разработал фундамент матема-
тического анализа, внес огромный вклад в алгебру, математическую физику 
и другие области математики. Он написал и опубликовал свыше 800 работ, 
полное собрание его сочинений содержит 27 томов. Впервые дал строгое 
определение основным понятиям математического анализа. Его курсы ана-
лиза, основанные на использовании понятия предела, послужили образцом 
для большинства курсов позднейшего времени.

Коши много работал в области комплексного анализа, ему принадлежат 
термины «модуль» комплексного числа, «сопряженные» комплексные числа 
и др. В математической физике глубоко изучил краевую задачу с началь-
ными условиями, которая с тех пор называется задачей Коши. Ему также 
принадлежат исследования в геометрии (о многогранниках), теории чисел, 
алгебре и других областях математики.2

1 Весці НАН Беларусі. 2014. № 1. С. 18.
2 Математика. 2014. № 1. С. 32.
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мИнКоВсКИй герман (1864–1909)
25. Немецкий математик и физик. Большая часть работ посвящена тео-

рии чисел. Уже на последнем курсе университета он был отмечен премией 
Парижской академии наук за исследования в области разложения целых 
чисел на 5 квадратов. Вместе с Г. Ф. Вороным был основоположником со-
временной геометрической теории чисел. Основным объектом ее изучения 
являются пространственные решетки – системы всех «целых» точек, то есть 
точек, координаты которых в заданной прямолинейной системе координат 
выражаются целыми числами. Пространственные решетки имеют большое 
значение в геометрии и кристаллографии, и их исследование тесно связано 
с арифметической теорией квадратичных форм. С помощью геометрических 
решеток ему удалось доказать много известных теорем теории чисел и полу-
чить новые результаты. В 1896 г. положил начало важному разделу геоме-
трии – теории выпуклых тел. Идеи геометризации он реализовал и в физике, 
в частности, в специальной теории относительности. Сформулировал «миро-
вой постулат» о том, что все физические законы должны быть инвариантны 
относительно группы преобразований Лоренца. Модель Минковского суще-
ственно помогла Эйнштейну в разработке общей теории относительности.1

ВейерШтрасс Карл теодор Вильгельм (1815–1897)
26. Немецкий математик. Сформулировал логическое обоснование ана-

лиза на основе построенной им теории действительных чисел и так называ-
емого ε-δ-языка. Из результатов Вейерштрасса в области математического 
анализа: систематическое использование понятий верхней и нижней грани 
числовых множеств, учение о предельных точках, строгое обоснование 
свойств непрерывных функций, построение примера непрерывной функ-
ции, нигде не имеющей производной, доказательство теоремы о возмож-
ности разложения любой непрерывной на отрезке функции в равномерно 
сходящийся ряд многочленов и др. Именем Вейерштрасса названа аппрок-
симационная теорема, признак равномерной сходимости, функция.

Вейерштрасс далеко продвинул теорию эллиптических и абелевых 
функций, заложил основы теории целых функций и функций нескольких 
комплексных переменных. Создал теорию делимости степенных рядов. 
В вариационном исчислении он открыл условия сильного экстремума и 
достаточные условия экстремума, исследовал разрывные решения класси-
ческих уравнений. В геометрии создал теорию минимальных поверхностей, 
внес вклад в теорию геодезических линий. В линейной алгебре разработал 
теорию элементарных делителей. Вейерштрасс также доказал, что поле 
комплексных чисел – единственное коммутативное расширение поля дей-
ствительных чисел без делителей нуля.2

1 Математика. 2014. № 1. С. 32–33.
2 Математика. 2015. № 3. С. 48.
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аДамар Жак (1865–1963)
27. Французский математик. Автор фундаментальных исследований в раз-

личных областях математики. В теории чисел доказал асимптоматический 
закон распределения простых чисел, создал значительную часть современной 
теории целых аналитических функций, получил существенные результаты в 
теории дифференциальных уравнений. Его идеи оказали большое влияние 
на создание функционального анализа и вариационного исчисления.

Уделял большое внимание вопросам школьного преподавания. Широкое 
распространение получил его учебник элементарной геометрии.

В книге «Исследование психологии процесса изобретения в области 
математики» собрал наблюдения за мыслительным процессом, в том числе 
со слов А. Эйнштейна, А. Пуанкаре и др. В результате работы выяснилось, 
что мышление не всегда сводится к процессу логического рассуждения, 
что логическое рассуждение всего лишь оформление результатов более 
сложных процессов мышления, природа которых непонятна.

Среди учеников Адамара такие известные математики, как М. Фреше и 
А. Вейль.1

ВИет франсуа (1540–1603)
28. Французский математик, основоположник символической алгебры. 

Будучи молодым офицером, нашел ключ к шифру, который применяли ис-
панцы во время войны с Францией, за что был обвинен испанским королем 
Филиппом II в использовании черной магии.

В тригонометрическом трактате «Математический канон» (1570) дал 
полное решение плоского и сферического треугольников по трем данным 
элементам; вывел разложение величин cos nx и sin nx в ряд по степеням 
cos x и sin x. 

В работе «Введение в аналитическое искусство» (1591) предложил об-
щую теорию алгебраических уравнений, за что и получил статус «отца 
алгебры». Он первым ввел буквенные обозначения не только для неизвест-
ных, но и для коэффициентов уравнений. Благодаря этому смог сформу-
лировать общие методы решения уравнений второй, третьей и четвертой 
степени, унифицировал методы, найденные ранее Ферро и Феррари, а так-
же вывел формулы суммы и произведения корней квадратного уравнения.2

КолмогороВ андрей николаевич (1903–1987)
29. Андрей Николаевич Колмогоров родился в 1903 году в городе Там-

бове. 
Осенью 1920 года он поступил в Московский государственный универ-

ситет на физико-математический факультет. На третьем курсе университета 
1 Математика. 2015. № 3. С. 48.
2 Там жа. С. 46.
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Андрей Николаевич после лекций пошел в школу и стал работать учите-
лем математики и физики. На первом курсе Колмогоров слушал лекции 
Н. Н. Лузина, на семинаре решал проблему, поставленную учителем. Узнав 
об этом, Н. Н. Лузин предложил Колмогорову стать его учеником. 

В студенческие годы работы Колмогорова делают его имя известным 
в математическом мире. После университета он стал аспирантом Лузина. 
Одновременно с другим учеником Лузина А. Я. Хинчиным работает в обла-
сти теории вероятностей. Как потом напишет Колмогоров в своей автобио-
графии, «теория вероятностей – это основная моя узкая специальность».

В 1931 году Колмогоров становится профессором МГУ. А еще через 
два года выходит главная монография «Основные понятия теории вероят-
ностей».

Перед войной он работает в области случайных процессов, турбулент-
ности, алгебраической топологии, а во время войны, как и все ученые, по-
могает военной инженерной науке.

После войны очередной взлет творчества уже всемирно известного уче-
ного связан с его работами по небесной механике, проблемами Гильберта, 
динамическим системам, теории информации. Он становится профессором 
Парижского университета и Берлинского университета им. Гумбольдта.

Имя Колмогорова известно в самых различных областях современной 
науки: теории стрельбы, теории статистических методов контроля массовой 
продукции и др. А известный ученый Дмитрий Сергеевич Лихачев согла-
сился быть редактором сборника стиховедческих работ А. Н. Колмогорова 
(Андрей Николаевич занимался теорией стиха).

Колмогоров был прост и доступен, и у доски, испачканный мелом, и в 
байдарке со своим учеником, и вечером у костра, где ученики всегда были 
рядом с академиком. Добавим, что школа Колмогорова не имеет себе рав-
ных в мире.1

чебыШеВ Пафнутий львович (1821–1894)
30. Пафнутий Львович Чебышев родился в 1821 году в селе Окатово 

Боровского уезда Калужской губернии в семье помещика. Семья перееха-
ла в Москву, когда мальчику было 10 лет. До 16 лет он получал домашнее 
образование, а в 1837 году стал студентом Московского университета, его 
физико-математического факультета. Научная деятельность Чебышева нача-
лась еще в студенческие годы. После первого года обучения в университете 
он написал научную работу, которая на конкурсе студенческих работ полу-
чила серебряную медаль. Чебышев увлекается теорией вероятностей, и его 
магистерская диссертация посвящена тому, как элементарно изложить эту 
математическую дисциплину. В конце 1846 года он защищает диссертацию, 

1 Кто есть кто в мире / гл. ред. Г. П. Шалаева. М. : Слово : Олимпа-Пресс Об-
разование, 2004. С. 708–709.
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дающую ему право преподавать, читать лекции. Диссертация была посвя-
щена интегрированию иррациональностей. 

В 1847 году молодой ученый переехал в Петербург, где защитил доктор-
скую диссертацию, был утвержден в звании доцента и начал читать лекции 
по алгебре и по теории чисел. Докторская диссертация Чебышева «Теория 
сравнений» была отмечена Демидовской премией Академии наук, прочно 
вошла во все мировые учебники по теории чисел и сразу стала классикой. 
Впоследствии его работы в области теории вероятностей, создание мето-
да моментов, доказательство закона больших чисел снискали ему славу и 
уважение коллег.

До 1882 года ученый постоянно читал лекции студентам, консультиро-
вал их, заботился о воспитании молодых русских математиков. Чебышев 
стал основателем петербургской математической школы, среди ее пред-
ставителей – такие крупные фигуры, как А. А. Марков, А. М. Ляпунов, 
В. А. Стеклов и др.1

острограДсКИй михаил Васильевич (1801–1861)
31. Михаил Васильевич Остроградский родился в 1801 году в деревне 

Пашенной Кобелякского уезда Полтавской губернии в семье помещика. 
В 1816 году он поступает в Харьковский университет, а в 1820 году сдает 
кандидатские экзамены. В 1822 году Остроградский отправляется во Фран-
цию, слушает лекции в Политехнической школе и в Сорбонне. Михаил 
Васильевич напряженно работает, и через несколько лет жизни в Париже 
Академия наук дает блестящие отзывы о работах молодого русского мате-
матика. Французская Академия издает одну из его работ по гидродинамике.

Педагогическая деятельность Остроградского началась в 1828 году, он 
читал лекции в Морской академии, затем в институте путей сообщения, 
Главном инженерном и Главном артиллерийском училищах, в Главном 
педагогическом институте. Он курирует преподавание математических 
дисциплин в России во всех военно-учебных заведениях.

Основные его работы совершены в области математического анализа, 
теории чисел, теории вероятностей. Остроградский еще в 1826 году ре-
шил важную задачу о распространении волн на поверхности жидкости, 
наполняющей бассейн в форме круглого цилиндра. Но ключевой является 
другая его работа – выведение формулы преобразования интеграла по 
объему в интеграл по поверхности (1828, 1834), которая до сих пор носит 
его имя.

М. В. Остроградский – основатель русской школы механики. Он был из-
бран членом-корреспондентом Французской Академии наук, американской 
Академии наук, академий в Риме и Турине.2

1 Кто есть кто в мире. С. 1551–1552.
2 Там жа. С. 1085–1086.
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лобачеВсКИй николай Иванович (1792–1856)
32. Николай Иванович Лобачевский родился 20 ноября 1792 г. в Нижнем 

Новгороде. 
Лобачевский окончил Казанский университет. В 1814 г. он приступил к 

чтению лекций по теории чисел, а в 1827 г., уже будучи профессором, был 
избран в ректоры и занимал эту должность в течение 19 лет.

Громкая слава Лобачевского основана на его геометрических изыскани-
ях. К 1826 г. он определил разработанную им систему как «воображаемую 
геометрию» в отличие от «употребительной», евклидовой. Открытие Ло-
бачевского было впервые сжато изложено в феврале 1826 г. на заседании 
отделения физико-математических наук и затем представлено в статье «Но-
вые начала геометрии с полной теорией параллельных» («Ученые записки 
Казанского университета», 1835 г.).

Европейские ученые узнали о работах Лобачевского лишь в 1840 г., и 
уже в 1842 г. он был избран членом-корреспондентом Геттингенского на-
учного общества. 

Лобачевскому принадлежит также ряд работ по математическому ана-
лизу. Он дал общее определение функциональной зависимости. В алгебре 
известен его метод приближенного решения уравнений любой степени; 
ученый первым в России опубликовал курс высшей алгебры.

В Казанском университете Лобачевский читал лекции по астрономии 
и проводил астрономические наблюдения. Благодаря его энтузиазму при 
университете была построена новая обсерватория, одна из лучших по тому 
времени.

В 1883–1886 гг. Казанский университет издал «Полное собрание со-
чинений по геометрии Лобачевского». В 1893 г. в честь столетия со дня 
рождения Лобачевского ему воздвигли памятник в Казани на собранные 
по международной подписке средства. В 1895 г. Казанское физико-матема-
тическое общество учредило премию имени Лобачевского за выдающиеся 
работы в области геометрии. Эту награду поныне присуждает Российская 
академия наук.1

нЬЮтон Исаак (1642–1727)
33. Ньютон родился 4 января 1643 года в деревушке Вулсторп, около го-

рода Грантем, на восточном побережье Англии в семье небогатого фермера. 
В 1661 году Ньютон поступает в Тринити-колледж Кембриджа, а в 

1665 году получает степень бакалавра. В июле 1668 года 25-летний Нью-
тон становится магистром искусств. Через год он получает физико-мате-
матическую кафедру Тринити-колледжа Кембриджского университета и 
возглавляет ее до 1701 года. С тех пор Кембридж стал славиться не столько 
богословием, сколько физикой и математикой. 

1 Кто есть кто в мире. С. 845–846.
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Основную часть своих открытий Ньютон совершил в течение двух 
лет после окончания Кембриджского университета: он открыл закон 
взаимного притяжения тел (гравитации), три фундаментальных закона 
механики, описывающие движение самых различных тел. Все эти за-
коны позволили его последователям объяснить многие неизвестные им 
явления природы.

В 1668 году Ньютон построил первую миниатюрную модель рефлек-
тора, а в 1671 году за создание второго, усовершенствованного телескопа-
рефлектора он избирается членом Королевского общества. А с 1703 года 
возглавляет это авторитетнейшее научное сообщество.

В 1687 году Ньютон издает свой основной труд «Математические начала 
натуральной философии» («Начала»), явившийся обобщением результатов 
собственных исследований и знаний своих предшественников в области 
механики. Этим трудом было завершено построение основ классической 
механики и предопределено развитие науки на последующие столетия.1

ПерелЬман григорий яковлевич (род. 1966)
34. Григорий Перельман родился 13 июня 1966 года в Ленинграде.
В 1982 году в составе команды советских школьников завоевал золотую 

медаль на Международной математической олимпиаде в Будапеште, полу-
чив полный балл за безукоризненное решение всех задач.

Был без экзаменов зачислен на математико-механический факультет 
Ленинградского государственного университета. Побеждал на факультет-
ских, городских и всесоюзных студенческих математических олимпиадах. 
Окончив с отличием университет, поступил в аспирантуру при Ленинград-
ском отделении Математического института им. В. А. Стеклова. Защитив 
в 1990 году кандидатскую диссертацию, он остался работать в институте 
старшим научным сотрудником.

В начале 1990-х годов Перельман приехал в США, где работал научным 
сотрудником в разных университетах, там его внимание привлекает одна 
из сложнейших, в то время еще не решенных, проблем современной ма-
тематики – Гипотеза Пуанкаре. Григорий Яковлевич удивлял коллег аске-
тичностью быта, его любимой едой были молоко, хлеб и сыр. В 1996 году 
Перельман вернулся в Санкт-Петербург, где в одиночку трудился над ре-
шением Проблемы Пуанкаре.

В 2002–2003 годах Григорий Перельман публикует в Интернете свои 
три знаменитых статьи, в которых он кратко изложил свой оригинальный 
метод решения Проблемы Пуанкаре.

В 2006 году Григорию Перельману за решение гипотезы Пуанкаре была 
присуждена международная премия «Медаль Филдса» (официальная фор-
мулировка при награждении: «За вклад в геометрию и его революционные 

1 Кто есть кто в мире. С. 1056–1057.
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идеи в изучение геометрической и аналитической структуры потока Рич-
чи»), однако он от нее отказался.1

ВИнограДоВ Иван матвеевич (1891–1983)
35. Иван Матвеевич Виноградов родился 2 сентября 1891 года в селе 

Милолюб на Псковщине (ныне Великолукский район Псковской области), 
в семье сельского священника.

В 1910 году поступил на физико-математический факультет Петербург-
ского университета. После окончания университета в 1914 году был остав-
лен там для подготовки к профессорскому званию. Получил докторскую 
степень. С 1918 по 1920 годы работал в Пермском государственном уни-
верситете и Томском государственном университете. В 1920 году стал про-
фессором. Продолжил работу в Ленинградском университете, преподавал 
также в Политехническом институте (1920–1934).

C 1934 года с момента разделения Физико-математического института 
И. М. Виноградов – директор Математического института им. В. А. Сте-
клова АН СССР, работал в этой должности более 45 лет до своей смерти 
в 1983 г.

Работы Виноградова по преимуществу посвящены аналитической теории 
чисел. Он решил ряд проблем, которые считались недоступными математике 
начала XX века. В числе прочего создал один из самых сильных и общих 
методов аналитической теории чисел – метод тригонометрических сумм. За 
разработанный метод был удостоен Сталинской премии I степени (1941 г.).

Ему принадлежит решение одной из двух проблем Гольдбаха, которые 
ранее не поддавались усилиям крупнейших математиков. И. М. Виноградов 
решил тернарную проблему Гольдбаха, доказав, что каждое достаточно 
большое нечетное число представляется суммой трех простых чисел, а так-
же получил формулу, выражающую количество таких представлений. По 
этой формуле можно узнать, сколькими способами заданное нечетное число 
может быть разложено на сумму трех простых чисел. При попытке решения 
проблемы Гольдбаха ученый создал один из самых общих и мощных мето-
дов теории чисел – метод тригонометрических сумм. Применяя этот метод, 
он сам и его последователи получили большое количество выда ющихся 
результатов как в теории чисел, так и в других областях математики.2

ферма Пьер (1601–1665)
36. Пьер Ферма родился в августе 1601 года на юге Франции в семье 

помощника мэра городка Бомон-де-Ломань. 
Учился в Тулузе в местном университете. Получив юридическое образова-

ние, в 1631 г. Ферма поступает на государственную службу в кассационную 
1 Паводле: http://ru.wikipedia.org.
2 Там жа.
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палату Тулузского парламента (судебный орган). Первоначально он был упол-
номоченным по приему прошений, а с 1648 г. повышен до звания советника.

Научные интересы Ферма касались множества областей. Изучив не-
сколько языков, он увлекался поэзией, комментировал древних авторов, 
исследовал оптические явления. В течение всей жизни вел обширную пере-
писку со многими мыслителями, в том числе с Б. Паскалем, Р. Декартом.

Математика всегда оставалась для Ферма лишь хобби, и, тем не менее, 
он заложил основы многих ее областей – аналитической геометрии, исчис-
ления бесконечно малых, дифференциальных уравнений, теории вероят-
ностей. Некоторые его открытия намного опередили свое время.

Пьер Ферма известен как автор двух прославленных теорем по теории чи-
сел, названных его именем: малой теоремы Ферма и великой теоремы Ферма. 
Относительно последней на полях одной из книг он писал: «Я нашел этому 
поистине чудесное доказательство, но эти поля слишком малы для него».

По иронии судьбы именно великая теорема долгое время оставалась ре-
кордсменом по числу неудачных попыток доказательства. Лишь в 1994 году 
американский математик Эндрю Уайлз сумел сформулировать ее общее 
доказательство.1

егороВ Дмитрий федорович (1869–1931)
37. Дмитрий Федорович Егоров родился в Москве в семье преподавателя 

математики Федора Ивановича Егорова. 
С 1887 года – студент математического отделения физико-математи-

ческого факультета Московского университета. В 1891 году Д. Ф. Егоров 
окончил университет с дипломом 1-й степени и остался в нем для при-
готовления к профессорскому званию. Уже в 1892 году появилась первая 
научная публикация – статья в журнале «Математический сборник». А в 
1894 году был принят в число приват-доцентов Московского университета.

Начиная с 1910 года Д. Ф. Егоров стал систематически вести математи-
ческий семинар, который посвящался из года в год различным областям 
математики; с тех пор математические семинары постепенно стали обычной 
формой учебной работы в вузах. Особо следует отметить, что им был создан 
семинар по математическому анализу, положивший начало московской шко-
ле теории функций вещественной переменной. Работы Егорова относятся к 
дифференциальной геометрии, теории интегральных уравнений, вариаци-
онному исчислению и теории функций действительного переменного.

В мае 1917 года совет Московского университета избрал Д. Ф. Егорова 
на 4 года помощником ректора.

С момента основания в 1921 году при Московском университете Научно-
исследовательского института математики и механики МГУ и до 1930 года 
Д. Ф. Егоров был его действительным членом и директором (с 1924 года).

1 Паводле: http://ru.wikipedia.org.
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С 1921 года – вице-президент, а с 1923 года – президент Московского 
математического общества. 

6 декабря 1924 года Д. Ф. Егоров становится членом-корреспондентом 
Академии наук.

В 1929 году был подвергнут гонениям по религиозным убеждениям и в 
1930 году арестован.1

38. Математика развивается по своим внутренним законам, а именно по 
законам логики. Математическая логика – это теория верных рассуждений. 
Слово «верных», как и везде в математике, не следует понимать в абсолют-
ном смысле. Большинство математических дисциплин строится на основе 
некоторых исходных договоренностей, или аксиом, которые формулиру-
ются исходя из соображений здравого смысла. Далее из аксиом выводятся 
следствия, причем доказательство строится по законам логического вывода. 
Эти законы обеспечивает как раз математическая логика. Из другой систе-
мы аксиом и по другим законам вывода может получиться совершенно дру-
гая наука. Чудесная загадка математики, которую М. Клайн называет «не-
объяснимой эффективностью», состоит в том, что, несмотря на кажущийся 
произвол своего построения, математика в состоянии описывать реальный 
мир с удивительной точностью. Игра ума – вывод математических теорий 
по логическим законам – оказалась гораздо ближе к действительности, чем 
можно было ожидать.

(В. Я. Турецкий)2

39. Зададимся детским вопросом (который, кстати, волновал многих 
мыслителей прошлого и до сих пор не утратил актуальности): «Сколь-
ко звезд на небе?». Помните Делового человека из «Маленького принца» 
Сент-Экзюпери? Он считал делом своей жизни занести в каталог все эти 
«маленькие, блестящие, золотые штучки, которые иногда видны в воздухе». 
Маленький принц прервал его, когда он обнаружил звезду под номером 
501 622 731. Наблюдая за его работой, мы можем отметить следующее. 
Во-первых, процесс пересчета звезд не имеет конца. Вот, кажется, пересчи-
таны все звезды на небе. Но появляется более мощный телескоп и работа 
продолжается. Во-вторых, каждая звезда приобретает свой уникальный 
номер, представляющий собой целое положительное, т. е. натуральное, 
число. Итак, с одной стороны, совокупность всех звезд бесконечна, а с 
другой стороны, все звезды в ней пронумерованы. Такие совокупности в 
математике называются последовательностями.

Посмотрим на этот процесс по-другому. При подсчете каждому нату-
ральному числу ставится в соответствие вполне определенная звезда. Это 
соответствие, как известно, называется функцией. Значит, работа звездочета 

1 Паводле: http://ru.wikipedia.org.
2 Турецкий В. Я. Математика и информатика. М. : Инфра-М, 2012. С. 60.
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состоит в построении функции, областью определения которой являются 
натуральные числа, а областью значений – совокупность звезд. Теперь мож-
но дать строгое определение последовательности: последовательностью 
называется функция натурального аргумента.

(В. Я. Турецкий)1

40. Любая функция отражает зависимость одной величины от другой 
(аргумента). Часто мы говорим: «Как быстро растут цены!». При этом мы 
фиксируем не только функциональную зависимость цен от времени, но и 
скорость их изменения. Другие процессы происходят медленно: например, 
изменение средней температуры на Земле на один градус требует веков. 
Можно представить себе графики упомянутых функций: первый подни-
мается круто, второй – плавно, почти незаметно для глаза. Итак, нас инте-
ресует, насколько быстро меняется та или иная величина при изменении 
аргумента. Фактически речь идет о скорости изменения функции. Ясно, 
что скорость не является постоянной. В частности, процесс потепления на 
Земле происходит все быстрее. Таким образом, возникает понятие «мгно-
венной» скорости, скорости в данный момент времени или при данном 
значении аргумента.2

41. Существует операция, обратная операции дифференцирования, – ин-
тегрирование функции. Любые обратные операции в математике устроены 
обычно сложнее, чем прямые. Хорошим примером такого различия служат 
операции умножения и деления. Мы можем перемножать любые целые 
числа: в результате снова получится целое число. Значит, операция деле-
ния выводит за пределы множества целых чисел. Более того, мы не можем 
делить на нуль. Интегрирование функции (операция, обратная нахождению 
производной) значительно сложнее дифференцирования. Если вычисление 
производных подчиняется четким правилам, то вычисление интегралов во 
многом можно считать искусством.3

42. Функция называется элементарной, если ее значение можно най-
ти с помощью конечного числа элементарных арифметических действий: 
сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в степень. Ино-
гда к этому набору добавляют взятие синуса и некоторые другие «школь-
ные» операции, а также взятие функции от функции. По правилам диффе-
ренцирования можно найти производную любой элементарной функции. 
В результате снова непременно получится элементарная функция. Однако 
первообразная и неопределенный интеграл от элементарной функции могут 
не быть элементарными. В этом принципиальное отличие интегрирования 

1 Турецкий В. Я. Математика и информатика. С. 180–181.
2 Там жа. С. 215.
3 Там жа. С. 237.
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от дифференцирования. К счастью, многие интересные в математической 
практике функции интегрируются в элементарных функциях (т. е. их перво-
образные есть элементарные функции).1

43. Остановимся на роли случайности в математике и реальности. Мно-
гие процессы сопровождаются неизвестными, неопределенными воздей-
ствиями: помехами, шумами, измерительными ошибками и т. д. Быть мо-
жет, эти явления и не случайны по сути, но причины, порождающие их, 
нам неизвестны. Для математического описания таких явлений удобно 
считать, что неопределенные факторы имеют случайную природу. Итак, 
случайность с этой точки зрения – это инструмент, с помощью которого 
легче исследовать неопределенные явления.

С другой стороны, случайность – не выдуманная математическая аб-
стракция, она, безусловно, существует в реальности. Это значит, что мы 
не в состоянии получить полную информацию о явлении не только из-за 
нашего неумения, неспособности, неточных приборов, но и объективно: 
так устроена природа. В физике микромира хорошо известен принцип не-
определенности Гейзенберга, согласно которому невозможно одновременно 
точно определить положение и скорость частицы. Великий американский 
математик Норберт Винер в своей книге «Кибернетика» иллюстрировал 
необходимость введения случайности в описание природы на примере 
астрономии и метеорологии. Точно так же невозможно получить полную 
информацию обо всех силах, действующих в обществе. Общественное раз-
витие – результат совместного действия многих случайных факторов. Это 
же можно сказать и о поведении отдельного человека, о формировании его 
психологического состояния. Большинство математических методов, при-
меняемых в социологии, психологии и других гуманитарных науках, опи-
рается на представление о случайном характере явлений в этих областях.2

44. Возникновение вероятностных понятий в математике связывают с 
перепиской двух великих французов Блеза Паскаля и Пьера Ферма, по-
священной задаче о справедливом разделении ставок в игре. Интерес к 
задачам, связанным с вероятностями, формировался прежде всего под вли-
янием развития страхового дела, но частные вопросы, побудившие извест-
ных математиков поразмыслить над этим предметом, были поставлены в 
связи с играми в кости и карты. Кавалер де Мере (который вовсе не был 
заядлым игроком, а серьезно интересовался наукой) обратился к Паскалю 
по поводу так называемой задачи об очках. Паскаль завязал переписку с 
Ферма, и они вдвоем установили некоторые основные положения теории 
вероятностей (1654). Когда Христиан Гюйгенс узнал об этой переписке, 
он попытался дать собственное решение, в результате чего появилась его 

1 Турецкий В. Я. Математика и информатика. С. 240.
2 Там жа. С. 266.
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книга «О расчетах при азартных играх» (1657), первый трактат по теории 
вероятностей. Гюйгенс писал: «…при внимательном изучении предмета 
читатель заметит, что он занимается не только игрой, а что здесь даются 
основы теории глубокой и весьма интересной».1

45. Теория вероятностей зародилась как наука в ХVII в. под влиянием 
интереса к такому несерьезному занятию, как азартные игры. Дальнейшее 
развитие теории вероятностей в ХVIII в. связано с именами таких мате-
матиков, как Якоб Бернулли (1654–1705), Даниил Бернулли (1700–1782), 
Абрахам де Муавр (1667–1754) и Жорж Луи Бюффон (1707–1788). Можно 
сказать, что к середине ХVIII в. вероятность завоевала прочное место в 
математике. Ее применяют также в демографии, при оценках ошибок на-
блюдений, постепенно возникают вероятностные подходы в различных 
разделах естествознания.

Значительный вклад в теорию вероятностей внесли русские математи-
ки. В первую очередь это Пафнутий Львович Чебышев (1821–1894) и его 
ученики А. М. Ляпунов (1857–1918) и А. А. Марков (1856–1922). Их ре-
зультаты – большой шаг в науке и ее практическом применении. Традицию 
продолжают советские математики. Первая попытка построить теорию 
вероятностей на основе системы аксиом была предпринята математиком 
С. Н. Бернштейном в 1917 г. Окончательно аксиоматический подход к ве-
роятности сложился в работах выдающегося математика А. Н. Колмогорова 
(его статья «Об основных понятиях теории вероятностей» была опублико-
вана в 1933 г.). Аксиоматика Колмогорова признана математическим миром 
и составляет фундаментальную основу теории вероятностей.2

46. Легко заметить, что одно случайное событие происходит чаще дру-
гого. Например, при бросании кубика четное число выпадает чаще, чем 
кратное трем. Обычно при этом мы делаем вывод, что первое событие (то, 
которое бывает чаще) имеет больший шанс произойти, чем второе (более 
редкое). Таким образом, шанс случайного события мы интуитивно свя-
зываем с его частотой. Тем не менее между этими понятиями существует 
принципиальное различие: шансы оцениваются заранее, до опыта, а частота 
может быть определена только экспериментально, после проведения серии 
случайных опытов в одинаковых условиях. По результатам экспериментов 
(по прошлому опыту) мы оцениваем шанс случайного события произойти 
в будущем.

Далее будет введено понятие вероятности как числовой характеристики 
шанса, возможности появления случайного события. Вероятность присуща 
случайному событию, ее можно посчитать заранее, до опыта. Однако связь 

1 Турецкий В. Я. Математика и информатика. С. 267.
2 Там жа. С. 267–268.
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шанса с частотой события несомненна. Поэтому интересно предварительно 
выяснить некоторые свойства частоты, которые должны перейти по наслед-
ству к математической вероятности.1

47. Существует тесная связь между эмпирической вероятностью (экс-
периментально вычисляемой относительной частотой) и вероятностью 
(характеристикой возможности появления события, определяемой до опы-
та). В силу этого вероятность должна унаследовать основные свойства 
эмпирической вероятности:

   • значение вероятности находится между нулем и единицей;
   • вероятность суммы несовместных событий равна сумме их вероят-
ностей;

   • сумма вероятностей событий, составляющих полный набор, равна 
единице.

Итак, можно сформулировать требования, которым должно удовлет-
ворять любое математическое определение вероятности. Во-первых, это 
должна быть величина, которую можно вычислить для любого случайного 
события, не проводя опытов. Во-вторых, должны выполняться три пере-
численных выше свойства, унаследованные от эмпирической вероятности.2

48. Любое случайное событие можно рассматривать только в связи с 
некоторым случайным экспериментом. В результате этого эксперимента 
можно однозначно определить, произошло данное событие или не про-
изошло. Каждый случайный эксперимент характеризуется некоторым на-
бором возможных исходов (не обязательно конечным). Различают две раз-
новидности исходов. Сложный (или составной) исход можно представить 
в виде суммы других исходов. В противоположность сложному элементар-
ный исход случайного эксперимента неразложим в сумму других исходов. 
Предполагается также, что два различных элементарных исхода не могут 
произойти одновременно, т. е. они попарно несовместны. Заметим, что 
понятие элементарного исхода определяется на интуитивном уровне. Это 
базовое понятие, не имеющее строгого математического определения, как 
точка или множество. Тем не менее каждому случайному эксперименту мы 
безошибочно можем приписать совокупность всех элементарных исходов:

   • они неразложимы в сумму других исходов;
   • они попарно несовместны;
   • никаких других элементарных исходов в результате данного экспери-
мента произойти не может.

Эту совокупность принято называть пространством элементарных исходов 
(или элементарных событий) и обозначать Ω. Отметим, что совокупность 

1 Турецкий В. Я. Математика и информатика. С. 274.
2 Там жа. С. 276.
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элементарных исходов очень напоминает совокупность всех исходов в клас-
сическом определении вероятности.1

49. Математическая статистика – раздел математики, очень близкий к 
теории вероятностей. Лучше сказать, математическая статистика в решении 
своих специфических задач пользуется результатами теории вероятностей. 
Однако следует иметь в виду, что это другая, отдельная наука, решающая в 
каком-то смысле обратные задачи по сравнению с задачами теории вероят-
ностей. 

В теории вероятностей вероятностное пространство задано и требуется 
предсказать возможное поведение случайной величины; в математической 
статистике, наоборот, известны лишь реализовавшиеся значения случайной 
величины, по которым реконструируется вероятностное пространство. Го-
ворят, что по экспериментальным данным строится вероятностная модель 
явления, соответствующая этим данным (возможно, в каком-то смысле 
наилучшая). Задача математической статистики коротко формулируется 
как интерпретация данных.2

50. Все, что находится в распоряжении математической статистики при 
решении своих задач, – это выборка. На основании выборки в статисти-
ке делаются выводы о параметрах и свойствах распределения генераль-
ной совокупности. Однако в силу того, что выборка есть набор случайных 
величин, все статистические выводы (оценки, решения) также являются 
случайными. Поэтому в статистике широко применяется аппарат теории 
вероятностей.

Бесконечная генеральная совокупность – математическая абстракция. 
На практике, конечно, имеют дело с конечными совокупностями. Важно 
лишь, чтобы объем выборки был мал по сравнению с объемом реальной 
генеральной совокупности. Примером служат опросы общественного мне-
ния. Пусть нас интересует оценка населением своего экономического по-
ложения. Каждый житель страны обладает такой оценкой и может быть 
отождествлен с конкретным значением этой случайной величины. Гене-
ральная совокупность в данном случае – все население, выборка же стро-
ится на основании опроса конечного числа респондентов, небольшого по 
сравнению с объемом генеральной совокупности.3

51. Статистические гипотезы можно разделить на следующие группы.
1. гипотезы о параметрах распределения. Эти гипотезы представляют 

собой предположение о значении некоторых параметров распределения 
генеральной совокупности. Пусть, например, известно, что совокупность 

1 Турецкий В. Я. Математика и информатика. С. 294.
2 Там жа. С. 386–387.
3 Там жа. С. 389.
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распределена по нормальному закону. Высказывается гипотеза о том, что 
параметр m имеет конкретное значение mо или лежит в заданном проме-
жутке [a, b]. Другая разновидность гипотез о параметрах состоит в пред-
положении о том, что параметры (например, математические ожидания) в 
двух выборках равны между собой. Гипотезы о параметрах распределения 
можно выдвигать, располагая достаточно большой информацией о гене-
ральной совокупности или имея весомые основания считать известным ее 
закон распределения.

2. гипотезы о виде распределения. Это более общие гипотезы, они вы-
двигаются в условиях недостаточной информации о генеральной совокуп-
ности. «Глядя» на выборку, мы выдвигаем гипотезу о том, по какому закону 
распределена совокупность (например, по равномерному или по нормаль-
ному). Проверка гипотезы о нормальности может помочь при дальнейшей 
обработке выборки: если случайную величину уверенно можно считать 
нормальной, то к ней применимы все теоремы о нормальных величинах, 
в частности, имеется возможность строить доверительные интервалы для 
параметров.1

52. Данные часто можно сгруппировать в соответствии с каким-либо 
признаком. Предположим, выборка содержит данные о доходах. Такую 
выборку можно разбить на две группы: например, доходы студентов и всех 
остальных, доходы бизнесменов и небизнесменов и т. п. Возникает есте-
ственный вопрос: является ли фактор, по которому сгруппированы данные, 
важным с точки зрения выбранного показателя (уровня доходов)? Говорят: 
является ли фактов статистически значимым? О значимости фактора 
можно судить по средним значениям в каждой выборке. Если средние не 
сильно различаются, можно достаточно уверенно предположить, что фак-
тор не является значимым. Данная гипотеза формулируется как гипотеза 
о равенстве математических ожиданий для двух независимых выборок.2

1 Турецкий В. Я. Математика и информатика. С. 419–420.
2 Там жа. С. 429.



107

ХРЭстАмАтЫЯ



108

А. Богуш

ВЫШЭЙШЫЯ НАВУЧАЛЬНЫЯ ЎстАНОВЫ  
Ў ГІстОРЫІ БеЛАРУсІ.  

ВЯДОмЫЯ ВУЧОНЫЯ ФІЗІКІ,  
ЯКІЯ НАРАДЗІЛІсЯ  

НА БеЛАРУсКАЙ ЗЯмЛІ

За апошнія гады адбыліся значныя змены ў поглядах на нашу гісторыю, 
на нашу гістарычную спадчыну. Гэта закранула і гісторыю развіцця навукі 
і вышэйшай адукацыі на беларускай зямлі. Становяцца вядомымі ўсё новыя 
і новыя факты гэтай гісторыі, з небыцця вяртаюцца імёны нашых славутых 
землякоў, імёны, якія назаўсёды ўпісаны ў гісторыю навуковай думкі, у тым 
ліку і гісторыю развіцця фізічнай навукі. На жаль, і зараз гэтая гісторыя 
далёка яшчэ не напісана, і мы можам нагадаць толькі асобныя яе эпізоды і 
назваць імёны толькі асобных вучоных.

Як вядома, у 1775–1781 гг. у г. Гродне працавала Медыцынская акадэмія, 
у 1848–1863 гг. – Горы-Горацкі сельскагаспадарчы інстытут, з 1911 г. – 
Віцебскае аддзяленне Маскоўскага архітэктурнага інстытута, а таксама 
настаўніцкія інстытуты ў Віцебску (з 1910 г.), Магілёве (з 1911 г.) і ў Мінску 
(з 1914 г.).

Разам з тым доўга замоўчвалася, што на беларускай зямлі існавала і 
паспяхова дзейнічала амаль на працягу ўсяго нашага тысячагоддзя сетка 
навучальных устаноў, у тым ліку вышэйшага ўніверсітэцкага тыпу, у межах 
рэлігійных фарміраванняў. 

Адной з першых вышэйшых навучальных устаноў на Беларусі (у Вялікім 
Княстве Літоўскім) была Віленская кафедральная школа, закладзеная 
ў 1387–1388 гг. Створаная пазней на яе базе Віленская акадэмія ў 1579 г. 
афіцыйна атрымала ўсе правы еўрапейскага ўніверсітэта. Першапачатко-
ва, у XVI–XVII стагоддзях выкладанне ў Віленскім універсітэце вялося на 
беларускай і лацінскай мовах. Асаблівую ролю ў распаўсюджванні вышэй-
шай адукацыі па фізіцы на Беларусі адыграў фізіка-матэматычны факультэт 
Віленскага ўніверсітэта. Толькі за 1803–1833 гг. тут прайшлі падрыхтоўку 
прыкладна паўтары тысячы студэнтаў, амаль палавіну якіх складалі выхадцы 
з беларускіх губерняў (Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай). У першай палове 
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XX стагоддзя, пасля аднаўлення сваёй дзейнасці Віленскі ўніверсітэт імя Стэ-
фана Баторыя стаў сапраўдным навуковым і культурным цэнтрам у Заходняй 
Беларусі. У 1812 годзе ў акадэмію з правамі ўніверсітэта быў пераўтвораны 
вышэйшы езуіцкі калегіум у Полацку. Праіснаваў ён толькі да 1820 г.

Сёння мы маем магчымасць назваць нямала вядомых вучоных фізікаў, 
якія нарадзіліся на нашай беларускай зямлі. Сярод тых, чые буйныя на-
вуковыя дасягненні былі здзейснены яшчэ ў мінулым, XIX, або на пачатку 
нашага XX стагоддзя, мы бачым:

Г. Мінкоўскага – стваральніка чатырохмернай геаметрыі прасторы-ча-
су ў тэорыі адноснасці (прастора Мінкоўскага); А. І. Садоўскага, які тэа-
рэтычна абгрунтаваў вярчальнае дзеянне светлавых хваляў у крышталях 
(эфект Садоўскага); выкладчыка Беластоцкай гімназіі К. С. Чаховіча, вы-
хадца з беларускай шляхецкай сям’і на Віленшчыне, які адным з першых 
назіраў спектры атамаў і малекул ва ўзбуджаным стане, быў першым рэ-
дактарам (разам з М. Гусевым) часопіса «Вестник математических наук», 
што выдаваўся ў Вільні (1861–1863 гг., 40 нумароў) і стаў першым у Расіі 
перыядычным навуковым часопісам фізіка-матэматычняга профілю; прафе-
сара электраграфіі і магнетызму Я. А. Наркевіча-Ёдку, які, у прыватнасці, 
задоўга да А. С. Папова стварыў прыёмнік электрамагнітных хваляў; 
І. Яркоўскага, у навуковых працах якога, прысвечаных будове матэрыі, 
электрамагнітным і гравітацыйным сілам, выказаны прагрэсіўныя наву-
ковыя ідэі і гіпотэзы, што знайшлі пацвярджэнне і абгрунтаванне толькі ў 
сучаснай фізічнай навуцы; члена Польскай акадэміі навук З. Урублеўскага, 
які праводзіў даследаванні па фізіцы нізкіх тэмператур.

Ураджэнцам Беларусі (паводле вуснай інфармацыі праф. Д. Файрлі) 
з’яўляецца вядомы фізік-тэарэтык, член Лонданскага каралеўскага таварыства 
(Брытанскай акадэміі навук) прафесар Эдыбургскага ўніверсітэта Н. Кемер, 
аўтар класічных распрацовак па тэорыі элементарных часціц і ядзерных сілаў.

На беларускай зямлі ў раёне г. Бабруйска пражывалі бацькі вядомага 
сучаснага фізіка, прафесара Гарвадскага ўніверсітэта, члена Нацыянальнай 
акадэміі навук ЗША Ш. Л. Глэшаў (Глухоўскага), лаўрэата Нобелеўскай 
прэміі, аднаго са стваральнікаў стандартнай калібровачнай палявой тэорыі 
электраслабых узаемадзеянняў (тэорыі Вайнберга – Глэшаў – Салама). 

Членам Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі стаў выпускнік фізіка- 
матэматычнага факультэта Віленскага універсітэта Б. У. Кіт(а) (родам з 
в. Агароднікі Карэліцкага р-на Гродзенскай вобл.) – вядомы амерыканскі ву-
чоны ў галіне астранаўтыкі і ракетнага паліва, заслужаны прафесар Мэры-
лендскага універсітэта (ЗША), сябра шматлікіх аўтарытэтных міжнародных 
навуковых арганізацый і таварыстваў.

Дарэчы, наша зямля аказалася надзвычай ураджайнай на акадэмікаў. 
У Беларусі нарадзіліся такія буйныя вучоныя-фізікі сучаснасці, члены бы-
лой Акадэміі навук СССР (цяпер РАН), як:
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Ж. І. Алфёраў – працуе ў галіне фізікі паўправаднікоў, віцэ-прэзідэнт 
РАН, ганаровы член Акадэміі навук Беларусі (1994 г.); В. І. Гальданскі – 
працуе ў галіне фізічнай хіміі, тэорыі элементарных часціц і атамных ядраў; 
Я. Б. Зельдовіч – адзін са стваральнікаў тэорыі ядзерных і тэрмаядзерных 
рэактараў, выканаў фундаментальныя навуковыя працы па тэорыі элемен-
тарных часціц, гравітацыі і касмалогіі (яму пастаўлены помнік насупраць 
Інстытута кібернетыкі АНБ у Мінску); Л. І. Мандэльштам – буйнейшы ву-
чоны ў галіне оптыкі, аўтар шматлікіх навуковых адкрыццяў, якім прысво-
ена яго імя; У. Ф. Міткевіч – працаваў у галіне фізікі электрамагнітных з’яў, 
аўтар буйных навуковых распрацовак па электрыфікацыі; А. Б. Мігдал – 
працаваў у галіне атамнай і ядзернай фізікі, адзін са стваральнікаў квантава-
механічнай тэорыі многіх целаў; Я. С. Фрадкін – аўтар вядомых распра-
цовак па квантавай электрадынаміцы і сучаснай квантавай тэорыі палёў.

Выпускніком Беларускага дзяржаўнага універсітэта быў акадэмік АН 
СССР Л. А. Арцымовіч – стваральнік і кіраўнік першых навукова-тэхнічных 
праграм па кіроўным тэрмаядзерным сінтэзе. На працягу многіх гадоў ён 
быў акадэмікам-сакратаром Аддзялення агульнай фізікі і астраноміі АН 
СССР.

Сярод членаў акадэмій іншых краін СНД можна назваць акадэміка 
Украінскай АН А. І. Ахіезера, вядомага фізіка-тэарэтыка шырокага 
профілю, аўтара грунтоўнага навукова-вучэбнага дапаможніка па кван-
тавай электрадынаміцы (разам з У. Б. Берасцецкім), які неаднаразова быў 
перавыдадзены ў СССР і ў далёкім замежжы.

Гэты пералік можна працягваць і працягваць. Але ўжо прыведзеныя 
імёны пераканаўча сведчаць аб тым, што беларуская зямля была багатай 
на таленавітых сыноў.

Разам з тым усё сказанае вышэй не дае падставы для лішняй эйфарыі і 
асаблівага задавальнення. Амаль усе вучоныя-фізікі, аб якіх ішла гаворка, 
за вельмі рэдкімі выключэннямі, звязаны з беларускай зямлёй толькі месцам 
свайго нараджэння або дзяцінства і юнацтва. Фарміраванне іх як буйных 
вучоных-даследчыкаў, актыўная творчая дзейнасць у разнастайных галінах 
фізічнай навукі, прызнанне іх поспехаў і дасягненняў навуковым грамад-
ствам прайшлі, як правіла, за межамі нашай рэспублікі. Тым не менш, мы 
павінны ведаць гэтыя імёны і ганарыцца такімі славутымі землякамі.

У кожным выпадку, сёння нічога нечаканага і здзіўляючага няма ў тым, 
што, калі на Беларусі склаліся адпаведныя спрыяльныя гістарычныя ўмовы, 
тут расцвіла па-сапраўднаму свая беларуская фізічная навука, выраслі свае 
выдатныя беларускія вучоныя-фізікі.

Богуш А. А. Фізіка і фізікі Беларусі: справы і людзі Інстытута фізікі 
імя Б. І. Сцяпанава. Мінск : АН Беларусі, 1995, С. 2–5.
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Д. Дзятко

ІмЯ Ў НАВУЦЫ:  
ЛЯВОН ЛеАНІДАВІЧ БІЛЬДЗЮКеВІЧ

Лявон Леанідавіч Більдзюкевіч нарадзіўся 6 студзеня (ст. ст.) 1895 г. 
у мястэчку Івянец колішняга Менскага павета ў сям’і чыноўніка Леаніда 
Віктаравіча Більдзюкевіча. Беларускі шляхецкі род Більдзюкевічаў, які вя-
дзе сваё паходжанне ад віленскага войта Томаса Більдзюка (першая палова 
XVII ст.), даў свету нямала вядомых асоб, сярод якіх палітыкі, мастакі, 
навукоўцы, педагогі.

Выключная ўвага ў сям’і Леаніда Віктаравіча і Марыі Іванаўны 
Більдзюкевічаў надавалася адукацыі. Леонт вучыўся ў Івянецкай пачатковай 
школе, потым намаганнямі бабулі быў уладкаваны ў Менскую мужчынскую 
гімназію, дзе праходзіў навучанне за казённы кошт. Пачынаючы з чацвёр-
тага класа, каб здымаць пакой у раёне менскай Старажоўкі, вымушаны быў 
падпрацоўваць і даваць прыватныя ўрокі. 

У гімназіі Леонт вывучаў філасофскую прапедэўтыку, юрыспрудэнцыю, 
матэматыку, фізіку, геаграфію, матэматычную геаграфію, гісторыю, сла-
веснасць, а таксама шэраг моў: рускую, царкоўнаславянскую, лацінскую, 
нямецкую і французскую [9, арк. 7 адв.]. На выпускных экзаменах у гімназіі 
малады чалавек паказаў нядрэнныя веды: для таго, каб атрымаць сярэбраны 
медаль, яму не хапіла толькі адной выдатнай адзнакі.

Пасля заканчэння гімназіі ў 1913 г. Леонт чатыры гады вучыўся на 
фізіка-матэматычным факультэце Кіеўскага Імператарскага ўніверсітэта 
святога Уладзіміра па разрадзе матэматычных навук, дзе «напісаў ды-
плёмнае баданьне аднаго з пытаньняў тэорэтычнай мэханікі, якое пры-
знана “весьма удовлетворительным”, пачаў трымаць дзяржаўные іспыты 
у фізыко-матэматычнай дзяржаўнай камісіі…» [13, арк. 49]. Частку з 
іх Л. Більдзюкевіч здаў, аднак нягледзячы на гэта ў 1917 г. вымуша-
ны быў пакінуць універсітэт і перайсці на педагагічную працу, каб хоць 
неяк забяспечыць сваё пражыццё. Настаўнічаў у змешанай гімназіі на 
Кацярынаслаўшчыне, потым у Кіеве – у дзіцячым прытулку, у прафесійнай 
школе друкарскай справы, у школе для дарослых [13, арк. 49].

Леонт Леанідавіч актыўна наведваў лекцыі па педагагічных пы-
таннях і ўлетку 1918 г. скончыў аднагадовыя педагагічныя курсы 
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Кіеўскай вучэбнай акругі для падрыхтоўкі настаўнікаў сярэдніх школ 
па аддзяленні матэматыкі, а таксама курсы па эканоміцы Кіеўскага ка-
мерцыйнага інстытута (1919 г.). Жывучы ва Украіне, ён не забываў пра 
свае карані і цягнуўся да беларускай культуры: у 1917–1918 гг. Леонт 
уваходзіў у склад кіеўскага беларускага культурна-асветнага таварыства 
«Зорка», сябрамі якога ў розны час былі Л. Леўшчанка, Л. Галькевіч, 
Я. і М. Хлябцэвічы, Я. Фарботка і інш. «Зорка» займалася культурна-
асветніцкай і літаратурна-выдавецкай дзейнасцю, прапагандавала ідэі 
нацыянальнага руху ў асяродку беларусаў-вайскоўцаў мясцовага ваеннага 
гарнізона і Паўднёва-Заходняга фронту, праводзіла працу са студэнтамі-
суайчыннікамі і аказвала ім матэрыяльную дапамогу.

У чэрвені 1919 г. Л. Більдзюкевіч быў запрошаны ў Менскую школу 
сляпых у якасці настаўніка-выхавальніка, а з кастрычніка 1919 г. выкладаў 
геаграфію ў Менскай беларускай гімназіі.

У час польска-савецкай вайны 1919–1920 гг. Леонт разам з Я. Купалам, 
А. Прушынскім, У. Ігнатоўскім, А. Аўсянікам, Я. Фарботкам, К. Цярэшчан-
кам, А. Смолічам, М. Кудзелькам і інш. увайшоў у склад Часовага белару-
скага нацыянальнага камітэта, які ставіў за мэту згуртаванне і каардына-
цыю дзейнасці ўсіх беларускіх нацыянальных арганізацый для «падняцця 
нацыянальнага самапачуцця, духоўнай і матэрыяльнай культуры белару-
скага народа, а таксама абароны нацыянальных, культурных і рэлігійных 
яго інтарэсаў».

Леонт Більдзюкевіч добра разумеў дзяржаўную важнасць пераводу на-
вучання ў адукацыйных установах на беларускую мову і неабходнасць 
выпрацоўкі для гэтага нацыянальнай тэрміналогіі па розных галінах 
навукі, тэхнікі, культуры. Ён удзельнічаў у працы Беларускай школьнай 
рады Меншчыны, быў адным з пачынальнікаў беларускага тэарэтычнага 
тэрміназнаўства і сам займаўся тэрміналагічнай працай: Леонт Більдзюкевіч 
уваходзіў у кола найбольш актыўных сяброў камісіі пры Менскім 
педагагічным інстытуце па распрацоўцы матэматычнай тэрміналёгіі. 

У 1920 г. Л. Більдзюкевіч апублікаваў падрыхтаваную пад эгідай матэма-
тычнай камісіі «Праграму сыстэматычнага курсу арытмэтыкі i тэрміналёгію», 
якая была прызначана «даць асновы для вытварэньня праграмы сыстэма-
тычнага курсу арытмэтыкі i тэрміналёгіі для беларускай сярэдняй школы» і 
стала адной з першых спроб стварэння тэарэтыка-аглядавага даследавання ў 
айчынным тэрміназнаўстве [14, с. 2]. Па інфармацыі беларускага гісторыка 
У. Ляхоўскага, гэтая праца была створана сумесна з А. Данілевічам і 
К. Гадыцкім-Цвіркам пад агульным кіраўніцтвам В. Іваноўскага [1]. У прагра-
му ўваходзілі 9 асноўных частак: «Складаньне», «Адыманьне», «Множань-
не», «Дзяленьне», «Іменныя (мерныя) лікі», «Падзельнасць лікаў», «Звы-
чайныя дробы (дробезі)», «Дзесятковыя (дзесяцёрныя) дробы», «Адносіны 
(стасункі)». Сістэма тэрмінаў, выкарыстаная аўтарам у гэтых раздзелах, была 
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вытрымана ў адпаведнасці з рэкамендацыямі матэматычнай камісіі Белару-
скага педагагічнага інстытута.

У артыкуле «Асновы беларускае матэматычнае тэрміналёгіі» 
Л. Більдзюкевіч прапанаваў тэрміны для намінацыі i дэфініцыі «асноўных 
матэматычных разуменьняў» (каля 470 тэрмінаадзінак для абазначэння 
паняццяў элементарнай матэматыкі) i зрабіў аналіз некаторых з іх: «Арыт-
мэтыка ў звычайным разуменьні гэтага слова больш за ўсё мае дачыненьне 
з іменнымі або мернымі лікамі. Гэтыя лікі лепш называць мернымі, бо яны 
ёсьць рэзультат вымеру (або мераньня памеру) вялічыні, пры чым атрымо-
вываюцца розныя значэньні або вартасьці вялічыні» [5, с. 24]. 

 У шэрагу выпадкаў выбар найбольш прымальных, на думку аўтара, 
лексем з некалькіх тоесных адбываўся суб’ектыўна, без належнага наву-
ковага тлумачэння: «Здаецца, што лепш ужываць тэрмін дроб, чым тэрмін 
дробязь» [5, с. 24]. Разам з тым, многія тэрміны, выкарыстаныя ў артыку-
ле, утвораны па законах беларускай мовы і падаюцца дастаткова ўдалымі: 
зменшанік, адымнік, дзельнік, падзельнасць, дроб дзесятковы, аднасклад, 
шчыльнасць, злучэньне, прамер і інш.

У цэлым канцэпцыя Л. Більдзюкевіча грунтуецца на тым палажэнні, 
што «асноўныя матэматычныя разуменьні знаходзяцца ў народнай мове й 
толькі трэба пастарацца іх адтуль узяць; што ж датычыцца больш склада-
ных матэматычных разуменьняў, то тэрміны для іх павінны быць створаны 
на аснове народнай мовы й толькі ў крайнім выпадку можна карыстацца 
клясычнымі або чужаземнымі» [5, с. 23]. 

Такі метадалагічны падыход у асобных пазнейшых працах атрымаў 
характарыстыку «заганнага» [15, с. 118], але, як нам падаецца, на той 
час зрабіў станоўчы ўплыў на ўвесь працэс выпрацоўкі нацыянальнай 
тэрміналогіі.

У лютым 1921 г. пры навукова-літаратурным аддзеле Народнага 
камісарыята адукацыі была арганізавана Навукова-тэрміналагічная камісія 
ў складзе трох секцый: гуманітарнай, прыродазнаўчай і матэматычнай. Да 
працы ў камісіі былі прыцягнуты спецыялісты па розных галінах навукі, 
якія добра валодалі беларускай мовай, – філолагі, пісьменнікі І. Луцэвіч, 
Я. Лёсік, М. Байкоў, У. Чаржынскі, фотамастак Л. Дашкевіч, географ 
М. Азбукін, матэматыкі К. Гадыцкі-Цвірка, Л. Більдзюкевіч, А. Круталевіч, 
хімік Ч. Родзевіч, біёлагі В. Міхальскі, І. Каранеўскі, інжынер Ф. Бурак. 
Пазней актыўны ўдзел у працы камісіі прынялі філолагі К. Міцкевіч, 
Я. Дыла, М. Піятуховіч, С. Плаўнік, хімік І. Сушчынскі, юрыст М. Гуткоўскі 
і інш. Як слушна адзначаў С. Запрудскі, «сярод членаў камісіі на момант яе 
стварэння найбольш падрыхтаванымі да ўкладання навуковай тэрміналогіі 
былі, відаць, матэматыкі Л. Більдзюкевіч і А. Круталевіч» [1]. 

Агульным вынікам працы матэматычнай секцыі Навукова-тэрмі на ла-
гічнай камісіі i прыродазнаўчага аддзела Інбелкульта стаў першы выпуск 
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БНТ «Элемэнтарная матэматыка (Арытмэтыка. Альгэбра. Гэомэтрыя. 
Трыганомэтрыя. Асновы Аналітычнай Геомэтрыі i Вышэйшага Аналізу)», 
складзены, у асноўным, з тэрмінаў, папярэдне надрукаваных у некалькіх 
выпусках «Вестника Наркомпроса». Тэрміналогію арыфметыкі апрацавалі 
Л. Більдзюкевіч i Ф. Бурак, тэрміны па алгебры, аналітычнай геаметрыі i 
вышэйшым аналізе – А. Круталевіч, геаметрычную i трыганаметрычную 
тэрміналогію падрыхтаваў Ф. Бурак. Першапачаткова аўтары прапанавалі 
больш за 2000 тэрмінаў, 1200 з якіх былі прынятыя пасля абмеркаванняў 
на секцыі i на агульным сходзе. У выніку тэхнічнай апрацоўкі ў слоўніку 
кадыфікавалася 901 лексема [2, с. 4]. 

У аснову матэматычнай тэрміналогіі пакладзены словы, існуючыя 
ў жывой народнай мове (астача, бок, велічыня, вышыня, вылічыць, 
даўжыня, дуга, кірунак, лік, прастора, скрутка, стажок, ступень і інш.), 
паколькі «дзякуючы абстрактнасьці матэматычных разуменьняў, такіх 
чыстых тэрмінаў народная мова мае надта мала» [2, с. 3]. У сувязі з гэ-
тым даводзілася ўтвараць неалагізмы або запазычваць лексічныя адзінкі 
з іншых моў. «Нэолёгізмы ўтвараліся выключна на аснове істнуючых у 
жывой мове слоў, згодна з унутраным сэнсам данага тэрміну і з законамі 
беларускай мовы»: аднімнік, акружына, ёмістасьць, канцавосьсе, кру-
гавыраз, пазем, прыпростакутная, разьвязак, расхіл, роўналежнабочнік, 
сярэдніца і інш. Калі ў народнай мове адсутнічалі адпаведныя словы або 
ўтвораныя неалагізмы былі занадта штучныя ці «даныя тэрміны прынялі 
ўжо інтэрнацыянальную ахварбоўку», аўтары выкарыстоўвалі запазыча-
ныя найменні: гіпэрболя, гомотэтыя, дыферэнцыял, модуль, інтэграл, 
інтэрполяцыя, трапэз, факторыял і г. д. [2, с. 3–4]. 

Такім чынам, выданне было арыентавана на рэсурсы беларускай 
мовы, аднак у асобных выпадках («як компроміс пры асабліва спрэчных 
тэрмінах») прапаноўваліся дзве тэрмінаадзінкі – інтэрнацыяналізм i на-
ватвор: аксіома, пэўнік; дырэктрысы, кіраўніцы; дыскрымінант, адрозьнік; 
сымэтрыя, суразмернасьць; сэктор, вырэзак; цэнтр, асяродак; сымболь, 
знак; ромб сукосьнік; квадрант, чвэртка i інш. 

У трэцім выпуску БНТ «Беларускай навуковай тэрмінолёгіі» 
Л. Більдзюкевіч на аснове тых жа прынцыпаў апрацаваў беларускія 
касмаграфічныя тэрміны і найменні нябесных цел [3].

У 1920-я гг. Леонт Леанідавіч пераклаў на беларускую мову некалькі 
зборнікаў арыфметычных задач (дапаможнікі М. Шапашнікава, М. Валь-
цава; 1921, а таксама двухтомнік С. Валасковіча; 1922), неаднаразова 
выступаў у часопісе «Вестник Наркомпроса» з рэцэнзіямі на падручнікі. 
Прыярытэтную ўвагу ва ўсіх гэтых публікацыях ён надаваў моўнаму афарм-
ленню спецыяльнай лексікі.

Сямейнае жыццё Леонта Леанідавіча складвалася ўдала. Жывучы ў Мен-
ску, ён у 27-гадовым узросце ажаніўся з Марыяй Людвікаўнай Раманоўскай. 
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Пасля вяселля маладыя людзі вырашылі аб’яднаць свае прозвішчы: 
Більдзюкевіч-Раманоўскія. Аднак пазней пакінулі толькі першую частку, 
паколькі падвойныя прозвішчы лічыліся «дваранскімі», што ў таталітарным 
грамадстве было небяспечна [7].

Праз год сям’я пераехала ў Бабруйск, дзе Леонт уладкаваўся працаваць 
у педтэхнікум, а яшчэ пазней – у Рагачоў. Там Більдзюкевічы знялі дом з 
невялікім садам, трымалі гаспадарку, а Леонт Леанідавіч з 1926 г. выкладаў 
у Рагачоўскім педтэхнікуме. 

Разам з НЭПам прайшоў і адносны матэрыяльны дабрабыт: заробле-
ных грошай на пражыццё сям’і з дзецьмі катастрафічна не хапала, таму 
Л. Більдзюкевіч пакінуў жонку і дзяцей у Рагачове, а сам у 1930 г. пераехаў 
у Мінск, дзе быў прыняты па конкурсе выкладчыкам у Інстытут торфу 
(пасля рэарганізацыі – Беларускі політэхнічны інстытут). Адначасова вёў 
заняткі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце і педвучылішчы. 

У 1932 годзе сям’я Більдзюкевіча пераехала ў Менск, дзе пасялілася ў 
сваім доме па вуліцы Сляпянскай. Каб хоць неяк забяспечыць жонку і дзя-
цей, Леонт Леанідавіч быў вымушаны працаваць па 12–14 гадзін у суткі.

Нястачнае, але больш-менш спакойнае жыццё сям’і Більдзюкевічаў за-
кончылася 20 чэрвеня 1938 г., калі Леонт Леанідавіч, бацька чацвярых дзя-
цей, быў арыштаваны НКУС БССР па сфабрыкаванай справе «Саюза вы-
звалення Беларусі». Па афіцыйнай версіі «У 1926 годзе на тэрыторыі БССР 
нацыяналісты стварылі антысавецкую паўстанцкую арганізацыю з цэнтрам 
у Мінску… якая атрымала найменне Саюз вызвалення Беларусі (СВБ). 
Яна мела філіялы ў Віцебску, Полацку і іншых гарадах Беларускай ССР… 
Агентурнай распрацоўкай і следствам па справе Саюза вызвалення Беларусі 
выяўлена, што праграма гэтага варожага падполля была накіравана на 
ліквідацыю заваёў Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі і аднаўлення 
ў рэспубліцы ўлады памешчыкаў і капіталістаў» [4, с. 14].

Па гэтай жа справе, акрамя Л. Більдзюкевіча, з 1930 г. па 1952 г. 
праходзілі вядомыя беларускія навукоўцы і грамадскія дзеячы М. Азбукін, 
А. Бабарэка, М. Байкоў, А. Баліцкі, П. Бузук, І. Бялькевіч, М. і Г. Гарэцкія, 
У. Дубоўка, У. Ігнатоўскі, М. Каспяровіч, В. Ластоўскі, Я. Лёсік, 
С. Некрашэвіч, А. Смоліч, Б. Эпімах-Шыпіла і інш., многія з іх былі рэ-
прэсаваныя.

Леонт Леанідавіч год знаходзіўся пад следствам у мінскай турме, 
а 15 жніўня 1939 г. асобай нарадай пры НКУС быў асуджаны па 58 ар-
тыкуле («антысавецкая агітацыя») як «удзельнік контррэвалюцыйнай 
нацыяналістычнай арганізацыі» на 5 гадоў выпраўленча-працоўных лагераў 
у Магадане [12, с. 187]. 

Адзіны ліст Л. Більдзюкевіча, які атрымала ў гэты перыяд жонка Марыя 
Людвікаўна, прасякнуты клопатам пра сям’ю і надзеяй на перагляд справы 
(на мове арыгіналу):
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«Гор. Владивосток, 7/ХI 39 г.
Дорогая моя женка!
Я прыбыл сюда 5/XI, здоров, самочувствие хорошее. В ближайшие дни 

буду направлен в бухту Ногаево в гор. Магадан, а оттуда в Колымский край.
Как твое здоровье и здоровье детей? Как идет их учеба?
Получила ли ты облигации по моей доверенности тебе от 19/IV 39 г., мою 

зарплату по двум доверенностям от 29/VII 39 г., радиоприемник, фотоаппа-
рат и квитанцию сберкассы на облигации по доверенности от 13/IX 39 г.?

Если тебе не будет затруднительно, то наведи письменно справки, полу-
чены ли адресатами мои заявления, посланные мною из Минской и Бори-
совской тюрьмы, а именно: 1) два заявления Военному Прокурору № 452 
(гор. Минск) от 25/VI 39 г. и 5/IX 39 г. о возвращении патефона с двумя аль-
бомами и пластинок к нему, одно заявление Главному Прокурору Р.К.К.А. 
в гор. Москву от 12/Х 39 г. с тою же просьбою, посланное мною из Бори-
совской тюрьмы, 2) два заявления Верховному Прокурору С.С.С.Р. (гор. 
Москва) от 17/VIII 39 г. с просьбою о пересмотре моего дела.

Дорогая моя! Напиши, как тебе живется, передай мой привет детям и 
мою просьбу, чтоба они хорошо учились (в частности, чтобы они учились, 
если возможно, музыке), передай мой привет твоей матери, другим твоим 
родным и моей сестре.

Любящий вас Леонт Леонидович Бильдзюкевич» [8].

Па інфармацыі МУС СССР Л. Більдзюкевіч памёр 18 жніўня 1942 г. Да-
кладная прычына смерці застаецца невядомай. Праз чатырнаццаць гадоў 
у жніўні 1956 г. ён быў пасмяротна рэабілітаваны трыбуналам Беларускай 
ваеннай акругі [8].
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Д. Дзятко

ІмЯ Ў НАВУЦЫ:  
АЛЯКсАНДР ПРОХАРАВІЧ КРУтАЛеВІЧ

Аляксандр Прохаравіч Круталевіч нарадзіўся ў Варшаве ў 1894 г. Яго 
бацькі паходзілі з сялян, яны шмат увагі надавалі народным традыцыям і 
выхоўвалі сына ў павазе да нацыянальнай культуры. Таму нядзіўна, што з 
маладых гадоў сваёй роднай мовай Аляксандр лічыў беларускую [22, арк. 1]. 

У 1914 г. ён атрымаў сярэднюю адукацыю: закончыў прэстыжную 
Мінскую мужчынскую гімназію і паступіў на матэматычнае аддзяленне 
фізіка-матэматычнага факультэта Імператарскага Маскоўскага ўніверсітэта. 
Нягледзячы на дастаткова складаныя ўмовы для навучання (у сувязі з пачат-
кам Першай сусветнай вайны фінансаванне адукацыі істотна пагоршылася), 
Аляксандр стараўся авалодаць ведамі, займаўся навукай, а ў пазавучэбны 
час удзельнічаў у працы матэматычнага таварыства ў Маскве. 

Пасля заканчэння ўніверсітэта ён вярнуўся ў Мінск і працаваў настаў-
нікам у розных навучальных установах. Каб зарабіць на пражыццё, Аляк-
сандр Прохаравіч з 1918 г. выкладаў у сёмай і чацвёртай школах дру-
гой ступені, чытаў лекцыі на прамыслова-эканамічных, педагагічных і 
настаўніцкіх курсах. 

З 1922 г. малады матэматык стаў выкладчыкам так званых «агульнаасвет-
ных» курсаў славутага Мінскага беларускага педагагічнага тэхнікума. Гэтая 
сціплая па сваім рангу ўстанова ў першай палове 20-х гадоў была найважней-
шым асветніцкім асяродкам і адыграла заўважную ролю ў выхаванні нацыя-
нальнай інтэлігенцыі. У Белпедтэхнікуме А. Круталевіч выкладаў элементар-
ную матэматыку, методыку матэматыкі і працаваў разам з вядомымі вучонымі, 
педагогамі і літаратарамі Мікалаем Азбукіным, Мікалаем Байковым, Іванам 
Бялькевічам, Міхайлам Грамыкам, Юльянам Дрэйзіным, Якубам Коласам, 
Антонам і Язэпам Лёсікамі, Міхаілам Піятуховічам, Зміцерам Сцяпурам і інш.

Верагодна, Аляксандр Круталевіч быў адораным педагогам. Адна з на-
вучэнак МБПТ Ганна Рабкова ўспамінала: «Як зараз памятаю не гучны, 
але выразны голас выкладчыка матэматыкі: Гуцько да дошкі!» [16, с. 97]. 
У адным з апавяданняў Леанід Маракоў так абмаляваў матэматыка Аляк-
сандра Пятровіча Круталевіча, прататыпам якога, відавочна, з’яўляўся 
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Аляксандр Прохаравіч: «Вясёлы, няўрымслівы быў чалавек! Вучыў іх, 
будучых настаўнікаў, не толькі іксам і ігрэкам, але і таму-сяму іншаму. 
Не здавацца, пераадольваць цяжкасці, шукаць выйсце з любых, нават са-
мых тупіковых сітуацый. “Выйсце ёсць заўсёды!” – гаварыў Аляксандр 
Пятровіч» [18].

Паралельна з выкладаннем Аляксандр Круталевіч выконваў значную 
грамадскую працу: ён уваходзіў у склад метадычнай камісіі пры Народным 
камісарыяце асветы (з 1921 г.), у склад навукова-тэрміналагічнай камісіі 
пры Інстытуце беларускай культуры (з 1921 г.), быў сакратаром Інбелкульта 
(з 1923 г.), з’яўляўся членам Цэнтральнай камісіі па паляпшэнні быту ву-
чоных (так званай «ЦЕКУБУ», першапачаткова створанай па ініцыятыве 
А. Горкага ў 1920 г. у Петраградзе для аказання матдапамогі савецкім ву-
чоным), уваходзіў у рэдакцыйную калегію па фізічных і матэматычных 
выданнях пры Беларускім дзяржаўным выдавецтве (з 1923 г.) і інш.

Увогуле Аляксандр Круталевіч добра ўпісваўся ў савецкі вобраз чалавека 
новай генерацыі: з сялян, камуніст, адукаваны, энергічны, а ў дадатак яшчэ і 
спартсмен. Ён прафесійна займаўся шашкамі, быў блізка знаёмы з вядомым 
рускім гісторыкам шахмат і шашак, заснавальнікам шашачнай кампазіцыі 
Давыдам Саргіным, захаваў частку яго архіву і нават напісаў успаміны. 
Аляксандр Прохаравіч быў адным з дваццаці ўдзельнікаў І Чэмпіянату 
СССР па рускіх шашках, які праходзіў у Маскве ў 1924 г. Праўда, выступіў 
не вельмі ўдала і заняў толькі 14 месца (адметна, што 5 месца на гэтым 
турніры заваяваў малодшы брат А. Круталевіча Барыс, які ў 1924 г. стаў 
першым у БССР майстрам спорту па шашках). 

Актыўнага маладога чалавека хутка заўважылі ў навукова-педагагічных 
колах і запрасілі на працу ў вышэйшую школу. Так, 11 верасня 1925 г. 
праўленне БДУ ў асобе намесніка рэктара Лапоткі прасіла зацвердзіць 
А. Круталевіча на пасадзе асістэнта пры кафедры матэматыкі. Пастановай 
Наркамасветы БССР ад 2 студзеня 1926 г. за подпісам А. Баліцкага Аляк-
сандр Прохаравіч быў прызначаны на пасаду асістэнта (праўда, ранейшым 
чыслом – з 1 кастрычніка 1925 г., што на той час было звычайнай практы-
кай). Дарэчы, гэтай жа пастановай на пасадзе прафесара быў зацверджаны 
вядомы мовазнавец Пётр Бузук, які прыняў прапанову рэктара У. Пічэты і 
пераехаў з Украіны ў Мінск [22, арк. 5]. 

Па прадстаўленні фізіка-матэматычнай прадметнай камісіі факуль-
тэцкая адміністрацыя даручыла Аляксандру Круталевічу чытанне сама-
стойных курсаў па тэорыі дэтэрмінантаў і вышэйшай алгебры на ІІ курсе 
фізіка-матэматычнага аддзялення БДУ, тэорыі лікаў на IV курсе і мето-
дыцы матэматыкі на ІІІ курсе. «Падставай для такога даручэння з’явілася 
выбітная педагагічная дзейнасць Круталевіча ў сярэдняй школе, для якой 
ім надрукавана некалькі падручнікаў, а таксама яго праца па ўстанаўленні 
тэрмінаў матэматыкі на беларускай мове» [22, арк. 12]. 
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У першай палове 1920-х гг. А. Круталевіч прымаў актыўны ўдзел у 
працы фізіка-матэматычнай секцыі Навуковага таварыства пры БДУ, на 
працягу доўгага часу з’яўляўся яго сакратаром. У часопісах «Школа і куль-
тура Савецкай Беларусі» (у 1920 г.), «Весьнік Наркамасветы» (у 1921–
1922 гг.), «Полымя» (у 1924–1926 гг.) нярэдка з’яўляліся рэцэнзіі, водзывы 
і бібліяграфічныя агляды, падрыхтаваныя вучоным.

Верагодна, што А. Круталевіч працаваў над дысертацыяй. Так, ён 
праводзіў тэарэтычныя даследаванні па праблеме рашэння лікавых 
раўнанняў, а ў лютым 1927 г. быў нават камандзіраваны ў Ленінград для 
знаёмства з расійскімі педагагічнымі ўстановамі і працы ў найбольш 
салідных бібліятэках - Акадэміі навук, Публічнай, Універсітэцкай. Пра на-
вуковы аўтарытэт Аляксандра Круталевіча сведчыць той факт, што ў якасці 
дэлегата ад БДУ ён быў накіраваны на Усесаюзны з’езд матэматыкаў, які 
праходзіў у Маскве вясной 1927 г.

У кастрычніку таго ж года пастановай Народнага камісарыята асве-
ты Аляксандр Круталевіч быў прызначаны на пасаду дацэнта кафедры 
матэматыкі. Станоўчы водзыў пра яго навуковую і вучэбную дзейнасць 
падрыхтаваў старшыня фізіка-матэматычнай прадметнай камісіі БДУ 
прафесар Яўхім Сіроцін. Ён лічыў, што «асістэнцкая пасада ўжо не ад-
павядае аб’ёму той працы, якую праводзіць А. П. Круталевіч у сценах 
Універсітэта» і адзначаў, што «за два гады дзейнасці Круталевіча ў якасці 
асістэнта праца яго… атрымала вялікае паглыбленне ў бок чыстай навукі 
і выразілася ў з’яўленні новых друкаваных падручнікаў, перакладаў і на-
вуковых паведамленняў, як у друкаваным, так і рукапісным выглядзе…» 
[22, арк. 12–13].

Пасада ў БДУ давала магчымасць больш-менш забяспечыць штодзён-
ныя патрэбы: Аляксандр Прохаравіч быў жанаты і к 1925 г. меў дзіця. 
Круталевічы кватаравалі ў так званым доме Пракаповічаў (№ 105) на вуліцы 
Савецкай, недалёка ад Мінскага белпедтэхнікума [22, арк. 1]. Бытавыя 
ўмовы ў сям’і, як і ў многіх іншых сем’ях беларускіх інтэлігентаў таго пе-
рыяду, былі складаныя і не спрыялі навуковай працы. Так, Леанід Маракоў 
адзначаў, што ў 1926 г. дом, у якім жыў Круталевіч, быў падзелены на 2 ква-
тэры. У першай з шасці пакояў і агульнай кухні жылі пяць сем’яў і ў другой 
трохпакаёвай без кухні і электрычнасці – яшчэ тры сям’і [17, с. 167–168].

Аляксандр Круталевіч актыўна супрацоўнічаў з Інбелкультам. Вядомы 
спецыяліст у гісторыі беларускага мовазнаўства Сяргей Запрудскі, назы-
вае яго і матэматыка Лявона Більдзюкевіча «найбольш падрыхтаванымі 
да ўкладання навуковай тэрміналогіі членамі Навукова-тэрміналагічный 
камісіі» [8, с. 135]. З улікам таго, што А. Круталевіч пэўны час – па 
сведчанні Я. Кіпеля – вучыўся ў Празе і добра ведаў матэматычную 
тэрміналогію чэшскай, польскай і рускай моў [12, с. 102], такая ацэнка 
падаецца цалкам слушнай.
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Менавіта А. Круталевіч апрацаваў тэрміналогію па алгебры, аналітычнай 
геаметрыі і вышэйшым аналізе для першага выпуску з серыі БНТ «Элемэн-
тарная матэматыка (арытмэтыка, альгэбра, геомэтрыя, трыгономэтрыя, 
асновы аналітычнай геомэтрыі і вышэйшага аналізу)» [1].

Пасля таго, як першы вопыт тэрмінатворчай дзейнасці ІБК быў раскры-
тыкаваны ўдзельнікамі Усебеларускай фізіка-матэматычнай канферэнцыі і 
Настаўніцкага з’езду ў 1926 г., Аляксандр Круталевіч працягнуў дзейнасць 
па ўніфікацыі сістэмы тэрмінаў матэматыкі ў складзе спецыяльнай Матэ-
матычнай камісіі Прыродазнаўчай секцыі ІБК. Разам з А. Міхайлоўскім, 
Я. Пятосіным, У. Дыдыркам, К. Гадыцкім-Цвіркам, А. Лёсікам і 
А. Міцкевічам ён падрыхтаваў да друку праект слоўніка матэматычнай 
тэрміналогіі (3550 тэрмінаў), які пасля разгляду Галоўнай тэрміналагічнай 
камісіяй быў зацверджаны і апублікаваны ў другой палове 1927 года [5]. 

У асабовай справе А. Круталевіча ёсць указанне на яго ўдзел у 
падрыхтоўцы трэцяга выпуску БНТ [22, арк. 17]. Хутчэй за ўсё, ён дапамагаў 
Л. Більдзюкевічу сістэматызаваць тэрмінасістэму касмаграфіі [2].

Актыўны ўдзел прымаў вучоны ў выпрацоўцы сістэмы батанічных 
тэрмінаў. Праект тэрміналогіі батанікі ў пачатку 1920-х гадоў падрыхтаваў 
дырэктар Мінскай балотнай станцыі сябра Інбелкульта Вітольд 
Міхальскі. На працягу 1922–1923 гг. праект быў перагледжаны і прыняты 
Прыродазнаўчай секцыяй, а часткова заслуханы на пленуме Інбелкульта. 
Падрыхтоўкай канчатковага варыянту тэрміналогіі побач з іншымі 
вядомымі тэрміназнаўцамі М. Азбукіным, М. Грамыкам, С. Некрашэвічам, 
Ч. Родзевічам, А. Смолічам займаўся А. Круталевіч [3].

Ён жа быў у вытокаў выпрацоўкі беларускай хімічнай тэрміналогіі. 
У 1924 г. разам з В. Вяршуком, Ч. Родзевічам і Я. Сушынскім Аляксандр 
Прохаравіч уваходзіў у склад камісіі па стварэнні нацыянальных найменняў 
хіміі. На аснове падрыхтаванага камісіяй праекту В. Вяршук і Ч. Родзевіч 
пазней уклалі слоўнік, які ў 1927 г. пабачыў свет у серыі БНТ [4].

Пэўны ўклад А. Круталевіч зрабіў у развіццё беларускай фізічнай 
тэрмінасістэмы. З калегамі па Інстытуце навуковай мовы Я. Сіроціным 
і Я. Снятковым ён дапрацоўваў слоўнік тэрмінаў фізікі, укладзены 
А. Міцкевічам у 1927–1928 гг. Перароблены і адрэдагаваны «Слоўнік 
фізычнае тэрмінолёгіі» быў апублікаваны ў 1929 г. і стаў адной з апошніх 
лексікаграфічных прац Аляксандра Прохаравіча [6].

Працуючы над складам тэрміналогіі, А. Круталевіч імкнуўся не 
абмяжоўвацца выключна фактамі беларускай мовы. Ён добра валодаў 
рускай мовай, свабодна гаварыў па-польску, умеў чытаць і пісаць па-
французску, па-англійску і па-нямецку, таму пры неабходнасці супастаўляў 
беларускія тэрміны з адзінкамі тэрмінасістэм іншых моў [22, арк. 1].

Па-сутнасці ўсе тэрміналагічныя праекты, над якімі працаваў 
А. Круталевіч (за выключэннем хіба што першага выпуску БНТ «Эле-
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ментарная матэматыка…»), маюць шмат агульнага ў прынцыпах тэрміна-
творчасці, хаця і некалькі адрозніваюцца па структуры. У названыя слоўнікі 
БНТ уваходзілі, у асноўным, тэрміны навуковых галін у аб’ёме праграм 
тэхнікума, рабфакаў, першых курсаў універсітэтаў. Перавага аддавалася 
тэрмінам, вядомым у дыялектнай мове, а пры іх адсутнасці неабходныя 
спецыяльныя адзінкі запазычваліся з іншых моў або ўтвараліся на ас-
нове беларускіх каранёў і афіксаў па існуючых дэрывацыйных мадэлях. 
Найменні-інтэрнацыяналізмы транслітараваліся (часам з нязначнай адап-
тацыяй) на беларускую мову, у некаторых выпадках прыводзіліся нацы-
янальныя адпаведнікі. Шматслоўныя тэрміны размяшчаліся ў рэестры ў 
адпаведнасці з парадкам літар апорнага кампанента тэрміна (як правіла, 
назоўніка).

Увесь свой вольны час А. Круталевіч аддаваў падрыхтоўцы падручнікаў 
для школьнікаў і студэнтаў, шмат займаўся матэматыкай. У ліку найбольш 
папулярных і запатрабаваных вучэбных выданняў 1920-х – пачатку 1930-х гг.  
былі кнігі, напісаныя Аляксандрам Круталевічам на беларускай мове: 
дзве часткі падручніка «Элементарная альгэбра» (Берлін, 1921; Масква – 
Ленінград, 1924), дапаможнік для тэхнікумаў і агульнаадукацыйных курсаў 
«Трыгономэтрыя» (суаўт. А. Міцкевіч; Менск, 1927), падручнік для тэхнікумаў 
і самаадукацыі «Асновы сьветабудовы» (суаўт. А. Міцкевіч; Менск, 1928), 
падручнік для педтэхнікумаў і дапаможнік для настаўнікаў «Мэтодыка 
матэматыкі. Ч. 1» (суаўт. г. Сагаловіч; Менск, 1930; 3-е выд., выпр.: Менск, 
1932). Спецыялісты ў галіне дакладных навук добра ведалі навуковыя працы 
А. Круталевіча «Эвалюцыя альгэбраічнай мысьлі і значэньне альгэбраічнага 
сымбалізму» (Менск, 1926), «Элементы варыяцыйнай статыстыкі» (Менск, 
1933), «Элементы вышэйшай матэматыкі» (Менск, 1933) і інш.

Увогуле плённасць навукова-асветніцкай дзейнасці А. Круталевіча 
здзіўляе: кнігі, напісаныя ім або перакладзеныя з іншых моў, у бібліятэках 
займалі цэлыя стэлажы. Паколькі ў бурапенныя 1920-я гады асаблівага 
даверу вучоным старой загартоўкі ў грамадстве не было, а новае пака-
ленне беларускай «чырвонай прафесуры» яшчэ не набыло належнай 
кваліфікацыі, найбольш патрэбныя для адукацыйнага працэсу падручнікі 
перакладаліся з іншых моў на беларускую і прыстасоўваліся да рэалій 
савецкай школы. У гэты перыяд Аляксандр Круталевіч зрабіў даступнымі 
для беларускіх школьнікаў і студэнтаў цэлы шэраг выданняў: «Пачатко-
вую геомэтрыю» Ф. Мікельсара (Масква – Ленінград, 1924), дзве часткі 
падручніка «Фізіка. Першая ступень» М. Кашына (Масква – Ленінград, 
1924); «Курс досьледнай геомэтрыі. Індукцыйна-лябораторны мэтод вы-
кладаньня» А. Астраба (Менск, 1925; выд. 2: 1927), «Асновы радыётэхнікі» 
Ф. Фукса (Менск, 1933). Акрамя таго, вучоны браў удзел у рэдагаванні 
двухтомнага калектыўнага падручніка для вышэйшых устаноў тэхнічнага 
профілю «Курс геадэзіі» (Менск, 1931).
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Для лінгвістаў падручнікі па матэматыцы, напісаныя і перакла-
дзеныя А. Круталевічам, цікавыя найперш змешчанымі ў іх невялікімі 
перакладнымі слоўнікамі тэрмінаў [10; 11; 13–15; 21].

Мікраструктура іх у цэлым аднатыпная і дастаткова простая: яна 
ўтворана зонай намінацыі і зонай эквівалентаў. 

У рэестр аўтар уключыў назоўнікі (абсцыса, простакутнік, стасунак), 
прыметнікі і адвербіялізаваныя формы (аваротны, адвольны, выстар-
чаючы, узрастаючы, шуканы), прыслоўі (паступова, побач), дзеясловы 
(звольніцца, імкнецца, утварыць) і нават асобныя злучнікі (а мянавіта, а 
іменна). Беларускія тэрміны перакладзены на рускую мову шляхам падбору 
аднаго або некалькіх адпаведнікаў: акружына – окружность; вылічэньне – 
вычисление, исчисление; недахват – недостаток і інш.

Многія найменні, прапанаваныя А. Круталевічам, утвораны па зако-
нах нацыянальнай мовы і істотна адрозніваюцца ад тэрмінаў, прынятых 
у рускай традыцыі і міжнароднай практыцы: куля - шар, адцінак – адрэ-
зак, двохсьценны – двугранный, крыжавыя – вертикальные, кутамер 
(пераносьнік) – транспортир, ровень – ватерпас, роўналежнабочнік – па-
раллелограмм, старчавы – вертикальный, асяродак – центр і інш.

Значную частку ў слоўніках-дадатках (каля 10 %) складаюць 
неаднаслоўныя спецыяльныя найменні, якія прыводзяцца ў неінверсійнай 
форме: крытычны множнік, ніжэйшы член многачлену, няпоўнае раўнаньне, 
сымэтрычнае раўнаньне, адносная гушчыня, павярхоўнае нацяжэньне, шаля 
вагаў і інш. Найбольшая колькасць полілексемных тэрмінаў сустракаецца ў 
першым падручніку А. Круталевіча «Элементарная Альгэбра» (ч. 1; 1922) – 
18 %, у той час, як у храналагічна больш позняй «Трыгономэтрыі» (Мн., 
1927) – каля 3 % (гл. табліцу 1). Двухкампанентныя найменні падаюцца 
двума спосабамі: аўтар або фіксаваў іх як асобныя рэестравыя адзінкі, або 
змяшчаў другасны кампанент тэрміна ў дужках пры асноўным кампаненце: 
падкарэнны лік – подкоренное число, разьвязак раўнаньня – корень уравне-
ния; множнік (прогрэсіі) – множитель (прогрессии).

Табліца 1

Выданне Усяго 
тэрмінаў

З іх неадна-
слоўныя

Элементарная альгэбра. Ч. 1 (Бэрлін, 1922) 187 34 (18 %)
Элементарная альгэбра. Ч. 2 (Масква – Ленінград, 1924) 245 37 (15,1 %)
Фізіка. Першая ступень. Частка 1 (М. Кашын; Масква – 
Ленінград, 1924)

301 16 (5,3 %)

Фізіка. Першая ступень. Частка 2 (М. Кашын; Масква – 
Ленінград, 1924)

165 13 (7,9 %)

Пачатковая геомэтрыя (Ф. Мікельсар; Масква – Ленінград, 
1924)

101 2 (1,98 %)

Трыгономэтрыя (Мн., 1927) 133 3 (2,6 %)
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Мікраструктура асобных артыкулаў пашырана за кошт увядзення зоны 
семантычнай інфармацыі: дыяграма – диаграмма (изображение); гранічнае 
значэньне – предельное значение (напр., дроби); уклад (як працэс) – со-
ставление.

Значэнні тэрмінаў-полісемантаў прыводзіліся ў адным слоўнікавым ар-
тыкуле без спецыяльнага графічнага вылучэння: зраўнаньне – уравнивание, 
уравнение (как процесс).

Пры перакладзе тэрмінаў з беларускай мовы на рускую аўтар у асобных 
выпадках падаваў сінонімы да рэестравых адзінак (у дужках), аднак пры 
гэтым не карыстаўся сістэмай адсылак: прыпростакутная (катэт) – катет 
(прычым, слова катэт у якасці асобнай лемы ў слоўніку адсутнічае).

Пры неабходнасці ў слоўніках выкарыстоўваліся асобныя функцыяналь-
ныя паметы, якія найчасцей змяшчаліся пасля зоны адпаведнікаў: рог – угол 
(физич.); паказальнік – указатель, счетчик, показатель (матем.); розьніца – 
разность (мат.); сьценка – грань (мат.); даўжыня – долгота (геогр.).

Шматнакіраваная навуковая, педагагічная і грамадская дзейнасць 
А. Круталевіча, «яго актыўнасць у напісанні розных падручнікаў, далу-
чанасць да перакладу або рэдагавання іншых важных навучальных кніг 
прымушаюць бачыць у А. Круталевічу асобу, чые густы былі вельмі 
ўплывовымі падчас падрыхтоўкі тэрміналагічных слоўнікаў у першай па-
лове 1920-х гг.» [8, с. 139].

Трэба адзначыць, што 1920-я гады адметныя суіснаваннем у грамадска-
палітычным жыцці краіны дзвюх процілеглых тэндэнцый. З аднаго боку, 
адбывалася інтэнсіўная беларусізацыя, у Наркамасветы, Наркамземе, Нар-
камваене, міліцыі, судовых інстанцыях пашыралася справаводства на бе-
ларускай мове; у школах беларуская мова ўводзілася як абавязковая, на яе 
пераводзіліся клубы, хаты-чытальні ў «саўхозах і валасьцёх»; у сямігодках, 
тэхнікумах і ў вышэйшай школе павялічваўся «беларускі сялянскі элемэнт», 
асабліва на рабфаку і педфаку БДУ, у Сельскагаспадарчым інстытуце, шко-
лах палітпрасветы і інш. [9, с. 239–240]. 

Але ў той жа час дзяржава пачала планамерна змагацца з найбольш 
яркімі прадстаўнікамі нацыянальнай інтэлігенцыі. Так, у дакладзе сакрэт-
нага аддзела ДПУ БССР ў ЦК КП(б)Б «О белорусско-эсеровском шовини-
стическом движении» ад 29 кастрычніка 1925 г. адзначалася, што «Нарка-
масветы з’яўляецца буйной цвярдыняй беларускага эсэрства і шавінізму 
(Некрашэвіч, Красінскі і інш.). Гэтая ячэйка, дзякуючы шавіністычнаму 
ўхілу нам.[есніка] Наркамасветы Баліцкага, працуе досыць паспяхова. 
Дзякуючы ёй усе вучэбныя ўстановы ў Мінску захоплены шалёнымі 
шавіністамі і беларускімі эсэрамі: “маршалак” Беларускай рады апантаны 
к.-р. [контр-рэвалюцыянер] Лёсік, Круталевіч, Бадунова Марыя, Смоліч, 
Кіпель, Рак, Азбукін, Пашковіч (брат), Байкоў, Курыловіч, Дружчыц і 
інш.» [7].
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 Прыблізна з сярэдзіны 1920-х гадоў «кампетэнтныя органы» імкнуліся 
ўсяляк скампраметаваць А. Круталевіча перад калегамі. У матэрыялах 
Камісіі па інтэлігенцыі (сакавік 1926 г.) яму даецца наступная характары-
стыка: «палітычна не чэсны, кар’ерыст, шантажыст». Паказальна, што ў 
такім жа стылі характарызуюцца і многія іншыя дзеячы беларускай навукі 
і культуры – Мікалай Азбукін, Іван Бялькевіч, Аляксандр Вазнясенскі, 
Дзмітрый Даўгяла, Хведар Імшэнік, Канстанцін Міцкевіч, Язэп Лёсік, Іван 
Луцэвіч, Аркадзь Смоліч, Аляксандр Цвікевіч, Леў Цвяткоў, Уладзіслаў 
Чаржынскі, Мікалай Шчакаціхін і яшчэ некалькі дзясяткаў асоб [20].

Пасля пачатку масавай калектывізацыі сельскай гаспадаркі савецкае 
кіраўніцтва запатрабавала ад выкладчыкаў, каб яны ў студэнцкай аўдыторыі 
ўсяляк прапагандавалі дасягненні калектывізацыі. Аляксандр Круталевіч 
падвёў пад гэта «навуковую базу»: ён прааналізаваў звесткі аб прыбытках 
і выдатках калгасаў і прыйшоў да высновы, што калгаснік за 30 працоўных 
дзён зарабляе 45 капеек [12, с. 101]. Натуральна, што такой «ідэалагічнай 
дыверсіі» ўлады дараваць не маглі, і А. Круталевіч быў вымушаны з’ехаць 
з Беларусі. У 1930-я гг. ён, верагодна, загадваў кафедрай матэматыкі Бухар-
скага дзяржаўнага педагагічнага інстытута. 

У сярэдзіне снежня 1936 г. Аляксандр Прохаравіч па даносе быў 
беспадстаўна абвінавачаны і арыштаваны, а амаль праз год, 24 лістапада 
1937 г., вучоны быў асуджаны да вышэйшай меры пакарання [19, с. 514–515].

Пасля смерці Аляксандра Круталевіча ўдава, выконваючы прыжыццёвае 
распараджэнне мужа, перадала бібліятэку і архіў вучонага яго дзядзьку 
А. Ракітніцкаму – вядомаму беларускаму шашачнаму дзеячу. Акуратнасць і 
сістэмнасць, з якой Аляксандр Прохаравіч вёў запісы, сведчаць пра тое, што 
беларуская навука страціла ў яго асобе таленавітага даследчыка, чалавека, 
які мог бы яшчэ шмат зрабіць для айчыннай матэматыкі і тэрміназнаўства.
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М. Саўчанка

ПРА сКАРЫстАННе НАВУКОВА-тЭХНІЧНЫХ 
тЭРмІНАЎ У ВЫКЛАДАННІ ФІЗІКІ

У сувязі з пераходам да выкладання фізікі па-беларуску патрэбны 
падручнікі і навучальныя дапаможнікі па гэтай дысцыпліне, напісаныя 
на беларускай мове. Пры перакладзе такіх падручнікаў з рускай мовы не-
абходна скарыстоўваць карэктныя тэрміны, якія дакладна адпавядаюць 
сутнасці паняццяў. Аднак гэта не заўсёды робіцца. Звернемся, напрыклад, 
да перакладзеных з рускай мовы падручнікаў па фізіцы для сярэдняй шко-
лы. Выклікае сумненне пераклад некаторых тэрмінаў. Так, колебания ў на-
званых падручніках даюцца як ваганні. Але слова вагаць азначае ‘колебать 
в вертикальном направлении’ [4], гэта значыць, што яно адпавядае толькі 
прыватнаму выпадку механічнага руху, бо і паходзіць ад слова вага (рус. 
вес, весы), так як і ўзважванне, раўнавага.

Таму, на наш погляд, трэба ўжываць тэрмін хістанні, бо ён дакладней 
адпавядае фізічнаму сэнсу: хістанні – рухі або працэсы, якія паўтараюцца 
праз пэўныя інтэрвалы часу. Карэктнымі з’яўляюцца, напрыклад, тэрміны 
хістальны рух, хістанне напружання, хістальная сістэма, хістальны кон-
тур і іншыя (гл. [4]). 

Замест рускага тэрміна смещение у падручніках даецца зрушэнне. Да-
кладней было б даць адхіленне, маючы на ўвазе адхіленне велічыні, якая 
хістаецца, ад яе раўнаважнага значэння. Гэта той выпадак, калі літаральным 
перакладам зацямняецца фізічны сэнс, бо зрушэнне абазначае таксама 
‘сдвиг’. Пры разглядзе гэтай дэфармацыі ў школьным падручніку няўдала 
скарыстоўваецца тэрмін зрух, які азначае дзеянне: ‘рухаючы, скрануць з 
месца’.

Яшчэ прыклад: тэрмін жесткость пружины перакладзены як жор-
сткасць спружыны, што ў адваротным перакладзе азначае «жестокость 
пружины», г. зн. «бязлітаснасць, лютасць спружыны». Згодна з [4], жёст-
кость трэба перакладаць як шорсткасць.

У практыцы выкладання фізікі, у падручніках і дапаможніках мала 
ўвагі надаецца правільнаму выкарыстанню метралагічных паняццяў і 
тэрмінаў, а гэта ўплывае на якасць навучання. Так, напрыклад, большасць 
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абітурыентаў не могуць растлумачыць зместу тэрмінаў фізічная велічыня, 
значэнне фізічнай велічыні, адзінка фізічнай велічыні, азначэнне адзінкі 
фізічнай велічыні. Многія памылкова лічаць, што адзінка фізічнай велічыні 
і размернасць фізічнай велічыні – гэта адно і тое ж. Сустракалася, напры-
клад, такое сцверджанне: «Ньютан – гэта размернасць сілы». У адказах 
абітурыенты часта скарыстоўваюць такія некарэктныя выразы: «велічыня 
паскарэння», «велічыня ціску», «сіла па велічыні і напрамку» і іншыя. 
Слова велічыня ў гэтых выразах лішняе, бо паскарэнне, ціск, сіла самі 
з’яўляюцца велічынямі, таму атрымліваецца «велічыня велічыні» (гл. [6]).

У выдадзеных апошнім часам руска-беларускіх слоўніках па асобных 
галінах ведаў не вытрымліваецца адназначнасць тэрмінаў, што, несумнен-
на, нельга лічыць станоўчым. Напрыклад, тэрмін уравнение перакладаец-
ца ў [1] як ураўненне (асноўны тэрмін) і раўнанне (сінонім), у адрозненне 
ад слоўнікаў [2] і [3], дзе бачым толькі раўнанне (без сінонімаў). Тэрмін 
решетка ў [1] і [3] даецца як рашотка, а ў [2] – толькі як краты. Паўстае 
пытанне, які ж выраз правільны: «атамная рашотка» ці «атамныя краты»? 
Прычына ўзнікнення неадназначнасці – адсутнасць адзінага моўнага стан-
дарту.

Рэальнасць кожнага навуковага паняцця выяўляецца ў мове, паняцце 
ўзнікае на базе словаў і моўных тэрмінаў, словы і тэрміны з’яўляюцца 
носьбітамі паняццяў. Аднак у навукова-метадычных працах гэта не заўсёды 
ўлічваецца.

У якасці прыкладу разгледзім выраз «задача міжпрадметнага зместу». 
Маецца на ўвазе задача, у якой выкарыстоўваюцца веды навучэнцаў па 
двух або некалькіх прадметах. Але што азначае тэрмін міжпрадметны 
змест? Як тлумачыць [5], між… – тое ж, што паміж… – першая складо-
вая частка словаў, якая абазначае: 1) ‘які знаходзіцца, размяшчаецца паміж 
чым-небудзь’; 2) ‘які адбываецца паміж чым-небудзь’. Выходзіць, што 
міжпрадметны змест азначае ‘змест, які знаходзіцца паміж прадметамі, 
не ўваходзіць ні ў адзін з гэтых прадметаў’. Але многія аўтары тэрмін 
міжпрадметны змест выкарыстоўваюць для абазначэння паняцця, 
аналагічнага паняццю «перасячэнне мностваў»: гэта мноства, якое скла-
даецца з усіх элементаў, агульных для мностваў, што перасякаюцца. Такім 
чынам, тэрмін міжпрадметны змест не адпавядае сутнасці абазначанага 
ім паняцця.

На наш погляд, для дакладнага азначэння гэтага паняцця лагічна выка-
рыстаць тэрмін поліпрадметны змест (полі… – першая складовая частка 
словаў, якая адпавядае па значэнні слову многа). Тады будзе карэктным 
выраз «задача поліпрадметнага зместу». У прыватнасці, задачы, у якіх 
выкарыстоўваюцца веды навучэнцаў толькі па адным прадмеце, можна 
назваць монапрадметнымі, па двух – біпрадметнымі. Замест некарэкт-
ных выразаў «міжпрадметны ўрок», «алімпіяда міжпрадметнага зместу» 
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і да т. п. трэба ўжываць карэктныя «поліпрадметны ўрок», «алімпіяда 
поліпрадметнага зместу» і да т. п.

Разам з тым адзначым, што тэрмін міжпрадметныя сувязі з’яўляецца 
карэктным, таму што ён правільна перадае паняцце аб «сувязях паміж 
прадметамі».

Прыходзім да высновы пра неабходнасць усталявання адзінай стандар-
тнай фізічнай тэрміналогіі на беларускай мове і строгага вытрымлівання 
аднолькавасці ўжываных тэрмінаў ва ўсіх публікацыях і ў выкладанні. 
У вырашэнні гэтай праблемы павінны цесна супрацоўнічаць навукоўцы, 
філолагі і выкладчыкі фізікі.
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П. Сцяцко

ЛеКсІЧНАе НАРмАВАННе

Лінейчасты і лінеісты – а не лінейчаты. Беларускія слоўнікі 
засведчылі слова ліне́йчасты як адпаведнік рас. линейчатый: «Линей-
чатый – лінейчасты» (РБС-53. С. 235; РБС-93. Т. 1. С. 724). БРС-88: 
«Лінейчасты – лннейчатый» (с. 646). «Тлумачальны слоўнік белару-
скай мовы» (Т. 3. Мн., 1979. С. 46) падае яго з наступным значэннем: 
«Лінейчасты, -ая, -ае. Які складаецца з ліній. Лінейчасты спектр. // Які 
мае на сваёй паверхні лініі. Лінейчасты ліст».

У жывой народнай мове і нацыянальным друку выкарыстоўваецца 
і лінеісты з тым сама значэннем. А вось новы «Тлумачальны слоўнік» 
не падае гэтых натуральных беларускіх словаў, а толькі расійскамоўнае: 
«Лінейчаты, -ая, -ае. Які мае на сваёй паверхні лініі ў адным напрамку. 
Лінейчаты ліст» (Мн., 1996. С. 318). Гэта – копія з даведніка: С. И. Ожегов. 
Словарь русского языка. М., 1982. С. 287: «Линейчатый, -ая, -ое (спец.). 
Покрытый линиями... в одном направлении. Линейчатый лист».

<…> Шэраг i рад. Слова рад у беларускай мове мае свой адэкват – шэ-
раг. «Беларуска-рускі слоўнік» пад рэдакцыяй акадэміка К. Крапівы (М., 
1962. С. 1034) засведчыў: «Шэраг м. 1. ряд; шэраг пытанняў – ряд вопросов; 
2. Воен. шеренга, ж.; стаць у два шэрагі – стать в две шеренги. Двухтомавае 
яго перавыданне (Т. 2. Мн., 1980. С. 725) пацвярджае гэта: «Шэраг, -гу, м. 
1. В разн. знач. ряд; шэраг дамоў – ряд домов; шэраг пытанняў – ряд вопро-
сов; воен. см. шарэнга; ◊ у першых шэрагах – в первых рядах». «Тлумачаль-
ны слоўнік беларускай мовы» (Т. 4. Мн., 1980. С. 552–553) лексікаграфічны 
артыкул з рэестравым словам рад поўнасцю перапісаў з даведніка «Словарь 
русского языка» (Т. 3. М., 1984. С. 748–749). Параўн.: «Ряд... м. 1. Совокуп-
ность предметов, лиц, расположенных один к одному, друг за другом, в одну 
линию. // Строй в одну линию; шеренга. // Места для сидения в те атре, кино 
и т. п. 2. Совокупность явлений, событий, отрезков времени, сле дующих одно 
за другим». I гэтак далей. У ТСБМ (Т. 4): «Рад... м. 1. Сукупнасць прадметаў 
або асоб, размешчаных адзін каля аднаго, адзін за адным, у адну лінію. // 
Строй у адну лінію, шарэнга. // Месцы для сядзення... 2. Сукупнасць з’яў, 
падзей i пад., якія ідуць адно за другім»... І гэтак далей.
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Пра тое, што словы рад i рас. ряд не з’яўляюцца міжмоўнымі адэкватамі, 
сведчаць i наступныя неадпаведнасці, якія фіксуюцца перакладнымі РБС. 
Так, «Русско-белорусский словарь» пад рэдакцыяй Я. Коласа, К. Крапівы, 
П. Глебкi (М., 1953. С. 599–600) занатаваў: «Ряд 1. в разн. знач. рад; 2. (зна-
чительное число) рад, шэраг; ряд поколений – рад (шэраг) пакаленняў; ряд 
учёных – рад (шэраг) вучоных; Рядком нареч. поруч, побач, поплеч, урадок; 
Рядом нареч. поруч, побач; (о людях) поплеч; (о зданиях) помеж; (около) 
каля, ля; (совсем близко) недалёка, паблізу, блізка; О сплошь и рядом – 
скрозь, вельмі часта; скрозь i ўсюды». Рядышком на реч. 1. поруч, побач; (о 
людях – еще) поплеч 2. (очень близко) блізенька. Гэтыя артыкулы падаюць 
i наступныя перавыданні слоўніка. Напрыклад, РБС-93 (Т. 3. С. 274).

Адэкватнасць словаў шэраг i рад выяўляецца i ў выкарыстанні ix як 
кампанентаў лінгвістычных тэрмінаў: незамкнуты шэраг словаў – незамкну-
тый ряд слов (Słownik terminologii lingwistycznej (białorusko-rosyjsko-polski 
i polsko-rosyjsko-białoruski). Białystok, 1994. S. 49). A таксама: сінанімічны 
шэ раг, фанемны шэраг (Тамсама. С. 65, 97).

Як вайсковы тэрмін бачым слова шэраг у «Расейска-беларускім вайско-
вым слоўніку» С. Судніка i С. Чыслава (Мн., 1997. С. 183): «Ряд – шэраг, 
-гу». Падаюцца тут i вытворныя словы: «рядовой I (сущ.) шараговец, -гоўца; 
рядовой II (прил.) шараговы».

Такім чынам, слова шэраг набыло ў наш час тыя значэнні, што рас. ряд. 
Параўн.: у шэрагу сказаў – в ряде предложений; у шэрагу выпадкаў – в 
ряде случаев ды інш. У згаданых кантэкстах слова рад у беларускай мове 
не выкарыстоўваецца зусім. Як i ў іншых выпадках. Ідзе працэс адціскання 
слова рад адмысловай лексемай шэраг. Гэта фіксуюць i тэрміналагічныя 
слоўнікі па матэматыцы: ряд универсальный – шэраг універсальны, ряд 
числовой – шэраг лікавы, ряд расходящийся – шэраг разбежны (Русско-
белорусский математический словарь. Мн., 1993. С. 173–174).

Цякучы, бягучы, сыпучы ды іншыя «-учыя». У выніку штучнай заме ны 
расійскамоўных дзеепрыметнікаў незалежнага стану цяперашняга часу з 
суфіксамі -ащ-/-ящ- i -ущ-/-ющ- на беларускія з -ач-/-яч- i -уч-/-юч- сталі не 
размяжоўвацца ў беларускай мове розныя катэгорыі словаў: дзеепрыметнікі 
(калькі з расійскамоўных) i прыметнікі з суфіксамі -ач-/-яч- i -уч-/-юч-. Гэта 
відаць i на беларускім перакладзе рас. текучий i текущий. Так, рас. теку-
щий перакладаецца як бягучы: текущие дела – бягучыя справы, текущий 
счет – бягучы рахунак (РБС-53. С. 678; РБС-82. Т. 2. С. 471). I гэта пры тым, 
што ў іншых значэннях, калі гэтаму стараславянізму текущий расійская 
мова мае i іншыя семантычныя адпаведнікі, i ў беларус кай частцы пада-
юцца свае натуральныя словы: «3. (теперешний, настоящий) цяперашні; 
(этот) гэты; (современный) сучасны; в текущем году – у гэтым годзе; те-
кущий момент – цяперашні (сучасны) момант» (РБС-82. С. 471). Але ў пе-
рыядычным друку i тэкстах саміх слоўнікаў запанаваў менавіта эквівалент 
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на -учы: у бягучым годзе, бягучы момант, бягучы ўлік ведаў, бягучы рамонт, 
бягучая атэстацыя i безліч іншых. Так, у «Беларуска-рускім слоўніку» пад 
рэдакцыяй К. Крапівы (М., 1962. С. 138) чытаем: «Бя гучы – текущий; (о 
воде) быстро текущий; бягучыя справы – текущие дела, (шукай) бягучага 
воўка след (погов.) – ищи ветра в поле».

Між тым чатырохтомавы «Словарь русского языка» (М., 1984. Т. 4. 
С. 346) размяжоўвае розныя формы: «Текучий, -ая, -ое. 1. Способный течь, 
жидкий. Текучие тела. // Способный растекаться, расползаться (о грунте). 
Текучие глины. 2. Текущий, находящийся в движении (о воде); проточный. 
3. Часто меняющийся, неустойчивый, непостоянный. Состав бригады по-
стоянно текучий». А на наступнай, 347-й с.: «Текущий. 1. Прич. наст., 
от течь1. 2. Теперешний. Текущий момент. 3. Повседневный. Обычные 
текущие дела. Текущий ремонт. Текущий счет». БРС-89 (с. 687): «Цякучы 
прям., перен. текучий; цякучыя целы – текучие тела; цякучы састаў бры-
гады – текучий состав бригады; цякучыя воды – текучие воды».

Дарэчы, «Тлумачальны слоўнік беларускай мовы» (Т. 5. Кн. 2. Мн., 1984. 
С. 280) поўнасцю скапіяваў артыкул з гэтым рэестравым словам з СРЯ (Т. 4. 
С. 346). Параўнайма: «Цякучы 1. Які здольны цячы; вадкі. Цякучыя целы. 
2. Які цячэ, знаходзіцца ў руху; праточны (пра ваду). Цякучыя воды. 3. пе-
рен. Які часта мяняецца; няўстойлівы, зменлівы. Цякучы састаў брыгады.

Пра штучнасць гэтага цякучы сведчыць ужо тое, што яно не 
падмацоўваецца тэкстамі з мовы твораў знаных беларускіх пісьменнікаў, 
вучоных. Гэта цалкам расійскамоўныя кантэксты (Текущий состав бри-
гады – цякучы састаў брыгады). Усе тыя сама словы, толькі напісаныя 
па-беларуску. А беларус кажа: зменлівы (рухомы) склад брыгады. Плыўкія 
целы, цечная (плынная) вада. Параўн.: текучесть – цечнасць (Руска-
беларускі фізічны слоўнік. Мн., 1994. С. 238). A ў РБС-53 i БРС-62: цяку-
часць. Новы «Тлумачальны слоўнік» (Мн., 1996. С. 739) пайшоў яшчэ далей 
на ліквідацыю адмысловых беларускіх лексемаў. Тут чытаем: «Цякучы, 
-ая, -ае. 1. Вадкі, здольны цячы. Цякучыя i сыпучыя целы. 2. Які праця-
кае, дзіравы. Цякучае вядро. 3. Які знаходзіцца ў руху, цячэ (пра ваду); 
праточны. 4. перан. Які часта мяняец ца; непастаянны, няўстойлівы. Ця-
кучы састаў рабочых // наз. цякучасць». Гэта – перапісанае з чатырохто-
мавага СРЯ i слоўніка Ожагава (с. 704). Тут складальнікі слоўніка нават 
«узбагацілі» бедную беларускую мову «цякучым вядром». I целы ўжо не 
сыпкія (як гэта бачым на с. 645: сыпкія рэчывы), а сыпучыя. Засталося яшчэ 
дадаць «магучыя» i «кіпучыя». I гэта пры тым, што навукоўцы абгрунтавалі 
неўласцівасць беларускай нацыянальнай мове ляманту «-уючых» (А. Клыш-
ка). Але ж складальнікі «Тлумачальнага слоўніка» 1996 года кіраваліся 
іншым: капіявалі расійскамоўныя артыкулы адпаведных слоўнікаў, 
механічна пераносілі штучныя (але больш блізкія да ўсесаюзных) формы 
з пяцітомавага свайго папярэдніка. Так трапілі ў аднатомавы «Тлумачальны 
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слоўнік» электрарухаючы, шматабяцаючы, дзікарастучы, прэтэндуючы, 
лятаючыя (аб’екты), рэжучы (інструмент), здзіўляючае нешта, захапля-
ючы, жывародзячы ды інш. Ix бачым у тэкстах тлумачэнняў семантыкі 
рэестравых словаў. Праўда, у некаторых дэфініцыях дбайныя аўтары 
выкарыстоўваюць натуральныя лексемы i ix словаформы. Напрыклад, у 
слоўнікавым артыкуле з рэестравым словам «Цэцэ» чытаем: «Афрыкан-
ская жывародная муха...» (с. 737), «Лятальны апарат» (с. 326, у артыкуле 
«Лятаць»)... Але ў артыкуле «Саламонаў» чытаем: «саламонава рашэнне 
(кніжн.) – мудрае i простае рашэнне цяжкавырашальнага пытання [паводле 
біблейскага падання аб судзе цара Саламона, які вызначыў, якая з дзвюх 
прэтэндуючых на дзіця жанчын з’яўляецца яго маці]. Тут правільнае цяж-
кавырашальны, але штучнае прэтэндуючых жанчын; натуральным ёсць: 
жанчын-прэтэндэнтак. У артыкуле «фрэза» (с. 714) – «Шматлязовы рэ-
жучы інструмент» замест правільнага рэзальны. «Цуд – нешта здзіўляючае 
сваёй незвычайнасцю». Дый астатнія згаданыя «уючыя» маюць свае нату-
ральныя беларускія адпаведнікі: электрарухальны (а не электрарухаючы, 
шматабяцальны, дзікарослы, захапляльны, дзіўны, апорны (а не нясучы).

<…> Падзельнасць – а не дзялімасць. Слова дзялімасць ад дзялімы (з 
выкарыстаннем суфікса -ім-: дзял-ім-ы). Такія аддзеяслоўныя структуры 
беларускай мове неўласцівыя. Гэта механічна перанесеныя расійскія фор-
мы делимый, делимость. «Русско-белорусский словарь» пад рэдакцыяй 
Я. Коласа, К. Крапівы, П. Глебкі (М., 1953. С. 111) занатаваў: «Делимое 
сущ. мат. дзеліва; делимость – падзельнасць; делимый прил. падзельны; 
делитель мат. дзельнік». Бачым гэтыя натуральныя беларускія адпаведнікі 
i ў БРС-62: «Падзельнасць ж. – делимость; падзельны – делимый» (с. 564). 
Але ў гэтым даведніку, выдадзеным пад рэдакцыяй К. Крапівы, чытаем i 
наступнае: «Дзялімае сущ. мат. делимое; Дзялімасць ж. мат. делимость» 
(с. 247). Так стваралася беларуска-расійская моўная трасянка, каб потым 
цалкам перайсці на расійскамоўную тэрміналогію. У перавыданні РБС-53 
(РБС-82. Т. 1. С. 203) ужо чытаем: «Делимое сущ. мат. дзялімае, дзеліва; де-
лимость – падзельнасць, дзялімасць». Трапіла гэтая трасянка i на старонкі 
іншых слоўнікаў (БРС-88, 89; ТСБМ. Т. 2).

Аднак тэрміналагічныя матэматычныя даведнікі падаюць толькі наступ-
нае: «делимое, ср. – дзеліва, н. делимость неограниченная – падзельнасць 
неабмежаваная» (Русско-белорусский математический словарь / Под об-
щей ред. д-ра физико-математических наук, проф. Я. В. Родыно. Мн.: Выш. 
школа, 1993. С. 42). Тое сама i ў «Тэрміналагічным слоўніку па вышэйшай 
матэматыцы для ВНУ» (Мн., 1993. С. 23): делимое – дзеліва, дели мость – 
падзельнасць. Гэта пацвярджаюць i пазнейшыя тэрміналагічныя выданні: 
делимое – дзеліва (РБФС-99. С. 76). Засведчыў гэта i «Тэрміна- лагічны бю-
летэнь» (Вып. 1. Мн., 1997), які змясціў «Руска-беларускі слоўнік асноўнай 
матэматычнай тэрміналогіі школьных падручнікаў»: делимое – дзеліва. 
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Дарэчы, тут бачым натуральныя беларускія формы i пры перадачы іншых 
расійскіх тэрмінаў з суфіксамі -им-, -ем-: обратимая функция – абарачаль-
ная функцыя, слагаемое – складнік, уменьшаемое – зменшыва, вычитае-
мое – адымнік.

Дзіўна бачыць на старонках «Тлумачальнага слоўніка», выдадзенага ў 
1996 годзе, вось такое: «Падзельнасць, -i, ж. Тое, што i дзялімасць» (с. 411).

<…> Развязаць, развязваць (задачу, праблему) ці рашаць? Слоўнікі 
20-х гадоў занатавалі: «Разьвязваць, -заць што – разрешать, -шить (зада-
чу); Разьвязак м. – решение (задачи); Разьвязваньне, н. – решение (про-
цесс)» (БРС-26. С. 272). Акадэмічны «Русско-белорусский словарь» пад рэ-
дакцыяй Я. Коласа, К. Крапівы, П. Глебкі таксама засведчыў гэта: «Решать 
несов. 1. (задачу, уравнение)... развязваць; Решение (действие)... развязанне 
i развязванне; Решенный (о математической задаче)... развязаны» (М., 1953. 
С. 592). Але ўжо «Беларуска-рускі слоўнік», выдадзены пад аднаасобнай 
рэдакцыяй К. Крапівы, адкінуў усё гэта i перайшоў на ўсесаюзны стан-
дарт (рашыць, рашаць, рашэнне). I гэта не зважаючы на тое, што дзеяслоў 
рашыць мае ў беларускай нацыянальнай мове значэнне ‘знішчыць, забіць, 
загубіць’ (БРС-62. С. 817; РБС-93. Т. 3. С. 254). Гэтая недарэчнасць укараня-
лася i ў падручнікі. Але падчас нацыянальнага адраджэння тэрміналагічныя 
матэматычныя даведнікі, выдадзеныя ў 1992–1994 гадах, выкарыстоўваюць 
свае адмысловыя тэрмінаадзінкі: «решать – развязваць, решаемый – раз-
вязальны, які развязваецца; решать в целых числах – развязваць у цэ-
лых ліках; решать уравнение относительно неизвестного – развязваць 
раўнанне у дачыненні да невядомага; решение (действие) развязанне; 
(результат) развязак; решение графическое – развязанне графічнае; раз-
вязак графічны...» (Т. Сухая, Р. Еўдакіменка, В. Траццякевіч, Н. Гудзень. 
Тэрміналагічны слоўнік па вышэйшай матэматыцы для ВНУ. Мн., 1993. 
С. 71). I ў падручніках i навучальных дапаможніках чытаем: «Задача была 
накіравана

Лейбніцу, які адразу развязаў яе» (А. А. Гусак. Развіццё матэматыкі 
ў XVIII–XIX стагоддзях. Тэксты лекцый для студэнтаў механіка-
матэматычнага факультэта. Мн., 1988. С. 3). «Фур’е паспяхова карыстаўся 
трыгана- метрычнымі шэрагамі пры развязванні раўнанняў матэматыч-
най фізікі i тым самым канкрэтна ажыццявіў агульныя ідэі Д. Бернулі» 
(Тамсама. С. 24).

Выкарыстоўваюцца гэтыя тэрміны – развязаць, развязваць, развязанне, 
развязаны, развязак – i спецыялістамі іншых галінаў навукі. «Можна было 
б адчуць, што праблемаў у беларускай мове можа быць менш. Разумеючы, 
аднак, нерэальнасць глабальнага развязання праблемы, варта звярнуцца да 
некаторых прыватных асаблівасцяў, улік якіх мог бы дапамагчы звузіць 
кола праблемных слоў» (Валеры Варановіч. Шапэн ці Шапен: Супярэчнасці 
ў напісанні іншамоўных прозвішчаў // Полымя. 1998. № 12).
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А вось новы «Тлумачальны слоўнік» (Мн., 1996) зусім не згадвае гэ-
тых словаў, хоць яго пяцітомавы папярэднік зафіксаваў: «Развязаць зак., 
каго-што. 2. перан. Разм. Рашыць, вырашыць што-н. заблытанае. – Зараз! – 
Адмахнуўся Казік i зноў схіліўся над задачай, якую ніяк не мог развязаць 
да канца... Справа тут складаная... мне не пад сілу развязаць яе» (ТСБМ. 
Т. 4. Мн., 1980. С. 585). У аднатомавым ТСБЛМ словы рашаць, рашыць, 
рашэнне падаюцца з тымі значэннямі, якія занатаваў РБС-53 у расійскай 
частцы слоўнікавых артыкулаў. Нагадаем: «Решать несов. 2. (принимать 
решение) вырашаць; решить сов. 2. (принять решение) вырашыць; я решил 
остать ся – я вырашыў астацца; решить чью-либо судьбу – вырашыць 
чый-небудзь лёс; решение... 3. (постановление) пастанова; судебное ре-
шение – пастанова суда; по решению общего собрания – па пастанове 
агульнага сходу; принять решение – прыняць пастанову; 4. (заключение, 
вывод) вывад; прийти к решению – прыйсці да вываду» (с. 592). А вось што 
бачым у ТС-96: «Рашыць, зак. 1. Абдумаўшы, прыйсці да якога-н. выніку, 
заключэння. Рашыў ехаць сягоння. 2. Вынесці рашэнне. Праўленне калга-
са рашыла пачаць будаўніцтва... Рашэнне. 2. Пастанова. Рашэнне з’езда. 
3. Заключэнне, вывад» (с. 563). Усё, як у даведніку: С. И. Ожегов. Словарь 
русского языка. М., 1982. С. 563.

<…> Раўнанне i ўраўненне. Слоўнікі 20-х гадоў засведчылі: 
«Раўнаньне н. – уравнение. НТ4» (БРС-26. С. 277). Тэрмін быў замацаваны 
Тэрміналагічнай камісіяй. Гэтая натуральная форма – раўнанне – утварэн-
не ад дзеяслова раўнаваць што, каго – сравнивать, уравнивать (Тамсама). 
В. Ластоўскі таксама падае: «Уравнивать – раўнаваць, раўнавацца» (ПРК(Б)
С. С. 726). I «Тлумачальны слоўнік» (Т. 4. Мн., 1980. С. 703) занатаваў: 
«Раўнаваць, незак. 1. што. Рабіць роўным, выраўноўваць. Некалькі чала-
век ачышчалі месца пад забудову – секлі кусты i раўнавалі грунт. Чорны. 
2. каго-што. Лічыць роўным, аднолькавым у якіх-н. адносінах. Пры ацэнцы 
ведаў нельга ўсіх раўнаваць». 

Форма ўраўненне – гэта рас. уравнение – утварэнне ад уравнивать/урав-
нять. Падчас «пабудовы камунізму» (30–80-я гады) сваё слова раўнанне 
было замененае на пазычанне (< рас. уравнение). Тэрміналагічныя даведнікі, 
выдадзеныя ў суверэннай Беларусі, аднавілі ранейшы тэрмін раўнанне. Ім 
карыстаюцца i падручнікі, навучальныя дапаможнікі (гл. прыклады вышэй). 
А вось ТС-96 падае толькі ўраўненне, цалкам скапіяваўшы гэты артыкул з 
слоўніка С. Ожагава (с. 744) <…>.

Выкарыстаныя скарачэнні
БРС-26 – «Беларуска-расійскі слоўнік» М. Байкова, С. Некрашэвіча 

(Мінск, 1926);
БРС-62 – «Беларуска-рускі слоўнік» пад рэд. К. Крапівы (М., 1962);
БРС-88 – «Беларуска-рускі слоўнік» пад рэд. К. Крапівы (т. 1. Мінск, 

1988);



136

БРС-89 – «Беларуска-рускі слоўнік» пад рэд. К. Крапівы (т. 2. Мінск, 
1989);

ПРК(Б)С – «Падручны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік» 
В. Ластоўскага (Коўна, 1924);

РБС-53 – «Русско-белорусский словарь» под ред. Я. Коласа, К. Крапивы, 
П. Глебки (М., 1953);

РБС-82 – «Русско-белорусский словарь» под ред. К. Атраховича (К. Кра-
пивы) (Минск, 1982);

РБС-93 – «Русско-белорусский словарь» (Минск, 1993);
РБФС-99 – «Руска-беларускі фізічны слоўнік» А. М. Каладзінскага, 

Д. М. Карацінскай, П. У. Сцяцко (Гродна, 1999);
СРЯ – «Словарь русского языка» (М., 1981–1984); 
ТСБЛМ i ТС-96 – «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» 

(Мінск, 1996);
ТСБМ – «Тлумачальны слоўнік беларускай мовы» пад рэд. К. Крапівы 

(Мінск, 1977–1984).
Сцяцко П. Культура мовы. Мінск : Тэхналогія, 2002. С. 395–397, 420–427.
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В. Красней

БеЛАРУсКІЯ мАтЭмАтЫЧНЫЯ тЭРмІНЫ  
ПАЧАтКУ XX ст.

Гістарычны лёс беларускай літаратурнай мовы склаўся так, што на 
працягу ўсяго XIX ст. яна развівалася амаль выключна ў стылі мастацкай 
літаратуры і часткова публіцыстыкі. Толькі ў пачатку XX ст., калі выйшлі 
першыя легальныя газеты, з’явіліся навуковыя і навукова-папулярныя 
выданні, у беларускай літаратурнай мове пачалі складвацца своеасаблівыя 
формы і прыёмы навуковага выказвання. I хоць гэтыя нешматлікія, але 
разнастайныя навуковыя паведамленні не вызначаліся яшчэ шырынёй 
тэматыкі і ў стылістычных адносінах мала чым адрозніваліся ад размоўна-
бытавога стылю, лексічная сістэма беларускай літаратурнай мовы стала 
папаўняцца сродкамі намінатыўна-тэрміналагічнага характару. Аднак 
некаторыя даследчыкі гэтага не ўлічваюць і працягваюць сцвярджаць, 
што тэрміналагічная лексіка ў сучаснай беларускай літаратурнай мове 
пачала складвацца толькі пасля Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай 
рэвалюцыі, робяць неабгрунтаваныя вывады адносна часу ўзнікнення па-
асобных беларускіх тэрмінаў [4, с. 117]. Таму зразумела, што вывучэнне на 
матэрыяле беларускіх дакастрычніцкіх выданняў пачатку XX ст. лексічных 
сродкаў тэрміналагічнага характару дазволіць прыйсці да больш канкрэт-
ных і аб’ектыўных вывадаў аб асаблівасцях фарміравання беларускай нацы-
янальнай тэрміналогіі і будзе садзейнічаць больш дакладнаму гістарычнаму 
апісанню спецыяльнай лексікі той ці іншай галіны ведаў.

У гэтым артыкуле мы зробім некаторыя назіранні над семантыкай і 
структурай асобных лексічных знакаў, што выкарыстоўваліся на старон-
ках беларускіх дакастрычніцкіх выданняў пачатку XX ст. для абазна-
чэння паняццяў элементарнай матэматыкі. Сярод гэтых моўных адзінак 
тэрміналагічнага характару сустракаюцца словы і спалучэнні слоў для 
намінацыі і дэфініцыі:

а) некаторых агульных паняццяў арыфметыкі як навукі пра цэлыя і ра-
цыянальныя лікі і розныя дзеянні над імі: арыфмэтыка (арытмэтыка), 
лічэньне, лік, вылічаньне, счысленьне, спосаб лічэньня, спосаб ліку, спосаб, 
чыннасць, лічыць, рахаваць, рахункі, выдзяленьне цэлага, раздрабленьне, 
перэварачываньне;
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б) паняццяў, суадносных з паасобнымі арыфметычнымі дзеяннямі: 
складаньне, лік просты, складанае, складанка, злічво, складаць, дадаваць, 
злічыць, далічыць; адлічаньне, зменшанае, адлічанае, астатак, адлічаць, 
аднімаць; множэньне, множнае, множнік, множыва, множыць; дзяленне, 
дзельнае, дзельнік, дзель, астатак, дзяліць;

в) паняццяў, звязаных з абазначэннем лікаў: лік, чысло, лічба, цыфра, 
адназначные лічбы, двохзначные лічбы, мнагазначные лічбы; дроб, дробня, 
дробня прасьцейшая, дробня правільная, дробня няправільная, чысліцель, 
знаменацель, часьць, часьціна, цэлая лічба, цэлае, нуль, адзінка, дзесятка, 
сотка, тысяча, мільён, мільярд.

Акрамя таго, сустрэліся такія моўныя адзінкі, як задача, умова задачы, 
задачнік, адказ, працэнт, складанае чысло.

Магчыма, не ўсе гэтыя словы і спалучэнні трэба разглядаць як тэрміны, 
аднак ужываліся яны пераважна ў тых выпадках, калі размова вялася 
пра розныя аперацыі над лікамі, пра навучанне арыфметыцы. Выдзе-
леныя на ідэаграфічнай аснове асобныя лексіка-семантычныя групы 
тэрміналагічных адзінак функцыянальна адпавядаюць у лагічнай схеме 
навукі пэўнаму класіфікацыйнаму раду сумежных матэматычных паняццяў. 
Гэтыя класіфікацыйныя рады лагічна звязаных паміж сабой паняццяў 
адпаведным чынам суадносяцца паміж сабой, а ў пэўных сегментах 
перакрыжоўваюцца ці проціпастаўляюцца. Таму і ў паасобныя лексіка-
семантычныя групы ўваходзяць словы і спалучэнні слоў, якія: 1) харак-
тарызуюцца адназначнымі суадносінамі азначальнага з азначаным (адзін 
тэрмін – адно паняцце); 2) абазначаюць не адно, а некалькі паняццяў (адзін 
тэрмін – некалькі паняццяў); 3) суадносяцца з адным і тым жа паняццем 
(некалькі тэрмінаў – адно паняцце); 4) выражаюць паняцці, што ўваходзяць 
у розныя класіфікацыйныя рады і лагічна проціпастаўляюцца (складаньне – 
адлічаньне, множэньне – дзяленьне і да т. п.).

Такім чынам, у плане зместу сярод аналізуемых слоў і спалучэнняў 
вылучаюцца монасемічныя, полісемічныя, сінанімічныя і антанімічныя 
моўныя адзінкі.

Многія тэрміналагічныя адзінкі характарызуюцца адназначнасцю, вы-
разнай і дакладнай суаднесенасцю з тым матэматычным паняццем, для 
намінацыі і дэфініцыі якога выкарыстоўваюцца: складаньне, множэньне, 
множнік, дзяленьне, дзельнік, дзель, дроб, знаменацель, чысліцель. Назва-
ныя і некаторыя іншыя тэрміны ва ўсіх выпадках ужывання вызначаліся 
адназначнасцю і даволі высокай ступенню дакладнасці. Толькі асобныя 
словы-тэрміны абазначалі не адно, а некалькі паняццяў, напрыклад:

– Найпрасьцейшы спосаб лічэньня – гэта злічыць разам некалькі чы-
сел… новае чысло, каторае ад гэтаго ліку дастаем, – злічво [8, с. 3];

– Навука тэорыі – гэта злічво і праверка пройдзенага [8].
У першым прыкладзе слова злічво ўжыта для абазначэння выніку, які 

атрымліваецца пры складанні лікаў, у другім жа – значэнне данага слова 
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шырэйшае, аднак дакладна акрэсліць яго семантычны аб’ём з прыведзенага 
кантэксту немагчыма.

Два паняцці абазначаў таксама тэрмін астатак:
   • Другі спосаб – гэта той, калі трэба ад аднаго чысла, большаго, адняць 
другое, меншае… тое, што астаецца, называецца астатак [8].

   • Калі пры дзяленьні лічб выходзе астатак, то на дзелі трэба дапісаць 
дробню, чысліцель каторай ровен астатку, а знаменацель дзельніку [7].

Відавочна, што ў першым выпадку тэрмін астатак ужыты для намінацыі 
і дэфініцыі выніку аднімання, а ў другім – велічыні, якая атрымліваецца 
пры адніманні ад дзялімага здабытку дзельніка на цэлую дзель. Падобнае 
выкарыстанне адзначаных тэрмінаў тлумачыцца тым, што пры перакладзе 
задачніка на беларускую мову не былі дакладна акрэслены, асэнсаваны і 
размежаваны паняцці, якія часткова перакрыжоўваліся, накладваліся адно 
на другое. Але паколькі яны ўваходзілі ў розныя класіфікацыйныя рады, то 
патрэбны былі і адпаведныя намінацыі.

Некаторыя тэрміны не зусім дакладна выражалі сутнасць матэматычнага 
паняцця. Так, тэрмін мешаные іменные лічбы ўжываўся як сродак абазна-
чэння састаўных лікаў з назвамі тых адзінак, з якіх яны складаюцца (на-
прыклад, 18 руб. 7 кап.; 52 пуды 16 фунтаў 3 лоты 2 залатнікі і пад.). Аднак 
значэнне гэтага тэрміна можна вызначыць толькі з кантэксту. Аналагічная 
з’ява назіраецца і ва ўжыванні такіх намінацый, як лік, лік просты, перэва-
рачываньне, разрадные лічбы і інш.

Асобныя матэматычныя паняцці абазначаліся не адным, а некалькімі 
словамі ці спалучэннямі. Дублетнасць – даволі пашыраная з’ява сярод 
аналізуемых тэрміналагічных адзінак, напрыклад: дроб [6, с. 59] – дробня, 
лік просты – лік – складаньне, лік – лічэньне, злічво – сума, цыфра – лічба – 
чысло, часьць – часьціна, цэлая лічба – цэлае. Такія дублетныя рады – вынік 
намінацыі і дэфініцыі таго ці іншага матэматычнага паняцця рознымі 
тэрміналагічнымі знакамі на старонках розных выданняў: дроб [1, с. 28] – 
дробня [7]; цыфра [5] – лічба [1, с. 28] – чысло [8]; аднаго і таго ж выдання: 
лік просты – лік – складаньне [8]. Вось характэрны прыклад. Дзеля абазна-
чэньня дробні ўжываюцца дзьве лічбы: адна паказывае, на сколькі роўных 
часьцей раздзелена адзінка, і лічба гэта называецца знаменацелям дробні; 
а другая паказывае, сколькі гэткіх часьцін поўніцца ў дробні, і гэта лічба 
называецца чысьліцелям дробні [7]. Тлумачыцца гэта перш за ўсё тым, што 
беларуская літаратурная мова развівалася ў неспрыяльных умовах і выкары-
станне тых ці іншых лексічных сродкаў нічым не рэгламентавалася. Таму, 
калі вынікала патрэба азначыць якое-небудзь навуковае паняцце, аўтары 
пры выбары, стварэнні ці запазычанні слова са спецыяльным значэннем 
часам кіраваліся суб’ектыўнымі меркаваннямі. У выніку адно і тое ж па-
няцце на старонках розных выданняў абазначалася па-рознаму. Што да вы-
карыстання тэрмінаў-дублетаў адным і тым жа аўтарам, то, на нашу думку,  
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гэта тлумачыцца наступным. Стыль навуковага выказвання беларускай 
літаратурнай мовы толькі пачынаў складвацца, таму нешматлікія тэрміны 
ў навуковым ці навукова-папулярным тэксце сваім ужываннем нічым не 
адрозніваліся ад агульнаўжывальных слоў, хоць пры гэтым функцыяналь-
ная розніца паміж тымі і другімі ўсведамлялася. Не выпадкова некаторыя з 
іх тлумачыліся або самі выступалі ў якасці глосы, напрыклад: «Гэты спосаб 
мы і будзем называць: лік просты, – іначэй: складаньне; лік просты (скла-
даньне) [8]». Наогул, сама будова тэксту і ўжыванне лексічных сродкаў, 
у тым ліку і тэрміналагічных, у значнай ступені абумоўлены тагачасным 
агульным узроўнем культуры і светапогляду беларускага народа, калі «ўся 
беларуская літаратура тых часоў адрасавалася і была разлічана на шырокае 
кола чытачоў з невысокім адукацыйным ўзроўнем» [3, с. 250].

Гэта ў сваю чаргу аказвала ўплыў на фарміраванне стылю навуковага 
выказвання і тэрміналагічных сродкаў беларускай літаратурнай мовы ў 
пачатку XX ст. Пры даследаванні шляхоў і спосабаў фарміравання бела-
рускай нацыянальнай тэрміналогіі неабходна ўлічваць таксама і той факт, 
што самі аўтары навуковых і навукова-папулярных прац набывалі веды 
па той ці іншай галіне навукі на іншай мове (перш за ўсё рускай). Таму 
пры выкладанні пэўных навуковых звестак на беларускай мове вынікала 
неабходнасць запазычыць ужо вядомыя іншамоўныя тэрміны або пера-
даць іх сродкамі беларускай мовы, адшукаўшы ці стварыўшы семантыч-
ныя адпаведнікі. У выніку асобныя тэрміны перакладаліся і, такім чы-
нам, шляхам калькавання на аснове ўласных лексічных сродкаў ствараліся 
беларускія тэрміны, сярод якіх па ступені суадноснасці словаўтваральных 
марфем з адпаведнымі рускімі тэрмінамі найперш вылучаюцца:

а) словы, што складаюцца з уласцівых беларускай мове каранёвых і 
афіксальных марфем: адказ (ответ), лік (счет), вылічаньне (вычисление) 
і інш.;

б) словы, у склад якіх уваходзяць агульныя для беларускай і рускай мовы 
каранёвыя, але розныя афіксальныя марфемы: зменшанае (уменшаемое), 
множнік (множитель), дзельнік (делитель) і інш.

Калі ж сустракаліся пэўныя цяжкасці пры перакладзе і не знаходзілася 
ў тагачаснай беларускай літаратурнай мове адпаведных лексічных ці 
словаўтваральных эквівалентаў іншамоўным тэрмінам, то апошнія 
запазычваліся і без якіх-небудзь істотных змен шляхам транскрыпцыі ці 
транслітарацыі ўводзіліся на старонкі беларускіх выданняў, напрыклад: 
дроб, счысленьне, астатак, чысліцель, знаменацель і інш. Праз рускую 
мову ўвайшлі ў лексічную сістэму беларускай мовы і асобныя словы не-
славянскага паходжання: нуль, мільён, мільярд, цыфра, працэнт.

Матэрыял паказвае, што большасць адзінак намінатыўна-тэрміна-
лагічнага характару, што выкарыстоўваліся на старонках беларускіх 
дакастрычніцкіх выданняў пачатку XX ст. для абазначэння матэматычных 
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паняццяў, утворана на ўласнай лексічнай аснове. I гэта заканамерна, таму 
што «усякая навука, – гаворачы словамі акад. В. У. Вінаградава, – пачынае з 
вынікаў, здабытых мысленнем і мовай народа, і ў далейшым сваім развіцці 
не адрываецца ад народнай мовы» [2, с. 6].

Па структуры ўсе тэрміналагічныя адзінкі падзяляюцца на простыя (каля 
76 %) і састаўныя (каля 24 %). Простыя тэрміны, лексічная аснова якіх улас-
набеларуская (ці шырэй – славянская), утвораны пераважна марфалагічным 
спосабам пры дапамозе розных суфіксаў і часткова – бязафіксным споса-
бам, напрыклад: адказ, дзель, вылічаньне, множнік. Пры гэтым у асобных 
выпадках наглядаецца пэўная заканамернасць у выкарыстанні тых ці іншых 
словаўтваральных элементаў. Так, назвы арыфметычных дзеянняў, розных 
аперацый з лікамі ўтвораны ад дзеясловаў пры дапамозе суфіксаў -аньн-, 
-еньн-: складаньне, адлічаньне, дзяленьне, раздрабленьне. Падобная з’ява 
наглядаецца і ў асобных назвах кампанентаў і вынікаў арыфметычных 
дзеянняў: параўн. складанае і зменшанае, множнае і дзельнае, множнік 
і дзельнік, злічво і множыва. Праўда, тлумачыцца гэта ў значнай ступені 
ўплывам рускай матэматычнай тэрміналогіі, якая к гэтаму часу была ўжо 
даволі развітай і ўнармаванай. Да таго ж многія з прыведзеных слоў, як ужо 
адзначалася вышэй, створаны па ўзору адпаведных рускіх тэрмінаў.

Састаўныя тэрміны – гэта па сутнасці субстантыўныя лексікалізаваныя 
спалучэнні тыпу «назоўнік + назоўнік», «назоўнік + прыметнік» і 
«прыметнік + назоўнік», асобныя з якіх характарызаваліся адзінствам 
намінацыі і дэфініцыі і функцыянальна не адрозніваліся ад простых слоў-
тэрмінаў, напрыклад: спосаб ліку, чысло множное, адназначные лічбы, 
разрадные лічбы і інш. У такіх двухкампанентных спалучэннях у якасці 
галоўнага тэрмінаэлемента звычайна выступае назоўнік, які ў сістэме 
матэматычных тэрмінаў ужо мае спецыяльную дэфініцыю, а граматыч-
на залежны кампанент надае яму прыватнае, відавое азначэнне: параўн.: 
дробня – дробня прасьцейшая, дробня правільная, дробня няправільная; 
лічба – адназначные лічбы, двохзначные лічбы, многазначные лічбы, разрад-
ные лічбы, цэлая лічба; лік – лік просты. У сэнсавых адносінах кампанен-
ты састаўных тэрмінаў узаемна ўдакладняюць адзін другога: граматычна 
галоўны прадвызначае канкрэтны змест залежнага кампанента, а апошні, 
у сваю чаргу, акрэслівае значэнне першага. Ствараюцца злітныя семантыч-
ныя адзінкі, значэнне якіх – не простая сума значэнняў іх кампанентаў, а тая 
дэфініцыя, якая прыпісваецца тэрміну зыходзячы з сутнасці абазначанага 
ім паняцця ў тым ці іншым класіфікацыйным радзе лагічнай схемы навукі.

У далейшым матэматычныя тэрміны, што выкарыстоўваліся на старон-
ках беларускіх дакастрычніцкіх выданняў пачатку XX ст., развіваліся неад-
нолькава. Адны тэрміны замацаваліся ў сферы спецыяльнай камунікацыі, 
захаваўшы сваю структуру і семантыку, хоць асобныя з іх і прайшлі 
даволі складаны шлях асваення. Так, напрыклад, тэрмін дроб упершыню ў 



142

беларускіх выданнях пачатку XX ст. быў засведчаны ў кнізе Я. Акаловіча 
«Рады для эмігрантаў, каторые едуць у Амэрыку, а такжэ размовы беларуска-
англіцкіе» (1912 г.). У «Задачніку для пачатковых школ» г. Юрэвіча было 
выкарыстана слова дробня, а ў слоўніку арыфметычнай тэрміналогіі, вы-
дадзеным ў Вільні (1921 г.), – слова дробязь. Аднак спецыяльная дэфініцыя 
за словамі дробня і дробязь не замацавалася. Беларуская навукова-
тэрміналагічная камісія рэкамендавала тэрмін дроб, які адразу пачаў 
выкарыстоўвацца ва ўсіх беларускіх савецкіх падручніках і дапаможніках 
па арыфметыцы. Не адразу замацаваўся таксама тэрмін множнік: у асобных 
выданнях 1920–30-х гг. выкарыстоўваліся ў адной і той жа функцыі лексемы 
множнік, чыннік, множыцель, пакуль перавага не была аддадзена першаму.

Некаторыя тэрміны ў працэсе моўнай практыкі паступова ўдакладнілі 
сваю структуру (параўн.: чысло множнае → лік множны → множыва → 
множымае; іменные (лічбы) → найменныя (лікі); складанае → складанка → 
складнік → складаемае і да т. п.) ці набылі большую акрэсленасць у плане 
зместу (лічба, астатак, цыфра і інш.).

Не замацаваліся ў сферы навуковага ўжывання словы і спалучэнні, якія ў 
структурных адносінах не адпавядалі тэндэнцыям развіцця беларускай ма-
тэматычнай тэрміналогіі ці былі створаны не на ўласнай лексічнай аснове 
або выкарыстоўваліся як дублетныя найменні: спосаб ліку, способ лічэньня, 
перэварачываньне, злічво, адлічаньне, зьменшанае, множыва, знаменацель, 
чысліцель, часьць і інш.

Аднак у асобных выпадках да нашага часу захавалася фанетыка-
марфалагічная і лексічная варыянтнасць у абазначэнні некаторых ма-
тэматычных паняццяў. Так, на старонках падручнікаў і дапаможнікаў 
выкарыстоўваецца, як правіла, тэрмін адымананне, хоць у «Беларуска-
рускім слоўніку» (1962 г.) перавага аддаецца варыянту адніманне, 
які засведчаны таксама на старонках БелСЭ. У якасці назвы аднаго з 
кампанентаў арыфметычнага дзеяння дзяленне ў «Задачніку для пачатковых 
школ» Г. Юрэвіча ўжыта слова дзельнае; у другім выданні (1919 г.) – дзель-
ная; у «Маскоўска-беларускім слоўніку» М. і г. Гарэцкіх – дзельня, у складзе 
арыфметычнай тэрміналогіі (Вільня, 1921 г.) – дзельны; у «Весніку Народ-
нага Камісарыята асветы ССРБ», «Методыцы арыфметыкі» Т. Лукашэвіча 
і С. Валаскевіча (1922 г.), іншых падручніках і дапаможніках 1920–30-х гг., 
а таксама ў «Слоўніку матэматычнай тэрміналогіі» (Бе ларуская навуко-
вая тэрміналогія, вып. 14, 1927) – дзеліва; у падручніках 1940–50-х гг. – 
дзялімае. У сучасных падручніках выкарыстоўваецца тэрмін дзялімае, хоць 
на старонках БелСЭ падаецца тэрмін дзеліва. Або яшчэ: дысемічны тэрмін 
астатак быў выцеснены са сферы спецыяльнай камунікацыі ў 1920–30-х гг.  
марфалагічным варыянтам астача са строга акрэсленай дэфініцыяй, а 
іменна: велічыня, якая атрымліваецца пры адніманні ад дзялімага здабыт-
ку дзельніка на цэлую дзель. Аднак з канца 1930-х гг. зноў пачаў шырока 
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выкарыстоўвацца ў названай функцыі тэрмін астатак, які ўжываецца і ў 
сучасных падручніках і метадычных дапаможніках па матэматыцы. Праўда, 
на старонках БелСЭ па-ранейшаму перавага аддаецца тэрміну астача.

Увогуле на старонках беларускіх дакастрычніцкіх выданняў пачатку 
ХХ ст. засведчана невялікая колькасць матэматычных тэрмінаў. І хоць 
асобныя з іх замацаваліся ў сферы спецыяльнай камунікацыі, белару-
ская матэматычная тэрміналогія, у тым ліку і тэрміналогія арыфметыкі, 
сфарміравалася толькі ў савецкі час, а яе развіццё і ўдасканальванне пра-
цягваюцца і ў нашы дні.
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Д. Дзятко

БеЛАРУсКАЯ  
мАтЭмАтЫЧНАЯ тЭРмІНАЛОГІЯ

Аналіз станаўлення, структуры і функцыянавання беларускай матэма-
тычнай тэрміналогіі дае падставы зрабіць наступныя вывады:

1. На развіццё беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўплываюць як 
лінгвістычныя, так і экстралінгвістычныя фактары. Аб’ектыўнае ўздзеянне 
лінгвістычных фактараў, дэтэрмінаванае правядзеннем нарматыўна-
семантычных, сістэмна-семіятычных, а ў другой палове ХХ ст. і логіка-
тэрміналагічных даследаванняў, праявілася праз суіснаванне розных 
падыходаў да вывучэння і ацэнкі моўных фактаў і мела вынікам павелічэнне 
агульнага аб’ёму спецыяльных найменняў. Экстралінгвістычныя факта-
ры як вынік канкрэтнай моўнай палітыкі істотна ўплываюць на якасны 
склад тэрмінасістэмы і закранаюць у першую чаргу лексічны і граматычны 
ўзроўні. Так, перыяд тэрміналагічнага пурызму (1916–1933 гг.) характары-
зуецца павышэннем маніфестацыі ўласных моўных сродкаў з імкненнем 
адмежавацца ў тэрмінаўтварэнні ад аналагічных з’яў у іншых мовах; для 
антыпурыстычнага перыяду (1934–1941 гг.) уласціва змена арыенціраў у 
тэрмінаўтварэнні на рускамоўныя ўзоры і інтэнсіфікацыя калькавання з ру-
скай мовы; перыяд мадыфікаванага антыпурызму (з 1950-х гг.) вызначаецца 
дыфузіяй элементаў тэрміналагічнага пурызму і антыпурызму. Паколькі 
рэалізацыя разнастайных сацыяльна-лінгвістычных тэндэнцый звязана з 
кадыфікацыяй моўных нормаў тэрмінаграфічнымі выданнямі, на сучасным 
этапе развіцця беларуская матэматычная тэрміналогія вымагае сістэмнага 
аналізу і ўнармавання з улікам існуючых плыняў і кірункаў.

2. Беларуская тэрмінасістэма матэматыкі аб’ядноўвае ўсю сукупнасць 
матэматычных тэрмінаў і характарызуецца:
а) адноснай устойлівасцю;
б) агульнай цэласнасцю як вынікам заканамерных адносін паміж 

элементамі сістэмы;
в) структураванасцю, г. зн. немагчымасцю існавання ўсёй сістэмы без 

існавання яе структурных кампанентаў;
г) іерархічнасцю, якая дазваляе падзяляць сістэму на шэраг субсістэм;
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д) неадытыўнасцю ўласцівасцей усёй тэрмінасістэмы ў дачыненні да 
ўласцівасцей асобных элементаў.

Элементы матэматычнай тэрмінасістэмы аб’ядноўваюцца на структур-
на-граматычным, дэрывацыйным і семантычным узроўнях. Паказчыкам 
сістэмнасці тэрміналогіі на структурна-граматычным узроўні выступае ў 
асноўным узаемасувязь мона- і полікампанентных найменняў. На дэры-
вацыйным узроўні сістэмнасць атрымлівае выражэнне ў спецыялізацыі 
словаўтваральных сродкаў сістэмаўтваральнага тыпу і функцыянаванні 
спецыфічных дэрывацыйных мадэлей. На семантычным узроўні 
сістэмнасць праяўляецца праз функцыянаванне паліморфных, полісемічных 
і антанімічных найменняў як адзінак, звязаных суадноснымі семантычнымі 
характарыстыкамі ў межах адной тэрміналогіі.

3. Беларуская матэматычная тэрмінасістэма складаецца з пэўнай колькасці 
фармальных элементаў, што злучаюцца ў пастаянныя камбінацыі (павод-
ле пэўных канструкцый, субканструкцый, мадэлей) з мэтай намінацыі не-
абмежаванага аб’ёму спецыяльных паняццяў. У адпаведнасці з колькас-
цю структурна-семантычных частак, якія вылучаюцца ў спецыяльных 
найменнях, у тэрміналогіі матэматыкі адрозніваюцца моналексемныя 
(28 %) і полілексемныя(72 %) намінацыі, прычым аднаслоўныя тэрміны 
прадстаўлены субстантывамі (50,3 %), ад’ектывамі (28,7 %), вербатывамі 
(інфінітывамі – 12,3 %, дзеепрыметнікамі – 4,6 %) і адвербатывамі (4,1 %). Да 
мнагаслоўных матэматычных тэрмінаў адносяцца двухлексемныя (92,1 % ад 
агульнай колькасці мнагаслоўных адзінак), трохлексемныя (7,5 %) і чатырох-
лексемныя (0,4 %) найменні. Канструяванне полілексемных намінацый харак-
тарызуецца далучэннем да апорнага наймення ўдакладняльных кампанентаў 
і выкарыстоўваецца для ўтварэння відавых карэлятаў базавага паняцця.

4. Тэрмінаўтварэнне – гэта лексісна-логасны працэс, які заключаец-
ца ў фарміраванні і папаўненні тэрміналагічнай сістэмы на аснове шэра-
гу спосабаў. Праведзенае даследаванне сведчыць, што класіфікавальныя 
адзінкі тэрміналагічнай дэрывацыі (спосаб, тып, падтып, мадэль) у межах 
даследаванай тэрміналогіі характарызуюцца высокай іерархізаванасцю і 
структураванасцю.

Адналексемныя тэрміны ўзнікаюць на аснове марфалагічнага, се-
мантычнага, уласналексічнага і марфолага-сінтаксічнага спосабаў 
тэрмінаўтварэння.

З дапамогай марфалагічнага спосабу ўтворана 42,3 % адналексемных 
дэрыватаў. Пераважная большасць адзінак у межах гэтага спосабу ўзнікла 
з дапамогай афіксацыі. Так, суфіксальная, прэфіксальная або канфіксальная 
дэрывацыя ўласціва 94,3 % тэрмінаў ад агульнай колькасці марфалагічна 
ўтвораных найменняў. 

Найбольшае пашырэнне атрымалі субстантывы-фемінінатывы, утво-
раныя ад ад’ектыўных асноў з дапамогай суфікса -асць-, назоўнікі ніякага 
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роду, утвораныя ад дзеяслоўных асноў з дапамогай суфіксаў -нн-, -энн-, 
(-енн-), дзеепрыметнікі з суфіксам -н-, а таксама прыметнікі, матывава-
ныя субстантывамі і вербатывамі, з суфіксамі -н- і -льн-. Кампазіцыя ў 
беларускай матэматычнай тэрміналогіі ўласціва для 5,7 % спецыяльных 
найменняў. Найбольш пашыраны кампазіты складана-суфіксальнага пад-
тыпу, утвораныя ад спалучэння асноў нумератываў або адвербатываў (у 
прэпазіцыі) і субстантываў (у постпазіцыі) з далучэннем фармантаў -ав- 
(-ов-, -ев-), -н-.

Марфалагічная дэрывацыя характарызуецца храналагічнай абмежава-
насцю функцыянавання асобных словаўтваральных мадэлей, абумоўленай 
як аб,ектыўным развіццём навукі, так і ўздзеяннем сацыяльна-палітычных 
фактараў, Як паказвае матэрыял, 21,6  % ад агульнай колькасці зафіксаваных 
мадэлей афіксацыі і складанасуфіксальнага падтыпу кампазіцыі – 
панхранічныя. Біхранічнасцю вызначаецца 22,4  % дэрывацыйных мадэлей. 
У межах толькі аднаго з трох перыядаў развіцця матэматычнай тэрміналогіі 
функцыянуе каля 56  % мадэлей. 

З дапамогай семантычнага спосабу ўзнікла 37,6  % адналексемных ма-
тэматычных тэрмінаў. Прэвалююць найменні, утвораныя ўласна метафа-
рызацыяй (35,5  %) на аснове пераносу семантыкі паводле функцыянальна-
атрыбутыўнага або фармальнага падабенства і спецыфікацыяй (46,5  %) на 
аснове пераносу значэння паводле абстрактна-функцыянальнай аналогіі. 
Метафарызацыя, для якой уласцівы перанос назвы дзеяння на яго вынік, 
не атрымала значнага пашырэння (18  %).

Уласналексічны спосаб тэрмінаўтварэння ў беларускай матэматычнай 
тэрміналогіі з’яўляецца вынікам уплыву агульнамоўнай тэндэнцыі да 
інтэрнацыяналізацыі нацыянальнага тэрмінафонду. З яго дапамогай узнікла 
19,1  % адналексемных найменняў, прычым запазычанні з марфалагічнай 
субстытуцыяй і без яе ў межах даследаванай тэрміналогіі функцыянуюць 
у амаль роўным аб,ёме.

Марфолага-сінтаксічны спосаб дэрывацыі ў беларускай матэматычнай 
тэрміналогіі не атрымаў істотнага пашырэння. Шляхам пераводу лексічных 
адзінак у іншыя парадыгмы словазмянення ўтворана не больш за 1  % мо-
налексемных намінацый.

Для полілексемных (двух-, трох-, чатырохлексемных) тэрмінаў уласціва 
камбінаванне аўтаномных кампанентаў у адпаведнасці з разнастайнымі 
канструкцыямі, субканструкцыямі, мадэлямі і іх варыянтамі.

Пры ўтварэнні двухлексемных тэрмінаў найбольш пашыраны 
беспрыназоўнікавыя і прыназоўнікавыя намінацыі канструкцыі X ← Y, 
якія ўзніклі ў выніку спалучэння субстантываў з ад,ектывамі і субстантываў 
з субстантывамі.

Утварэнне трохлексемных тэрмінаў прадстаўлена дзвюма асноўнымі 
канструкцыямі (канструкцыя І – X ← (Y ← Z), канструкцыя ІІ – (X ← Y) ← Z).  
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У межах канструкцыі І найбольш пашыраны намінацыі, утвораныя 
адзінствамі субстантыва і ад’ектыва, двух субстантываў або ад’ектыва і ад-
вербатыва, што адносяцца да базавага кампанента-назоўніка. У канструкцыі 
ІІ праяўляюць актыўнасць мадэлі, у якіх аб’яднанні субстантыва і ад’ектыва 
або двух субстантываў развіваюцца ад’ектыўнымі кампанентамі.

Чатырохлексемныя намінацыі ўтвораны паводле трох канструкцый і іх 
мадыфікацый (канструкцыя І – (X ← Y) ← (Z ← F), канструкцыя ІІ – X ← 
{Y ← (Z ← F)}, X ← {(Y ← Z) ← F}, канструкцыя ІІІ – {X ← (Y ← Z)} ← 
F, {(X ← Y) ← Z} ← F), суадносных з аналагічнымі структурамі іншых 
разрадаў полілексемных тэрмінаў. Найбольшай прадуктыўнасцю характа-
рызуюцца найменні канструкцыі І, у якіх адзінства субстантыва і ад’ектыва 
развівае аналагічнае аб’яднанне або кааперацыю двух субстантываў.

Праведзенае даследаванне паказвае, што беларускай матэматычнай 
тэрміналогіі ў сферы тэрмінаўтварэння ў цэлым уласцівы тэндэнцыі, су-
адносныя з тэндэнцыямі ў іншых навуковых тэрміналогіях (напр., фізічнай, 
лінгвістычнай, энтамалагічнай).

5. На ўзроўні структурна-семантычнай арганізацыі беларускай матэ-
матычнай тэрміналогіі фіксуюцца як сістэмаўтваральныя (полімарфізм, 
полісемія, антанімія), так і сістэмаразбуральныя (аманімія) з’явы.

Полімарфізм намінацыйных адзінак ахоплівае каля 5,5 % структур і 
звычайна ўзнікае як рэакцыя на суіснаванне альтэрнатыўных падыходаў 
да рэалізацыі ў мове спецыфічных асаблівасцей дэнатата (сігніфіката) або 
можа быць выкліканы ўплывам тэндэнцыі да кампактнасці спецыяльных 
найменняў. Семантычна тоесныя рознаструктурныя (паліморфныя) тэрміны 
могуць быць вынікам экстэрнальнага (9,6 %), анамасіялагічнага (77,5 %) 
або лексемнага полімарфізму (12,9 %). Многія паліморфныя найменні, за 
некаторым выключэннем адзінак квантытатыўнага і сінтаксічнага падтыпаў 
анамасіялагічнага полімарфізму, фактычна ўваходзяць у храналагічна 
розныя тэрміналагічныя падсістэмы, не з’яўляюцца кантэкстуальна 
ўзаемазамяняльнымі і не ўступаюць у адносіны «норма – адхіленне», аднак 
такія найменні характарызуюцца тоесным аб’ёмам семантыкі і намінуюць 
адзін дэнатат (сігніфікат).

Матэматычныя тэрміны-полісеманты (0,6 %) прэзентуюць радыяль-
ную (80,8 %) і конкатэнатыўную (19,2 %) полісемію. Як паказвае аналіз 
кадыфікаваных у сферы фіксацыі найменняў, намінаванне тэрмінам іншага 
дэнатата (сігніфіката) звычайна абумоўлена ўскладненнем або пераарыен-
тацыяй унутранага зместу паняццяў. 

Антанімія як апазіцыйнасць значэнняў лексічных адзінак (0,9 %) прад-
стаўлена контрадыкторнай (50,6 %) і камплементарнай (4,5 %) антаніміяй, 
а таксама проціпастаўленасцю семантыкі карэлявальных кампанентаў 
комплексных тэрмінаў (44,9 %). Найбольш пашыраны контрадыкторны 
тып антаніміі, які звычайна рэалізуецца праз выкарыстанне абмежаванага 
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набору прэфіксаў і вызначаецца семантычнай асіметрычнасцю антонімаў, 
пры якой адзін з тэрмінаў у антанімічнай пары семантычна больш скла-
даны за другі.

Лексічная аманімія з’яўляецца яўным дэфектам моўнага кода і ў бела-
рускай матэматычнай тэрміналогіі ахоплівае не больш за 0,01 % адзінак, 
што сведчыць пра сістэмнасць і высокую ўнармаванасць тэрмінасістэмы 
матэматыкі.

Дзятко Д. В. Заключэнне // Беларуская матэматычная тэрміналогія: 
станаўленне, структура, функцыянаванне : манаграфія / пад навук. рэд. 
П. А. Міхайлава. Мінск : БДПУ, 2009. С. 158–162.
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А. Падлужны

стРУКтУРНАЯ І ЛеКсІКА-ГРАмАтЫЧНАЯ 
ХАРАКтАРЫстЫКА тЭРмІНАЎ

У лінгвістычнай літаратуры выказваецца некалькі думак пра тое, у якіх 
адносінах да літаратурнай мовы знаходзіцца тэрміналогія. Адны лічаць, 
што тэрміналагічная лексіка поўнасцю ўваходзіць у склад літаратурнай 
мовы і ў слоўнікавым яе саставе займае значнае месца [3, с. 4–11; 1, с. 6], 
іншыя сцвярджаюць, што тэрміналогія ўяўляе сабой асобны раздзел 
лексікі літаратурнай мовы [5, с. 18; 1, с. 66], некаторыя выказваюць думку 
аб тэрміналогіі як адносна самастойнай частцы ў сістэме літаратурнай 
мовы [4, с. 350]. Але незалежна ад таго, як разглядаць гэтыя адносіны, 
тэрміналогія не мае нейкай асаблівай, сваёй, істотна адрознай марфалогіі, 
словаўтварэння, сінтаксіса, яна ствараецца і функцыяніруе ў межах 
літаратурнай мовы. Тэрміны ўваходзяць у лексічную сістэму сучаснай 
беларускай мовы і, зразумела, могуць мець і маюць форму асноўных 
марфалагічных катэгорый. Гэта знамянальныя словы: назоўнікі адзіночнага 
і множнага ліку, прыметнікі, дзеепрыметнікі залежнага і незалежнага стану, 
дзеясловы, прыслоўі. Аднак трэба адзначыць, што фармальна ў колькас-
ным вызначэнні яны займаюць далёка не аднолькавае месца. Як адзначае 
В. П. Даніленка, «тэрміналогія – гэта асноўны моўны сродак навуковага 
стылю агульналітаратурнай мовы», «тэрміналогія карыстаецца спосабамі 
і мадэлямі словаўтварэння агульналітаратурнай мовы, свабодна “вращает-
ся” ў кругу нетэрміналагічнай лексікі, маючы з ёй агульныя граматычныя 
магчымасці спалучэння слоў» [2, с. 311]. 

Што датычыць структуры тэрмінаў, то прынята вылучаць тры асноўныя 
тыпы: тэрміны-словы, тэрміны-словазлучэнні і сімвалы-словы.

Тэрміны-словы ў сваю чаргу падраздзяляюцца на невытворныя (атам, 
газ, цыліндр, гербарый, крышталь, вібрыраваць, конус, абаральны, аграр-
ны), вытворныя (атамны, атамшчык, газавы, газавік, цыліндрычны, гер-
барызацыя, крышталічны, крышталізатар, крышталізацыя, вібратар, 
вібрацыя, конусны, конуснасць), складаныя (атамаход, атамна-малекуляр-
ны, газаправод, крышталетрымальнік, крышталяфізіка, пнеўмавібратар, 
конусападобны) і абрэвіятуры (ккд, лазер, ЭВМ, ЛВМ, СВЭМ).
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Тэрміны-словазлучэнні складаюцца з двух і больш слоў і падраз-
дзяляюцца на свабодныя і несвабодныя. У свабодных тэрміналагічных 
словазлучэннях кожны асобны кампанент з’яўляецца тэрмінам (прына-
лежны прыметнік, прыналежны займеннік, прыналежнае значэнне; фа-
завая ізаляцыя, фазавая карэкцыя, фазавая мадуляцыя, фазавая паста-
янная, фазавая сінхранізацыя, фазавае напружанне; нулявое дзяленне, 
нулявы вектар, нулявы патэнцыял; радыус акружнасці, радыус ствала 
свідравіны; адмыўка керна, адмыўка ўзораў). Несвабодныя тэрміналагічныя 
словазлучэнні складаюцца з кампанентаў, якія, калі яны ўжыты ізалявана, 
могуць і не быць тэрмінамі (чырвоны радок, сіні вугаль, «чорная» скрынка, 
«белая» скрынка, «празрыстая» скрынка – у інфарматыцы і інш.).

Трэці структурны тып – сімвалы-словы. Гэта «асаблівы камбінаваны 
структурны тып тэрміналагічнай намінацыі, у склад якой побач са слоўнымі 
знакамі ўваходзяць сімвалы (літары, лічбы, графічныя знакі)» [3, с. 37]. 
Напрыклад: β-распад, а-часціца, К-захоп, КР-спектраскапія, МОП-
структура, станіна С-падобная, станіна П-падобная, труба S-падобная, 
ключ S-падобны, Модула-2, уран-235, CH3CO-групы і інш. Гэты структур-
ны тып тэрміналагічнай лексікі з нямоўнымі сродкамі выражэння пэўных 
паняццяў характэрны галоўным чынам для матэматычнай, фізічнай, 
хімічнай тэрміналогіі. Як заўважае Ю. А. Сушкоў, дамінуючай асаблівасцю 
з’яўляецца абсалютная ўмоўнасць, штучнасць. Напрыклад, для выражэння 
спецыяльных паняццяў або іх адносін выкарыстоўваюцца адназначныя 
агульнанавуковыя сімвалы тыпу матэматычных =, >, < і семантычна пустыя 
сімвалы, якія можна напоўніць канкрэтным зместам у канкрэтных навуках 
(А, В, С і пад.) [6, с. 248].
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А. Падлужны

Н А З О Ў Н І К І

У сувязі з тым, што тэрміны выконваюць назыўную функцыю, большасць 
з іх з’яўляецца назоўнікамі або спалучэннямі назоўнікаў у ролі стрыжня-
вога слова з іншымі часцінамі мовы (прыметнікамі, дзеепрыметнікамі, 
назоўнікамі, прыслоўямі). Назоўнік – галоўны сродак выражэння 
тэрмініруемых паняццяў.

У функцыі тэрмінаў-слоў выступаюць: а) агульныя назоўнікі адзіночнага 
ліку: асцылограф (фіз.), гематома (мед.), трапецыя, сегмент, мінус (мат.), 
прывад, калашнік (тэхн.), працэсар, перфакарта (інфарм.), жанр (літ.), 
атамізм (філас.), маркетынг (гандл.), малекула, монагідрат, вуглева-
дарод (хім.), мутант (біял.), панкрэатыт (мед.), страваванне (фізіял.); 
б) назоўнікі множналікавыя: клешчы (тэхн., ваен.), пластыаналагі (нафта- і 
газаздаб.), палафіты (археал.), ваўчкі (бат.), рэсурсы (агульнанавук.); в) не-
скланяльныя назоўнікі: папуры, ля (муз.), меню (інфарм.), дарсі (нафта- і 
газаздаб.), шасі (тэхн.), генры (электр.), рамі (тэкст.) і інш.

Акрамя агульных назоўнікаў для ўтварэння тэрмінаў выкарыстоўваюцца 
ўласныя імёны. Напрыклад, у фізічнай тэрміналогіі ўласныя імёны шыро-
ка выкарыстаны ў сістэме адзінак вымярэння фізічных велічынь: кулон, 
джоўль, вольт, ом, ват, фермі, ампер, герц, кюры. Уласнае імя, стаўшы 
тэрмінам, пераходзіць у разрад агульных, пішацца з малой літары. Ад іх 
пры дапамозе розных словаўтваральных сродкаў могуць утварацца новыя 
тэрміны-назоўнікі, прыметнікі (ампер-гадзіна, кулонаўскі, амічны, вольтам-
перметр). У геалагічнай тэрміналогіі ўласныя імёны выкарыстоўваюцца 
для назваў матэрыялаў (байкаліт ад Байкал, астраханіт – ад Астрахань); 
у хімічнай – для назваў элементаў  (кюрый, мендзелевій, еўропій, лютэ-
цый, германій); выкарыстоўваюцца яны і ў  назвах вучэнняў, навуковых 
напрамкаў (юмізм, марксізм, фрэдызм, спіназізм, пруданізм, фабіянства, 
гегельянства, кантыянства).

Уласныя імёны даволі часта ўваходзяць як кампаненты ў састаўныя 
тэрміны (закон Ньютана, тэарэма Піфагора, энергія Фермі, акуляр Гюй-
генса, каэфіцыент Хола, модуль Стэйнберга, дваістасць Пуанкарэ, апера-
тар Лапласа, рад Фур’е, эфект Доплера, формула Пуасона, трохвугольнік 
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Паскаля, лінія Стокса, код Халерыта, эфект Джоўля – Ленца, ураўненні 
Лорэнца – Максвела, цеплаўстойлівасць па Мартэнсу).

У тэрмінасістэмах апрача тэрмінаў-слоў шырока прадстаўлены 
тэрміны-словазлучэнні, у якіх тэрмінаэлементамі ў якасці азначаемага 
або ў якасці азначаючага выступаюць назоўнікі. Выдзяляюцца наступ-
ныя тыпы тэрмінаў-словазлучэнняў: назоўнік + прыметнік, назоўнік + 
назоўнік у назоўным склоне, назоўнік + назоўнік ва ўскосным склоне без 
прыназоўніка, назоўнік + назоўнік ва ўскосным склоне з прыназоўнікам, 
назоўнік + прыслоўе.

Шырока прадстаўлена мадэль назоўнік + прыметнік. Як правіла, у гэ-
тых словазлучэннях азначальнае слова, г. зн. прыметнік, знаходзіцца ў 
прэпазіцыі (<…> сінхроннае поле, бінарная сістэма, восевая сіметрыя, 
гравітацыйная маса, нулявая афіксацыя). Аднак у сферы фіксацыі, г. зн. у 
слоўніках, даведніках, азначаемае слова (назоўнік) можа знаходзіцца як у 
постпазіцыі, так і ў прэпазіцыі. Напрыклад: акустычны каэфіцыент, ды-
ферэнцыяльны каэфіцыент, ізатэрмічная паверхня, дыпольная малекула, 
сферычная абалонка, кінетычная энергія, карэляцыйная энергія (Руска-
беларускі фізічны слоўнік); <…>  лагічная матрыца, параметрычныя 
ваганні, галагенная лямпа (Русско-белорусский словарь электротехниче-
ских терминов); <…> і: стэк апаратны, матэматыка вылічальная, ды-
скета пустая, кансоль віртуальная (Тлумачальны руска-англа-беларускі 
слоўнік па інфарматыцы); сінус амплітудны, сінус гіпербалічны, карэляцыя 
сімплектычная, функцыя адытыўная, функцыя амплітудна-фазавая (Рус-
ско-белорусский математический словарь); <…> няроўнасць эквівалентная, 
матрыца дыяганальная, парабала кубічная, працэс сінгулярны, лік дробавы, 
функцыя інтэгральная (Тэрміналагічны слоўнік па вышэйшай матэматыцы 
для ВНУ); круг абразіўны, соль галоідная, адпал ізатэрмічны, ураўненне 
кінетычнае, імпульс пікасекундны (Русско-белорусский словарь математи-
ческих, физических и технических терминов) <…>.

Постпазіцыя або прэпазіцыя назоўніка ў тэрміналагічным словазлучэнні 
залежыць ад прынцыпу пабудовы таго ці іншага тэрміналагічнага слоўніка. 
Здаецца, што ў сферы фіксацыі больш мэтазгодна прытрымлівацца 
прэпазіцыйнай падачы назоўніка ў тэрмінах-словазлучэннях, што, з адна-
го боку, аблягчае карыстанне слоўнікамі і, з другога боку, дае магчымасць 
эканоміі, калі за аснову прыняць гнездавы спосаб падачы тэрмінаў. 

У састаўных тэрмінах, дзе галоўным словам з’яўляецца назоўнік, можа 
быць два і больш прыметнікі. Напрыклад, паралельны рэзанансны кон-
тур, магнітаэлектрычны вымяральны прыбор <…> машына вылічальная 
аналагавая, імя глабальнае сімвальнае, муфта кабельная канцавая, <…> 
генератар квантавы аптычны вадкасны, генератар квантавы аптычны 
інжэкцыйны, кампрэсар замкнуты падвесны штурхаючы. Тэрмінаэлемент- 
прыметнік можа мець пры сабе ўдакладняючы элемент – прыслоўе: метал 
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хімічна чысты, супалімеры хімічна аднародныя, цела абсалютна цвёрдае, 
палімер аптычна актыўны.

Пашыранымі з’яўляюцца тэрміны, утвораныя па мадэлі назоўнік + 
назоўнік. Вылучаецца некалькі тыпаў:

а) назоўнік + назоўнік у назоўным склоне (вектар-параметр, засце- 
рагальнік-раз’яднальнік, самалёт-снарад, кварцыт-пясчанік, матыль- 
бражнік, катод-мішэнь, вагон-цыстэрна, ракета-зонд, слова-паразіт).

У некаторых работах такія словазлучэнні вызначаюцца як тып 
«назоўнік + дапасаваны назоўнік» [1, с. 192]. Аднак такая трактоўка прыве-
дзеных вышэй тэрмінаў не зусім правільная. Неабходна ўдакладніць такі мо-
мант. Поўнае дапасаванне назіраецца толькі ў выпадку, калі абодва назоўнікі 
састаўнога тэрміна супадаюць у родзе і ліку (рэактар-размнажальнік, 
рэактара-размнажальніка, рэактары-размнажальнікі <…>) або толькі 
ў ліку, калі гэта назоўнікі Рluralia tantum (кусачкі-пласкагубцы, кусачкаў-
пласкагубцаў). Калі ж тэрмінаэлементы разнародавыя або не супадаюць у 
ліку, то дапасаванне адбываецца адпаведна толькі ў склоне і ліку або толькі 
ў склоне (ракета-носьбіт, ракеты-носьбіта, ракеце-носьбіту, ракеты-
носьбіты, ракет-носьбітаў; кольца-ланцуг, кольца-ланцуга, кольцу-ланцугу, 
кольцаў-ланцугоў <…>).

У сферы функцыянавання (у навуковай і навукова-тэхнічнай літаратуры, 
у публіцыстыцы) пры выкарыстанні састаўных тэрмінаў разгледжанага 
тыпу ўзнікаюць пэўныя цяжкасці, звязаныя са скланеннем гэтых адзінак і 
вызначэннем іх граматычнага роду.

У такіх тэрміналагічных словазлучэннях могуць скланяцца абодва 
тэрмінаэлементы або толькі адзін з іх. У тых выпадках, калі першым кам-
панентам састаўнога тэрміна з’яўляюцца альфа-, ампер-, блок-, бэта-, ва-
куум-, вольт-, грам-, дызель-, дэльта-, кілават-, прэс- і некаторыя іншыя і 
абодва кампаненты састаўнога тэрміна цесна зліліся і наблізіліся да склада-
нага слова, скланяецца толькі другі кампанент. Гэта тэрміны, якія з’яўляюцца 
назвамі адзінак вымярэння фізічных велічынь: грам-малекула – грам-
малекулы, кілават-гадзіна – кілават-гадзіны, ньютан-секунда – ньютан-
секунды, ампер-секунда – ампер-секунды, вольт-секунда – вольт-секунды, 
грам-калорыя – грам-калорыі, кілаграм-малекула – кілаграм-малекулы, 
кілаграм-сіла – кілаграм-сілы і інш. Сюды прымыкаюць таксама тэрміны, 
у якіх першы тэрмінаэлемент па значэнню набліжаецца да прыметніка: 
альфа-прамені – альфа-праменяў, альфа-выпраменьванне – альфа-выпра-
меньвання, блок-схема – блок-схемы, блок-карта – блок-карты, вакуум-ка-
мера – вакуум-камеры, афсет-машына – афсет-машыны, блок-дыяграма – 
блок-дыяграмы, вакуум-трубка – вакуум-трубкі, кеб-сігнал – кеб-сігнала, 
прэс-клуб – прэс-клуба, прэс-машына – прэс-машыны, гама-выпраменьван-
не – гама-выпраменьвання, гама-прасвечванне – гама-прасвечвання, гама-
пераход – гама-пераходу <…> і інш.



154

У невялікай колькасці састаўных тэрмінаў не скланяецца другая частка 
словазлучэння. Сюды адносяцца словы з часткамі -максімум, -мінімум, 
-фікс, -эласцік і некаторымі іншымі: праграма-мінімум, праграмы-мінімум, 
праграма-максімум – праграмы-максімум <…> і інш. <…>

б) назоўнік + залежны назоўнік без прыназоўніка: <…> канверсія газаў, 
амплітуда пульсацый, развод пілы, звадкаванне газу <…> жорсткасць 
спружыны, рэжым нагрузкі, насычэнне кіслародам, рубка зубілам, злу-
чэнне зоркай, фарбаванне акунаннем. Залежны назоўнік можа мець пры 
сабе прыметнік: сцісканне імпульснага сігнала, сінтэз шляхам імпульснай 
лазернай апрацоўкі, распрацоўка агнявым спосабам, падмагнічванне па-
стаянным токам, страты актыўнай магутнасці і інш.

в) назоўнік + назоўнік ва ўскосным склоне з прыназоўнікам: ліццё пад 
ціскам, сепаратар для вадкасці, сілкаванне ад акумулятара, перакрыццё 
праз дугу, расшчапленне на дзве фазы, кола з кругавымі зубамі, ачыстка ад 
прымесей, муфта з гумавай зорачкай, падкладка пад траверсу, адключэнне 
пры перагрузцы.

Сустракаюцца тэрміны, утвораныя па мадэлі назоўнік + прыслоўе: злу-
чэнне ўнакід, злучэнне ўстык, работа ўхаластую, перакрыццё ўнакід, ад-
ключэнне ўручную, кляпанне ўнакладку, абпал намертва, зварка ўроскід, 
прыцірка ўсухую, прыклейванне ўнакладку, вага паражняком, фарба-
ванне ўразгладку, узважванне нета (брута), абводка зверху ўніз і інш. 
У гэтых словазлучэннях звычайна выступаюць у ролі галоўнага слова 
аддзеяслоўныя назоўнікі.

<…> Многія тэрміны-словазлучэнні могуць складацца з вялікай 
колькасці кампанентаў, напрыклад: <…> расшчапляльнік максімальнага 
току прамога дзеяння, механізм падачы прутка, кампрэсар з V-падобным 
размяшчэннем цыліндраў, гістэрэзіс хуткасці распаўсюджвання хвалі, 
вымяральнік магутнасці дозы радыяцыі, індыкатар радыёлакацыйна-
га прыцэлу з разгорткай вышыні і азімута, сектар павароту лопасці 
вінта зубчасты, скорасць вярчэння антэны радыёлакатара, выпраба-
ванне цвёрдасці па метаду затухання ваганняў маятніка і інш. Аднак 
кадыфікацыйным патрабаваннем да тэрміна з’яўляецца патрабаванне 
кароткасці. Таму, напрыклад, больш падыходзіць паверхня няўзгодненасці 
(нафта- і газаздаб.) замест паверхня няўзгодненага наслаення парод; галава 
аўтасчэпкі (чыгун.) замест галава корпуса аўтасчэпкі.
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А. Падлужны

П Р Ы м е т Н І К І

У тэарэтычнай літаратуры выказвалася думка аб тым, што прыметнікі 
не могуць выступаць у ролі тэрмінаў. Абгрунтоўваўся такі погляд тым, 
што ў мове прыметнікі не ўжываюцца абсалютыўна. Але, як сцвярджае 
В. П. Даніленка, гэта нельга лічыць пераканаўчым, таму што «ўказанае 
адрозненне не з’яўляецца прыкметай прыметнікаў у тэрміналогіі. Гэта прык-
мета дадзенай часціны мовы незалежна ад сферы ўжывання. Прыметнік – 
азначэнне, якое, натуральна, павінна мець пры сабе азначаемае» [2, с. 47].

Састаўны тэрмін, як вядома, абавязкова складаецца з стрыжнявога слова 
і атрыбутыўнай часткі. Стрыжнявыя словы, або, па вызначэнню А. А. Рэ-
фармацкага, вузлавыя тэрміны, напрыклад вал, барабан, цилиндр, шес терня, 
движение, ход і г. д., набываюць канкрэтнасць у сувязі з іх спецыфікацыяй 
толькі дзякуючы азначэнню або дапаўненню (печатный барабан, ход та-
лера). Ад вузлавых тэрмінаў утвараюцца барабанный, цилиндровый, і яны 
ў сваю чаргу ўваходзяць у склад новых састаўных тэрмінаў [3, с. 184]. 
Стрыжнявое слова, як правіла, назоўнік, а атрыбутыўная частка выражае 
пэўныя прыкметы прадметаў, прыкмет, працэсаў, стану і можа выражацца 
прыметнікам, дзеепрыметнікам, прыслоўем.

У ролі тэрмінаэлемента можа выступаць не толькі прыметнік, які мае са-
мастойнае спецыяльнае значэнне, г. зн. выражае пэўнае паняцце, не будучы 
ў складзе пэўнага словазлучэння (напр., апрыёргіпагенны, сублітаральны, 
інтрузіўны, гіпоідны, тэрмальны, гемінальны, віртуальны, візуальны), але 
і прыметнікі агульнаўжывальныя, па паходжанню агульналітаратурныя 
словы (цвёрды – цвёрдае цела, умоўны – умоўны рэфлекс, каляровы – каля-
ровыя металы, кароткі – кароткі імпульс, высокі – высокае напружанне, 
прамы – прамая лінія <…>). 

Што датычыць адлюстравання такіх прыметнікаў у тэрміналагічных 
слоўніках, то тут няма адзінага падыходу. Напрыклад, «Русско-белорус-
ский словарь лингвистических терминов» пабудаваны па гнездавому прын-
цыпу <…>.

У такіх слоўніках, як «Биологическая терминология и номенклатура», 
«Русско-белорусский словарь математических, физических и технических 
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терминов», «Русско-белорусский математический словарь», «Тэрміналагічны 
слоўнік па вышэйшай матэматыцы для ВНУ», «Руска-беларускі фізічны 
слоўнік», усе прыметнікі, якія ўваходзяць у склад тэрміналагічнага 
слова злучэння, выдзяляюдца ў асобныя слоўнікавыя артыкулы, аднак 
словазлучэнні пры іх не падаюцца. Такі ж падыход да структуры слоўніка ба-
чым і ў «Руска-беларускім слоўніку тэрмінаў нафта- і газаздабычы». У «Рус-
ско-белорусском словаре электротехнических терминов» прыметнікі ў якасці 
загалоўных слоў наогул не падаюцца. Яны фіксуюцца разам з азначаемым 
назоўнікам-тэрмінам у парадку агульнага алфавіта.

Некаторыя лічаць, што тэрміналагічны слоўнік павінен даваць усю су-
купнасць выразаў, звязаных з асноўнай адзінкай-тэрмінам. Напрыклад, у 
матэматычным слоўніку павінны быць прадстаўлены такія словы, як плюс, 
мінус, адняць, дадаць, памножыць, узвесці ў квадратны (кубічны) корань 
і г. д. У слоўніку недастаткова даць толькі тэрмін корань, а трэба прывесці і 
формулы, пры дапамозе якіх функцыяніруе гэты тэрмін [1, с. 116]. Адносна 
прыметнікаў выказвалася думка, што прыметнікі-азначэнні, прыведзеныя 
ў гняздзе, павінны мець самастойнае месца ў галіновым тэрміналагічным 
слоўніку, калі яны шырока ўжываюцца з іншымі словамі, напрыклад: диск 
анодный, буквенный, вибрационный. Прыметнікі анодный, вибрационный 
падаюцца як загалоўныя словы ў алфавітным парадку. Прыметнік буквен-
ный не падаецца, таму што ён з іншымі словамі не ўжываецца [1, с. 202].

Відаць, найбольш прымальным і рэзонным з’яўляецца меркаванне, 
што асобнымі артыкуламі ў тэрміналагічным слоўніку павінны падавац-
ца толькі прыметнікі, якія па свайму значэнню з’яўляюцца тэрмінамі. 
Агульнаўжывальныя літаратурныя словы-прыметнікі самі па сабе 
тэрміналагічнымі не з’яўляюцца і выносіць іх у асобны слоўнікавы арты-
кул немэтазгодна. Такі падыход у нейкай ступені адпавядаў бы ідэі (думцы) 
стрымліваць беспадстаўнае пашырэнне рамак галіновых тэрміналагічных 
слоўнікаў.
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Д З е Я с Л О В Ы

Для выражэння паняццяў працэсу, дзеяння як у сістэме літаратурнай 
мовы, так і ў сучаснай навукова-тэхнічнай тэрміналогіі выкарыстоўваюцца 
дзеясловы і аддзеяслоўныя назоўнікі. Але адзінай думкі адносна спосабаў 
выражэння гэтых паняццяў у тэрміназнаўстве няма. Адны лічаць, 
што тэрміналогія ў асноўным мае намінатыўны характар і павінна 
быць прадстаўлена назоўнікамі. Іншыя сцвярджаюць, што семантыч-
ныя і функцыянальныя прыкметы дзеясловаў даюць ім права высту-
паць у ролі тэрмінаў. Рознасць поглядаў знаходзіць адлюстраванне і ў 
тэрміналагічнай практыцы, а іменна ў сферы фіксацыі тэрмінаў. У нека-
торых тэрміналагічных слоўніках падаюцца толькі тэрміны-назоўнікі (у 
прыватнасці, аддзеяслоўныя назоўнікі) і намінатыўныя тэрміналагічныя 
словазлучэнні. Напрыклад: вычисление – вылічэнне ‘выкананне арыфметыч-
ных ці лагічных аперацый чалавекам, ЭВМ ці іншай прыладай’, запомина-
ние – запамінанне ‘працэс фіксавання інфармацыі ў памяці ЭВМ’, загрузка 
базы данных – загрузка базы даных ‘працэс прывядзення зыходных даных 
да пэўнай структуры захоўвання, які выконваецца сістэмай кіравання базамі 
даных’, резервирование – рэзерваванне ‘уключэнне ў сістэму дублявальных 
сродкаў’ (Тлумачальны руска-англа-беларускі слоўнік па інфарматыцы); 
регулирование – рэгуляванне, регулирование изменением напряжения – 
рэгуляванне змяненнем напружання, регулирование под нагрузкой – рэ-
гуляванне пад нагрузкай, регулирование автоматическое – рэгуляванне 
аўтаматычнае, регулирование температуры – рэгуляванне тэмпературы, 
регулировка выдержки времени – рэгулёўка вытрымкі часу; корректиров-
ка – карэкціроўка, дутье магнитное – выдзіманне магнітнае, сращивание – 
зрошчванне, сращивание кабеля – зрошчванне кабелю (Русско-белорусский 
словарь электротехнических терминов).

Аднак у большай частцы слоўнікаў побач з аддзеяслоўнымі назоўнікамі 
падаюцца вельмі часта тэрміны-дзеясловы. Напрыклад: <…> выпрабаванні 
і выпрабаваць, выпрабоўваць, аднаўленне і аднаўляць, мадэліраванне і 
мадэліраваць, прагназіраванне і прагназіраваць, прагназіравацца (Рус-
ско-белорусский словарь математических, физических и технических 
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терминов); <…> падзенне і падаць, зрухі і зрушваць, канцэнтраванне і 
канцэнтраваць (Руска-беларускі фізічны слоўнік); згортванне і згорт-
вацца, згортваць, складанне і складацца, складаць, ізаляванне і ізаляваць 
(Тэрміналагічны слоўнік па вышэйшай матэматыцы для ВНУ).

Наяўнасць у некаторых тэрміналагічных слоўніках двух сродкаў вы-
ражэння спецыяльнага паняцця (дамініраванне – дамініраваць, пад-
сумаванне – падсумаваць, бункероўка – бункераваць, дапрэсоўванне – 
дапрэсоўваць) з’яўляецца адлюстраваннем выкарыстання розных сродкаў 
выражэння паняцця ў сферы функцыянавання. Нельга аспрэчваць такі факт, 
што, напрыклад, у навуковай і навукова-папулярнай літаратуры побач з 
аддзеяслоўнымі назоўнікамі-тэрмінамі шырока ўжываецца дзеяслоўная 
тэрміналагічная лексіка. Звязана гэта не толькі з тым, што дзеяслоў, як і 
назоўнік, з’яўляецца абавязковай структурнай адзінкай у двухсастаўным 
сказе, які самы распаўсюджаны ў навуковым і навукова-папулярным стылі, 
але і са здольнасцю дзеяслова «заўсёды адназначна выражаць тэрмініруемае 
паняцце працэсу, дзеяння», у той час як аддзеяслоўны назоўнік у сілу сва-
ёй граматычнай прыроды выражаць ідэю прадметнасці развівае другое 
значэнне – вынік працэсу, сродак дзеяння, г. зн. прадметныя значэнні, і 
фактычна становіцца амонімам у адносінах да тэрміна, які абазначае пра-
цэс [1, с. 48]. Напрыклад, такія назвы, як заточка, устаноўка, пракладка, 
выцяжка, супраціўленне, злучэнне, умацаванне, увод, пераход, рэз, сцёк, 
разьба і інш., абазначаюць дзеянне і ў той жа час з’яўляюцца найменнямі 
прылады ці прыстасавання або таго, што з’яўляецца вынікам дзеяння. Трэ-
ба адзначыць, што ў беларускай тэрміналогіі робяцца, і небеспаспяхова, 
спробы ў радзе выпадкаў пазбегнуць такой аманіміі. Так, напрыклад, рускае 
испарение ў значэнні працэсу перакладаецца як выпарванне, а ў значэнні 
‘рэчыва, якое выпарваецца’ – выпарэнне; покрытие ў значэнні дзеяння 
перадаецца як пакрыванне, у значэнні ‘слой’ – пакрыццё; скол у значэнні 
дзеяння – сколваннне, а калі абазначае ‘месца адколу’ – скол; охлаждение 
ў значэнні працэсу – ахалоджванне, для абазначэння стану – ахаладжэн-
не; приспособление ў значэнні дзеяння – прыстасаванне, а калі абазначае 
механізм – прылада, прыстасаванне (Русско-белорусский словарь матема-
тических, физических и технических терминов).

<…> Трэба адзначыць, што да гэтага часу ў тэрміназнаўстве не вы-
працаваны строгія правілы для адбору лексікі ў тэрміналагічныя слоўнікі. 
Таму ў слоўнікі нярэдка пападаюць словы, што не з’яўляюцца тэрмінамі і 
перагружаюць слоўнік матэрыялам, які не мае практычнай вартасці.

<…> Такім чынам, ёсць усе падставы ўносіць у слоўнікі тыя дзеяс-
ловы, якія выражаюць пэўныя навуковыя і тэхнічныя паняцці. Спра-
ва толькі ў тым, якія дзеяслоўныя формы павінны быць прадстаўлены ў 
слоўніку. Зразумела, што гэта павінна быць форма інфінітыва, як і наогул 
у лексікаграфічнай практыцы. Што датычыць трывання дзеяслова, то ў 
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складальнікаў галіновых слоўнікаў няма адзінага падыходу. У большасці 
слоўнікаў адзначаны дзеясловы закончанага і незакончанага трывання, пры-
чым ніякай сістэмы ў падачы трывальных пар не назіраецца, у некаторых 
слоўніках даюцца толькі дзеясловы незакончанага трывання. Параўнаем: 
утвараць – утварыць, абрываць, акругляць, вызваляць, вызваляцца, 
спрасціць, набліжаць, набліжацца – наблізіцца і інш. (Тэрміналагічны 
слоўнік па вышэйшай матэматыцы для ВНУ); <…> прыбліжаць – 
прыблізіць, пераўтвараць – пераўтварыць, перарываць – прарваць (Руска-
беларускі фізічны слоўнік); разглядаць – разгледзець, праводзіць – правесці, 
састаўляць – саставіць, выключаць – выключыць (Русско-белорусский 
словарь математических, физических и технических терминов) <…>. Што 
датычыць адлюстравання дзеяслоўнай лексікі ў слоўніках, то ў іх мэта-
згодна было б падаваць дзея словы (інфінітывы) незакончанага трывання, 
якія абазначаюць дзеянне (працэс) у яго працяканні, працягласці, прычым 
неабходна пазбягаць (звесці да мінімуму) унясення ў слоўнікі дзеяслоўнай 
лексікі агульнага ўжывання.
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А. Падлужны

Д З е е П Р Ы м е т Н І К

Своеасаблівае месца ў любой галіновай тэрміналогіі займае такая 
граматычная катэгорыя, як дзеепрыметнік. Калі пра розныя знамяналь-
ныя чаcціны мовы можна весці гутарку аб іх статусе ў тэрміналогіі як 
самастойных тэрмінаў ці толькі тэрмінаэлементаў у састаўных тэрмінах, 
то для дзеепрыметнікаў узнікае яшчэ чыста моўнакультурны аспект 
іх выкарыстання. Звязана гэта, з аднаго боку, з тым, што ў беларускім 
мовазнаўстве не існуе адзінага пункту погляду на тое, уласцівы ці не 
ўласцівы дзеепрыметнікі беларускай літаратурнай мове. У першую чаргу 
гэта датычыць дзеепрыметнікаў незалежнага стану цяперашняга часу з 
суфіксамі -уч- (-юч-), -ач- (-яч-) і прошлага часу з суфіксамі -ўш-, -ш-, а 
таксама дзеепрыметнікаў залежнага стану цяперашняга часу з суфіксамі 
-ем-, -ім-. 3 другога боку, пытанне аб дзеепрыметніках вельмі актуальнае ў 
апошні час у сувязі з актывізацыяй падрыхтоўкі і выдання руска-беларускіх 
слоўнікаў па розных галінах навукі і тэхнікі. 

Як ужо адзначалася, для выражэння розных навуковых і тэхнічных 
паняццяў выкарыстоўваюцца розныя моўныя катэгорыі. Прыла-
ды, прыстасаванні, інструменты, машыны, дэталі, а таксама розныя 
паняцці, якія ўспрымаюцца як прадмет, выражаюцца назоўнікамі або 
субстантываванымі прыметнікамі і дзеепрыметнікамі. Паняцці дзеяння, 
стану перадаюцца дзеясловамі і аддзеяслоўнымі назоўнікамі, паняцці 
прыкметы – прыметнікамі і абстрактнымі назоўнікамі адпрыметнікавага 
ўтварэння, а таксама прыслоўямі. Акрамя гэтага, у розных галінах 
навукі і тэхнікі нярэдка ўзнікае патрэба тэрмініраваць «якасныя прык-
меты паняцця, выражаныя ў часе, яго трывальныя прыкметы – дзеян-
не ў развіцці, здзяйсненні (цяперашні час) і вынік выкананага дзеяння 
(прошлы час)» [4, c. 137]. Трэба дадаць, што прыходзіцца тэрмініраваць і 
прыкмету, якая абазначае станавыя адносіны. Гэтыя паняцці ў асноўным 
выражаюцца дзеепрыметнікамі, якія сумяшчаюць у сабе значэнне дзе-
яслова і прыметніка, абазначаюць дзеянне як прыкмету або ўласцівасць 
прадмета, што праяўляецца ў часе: рэгіструючы прыбор, карэкціруючы 
святлафільтр, сінхранізатар з блакіруючым устройствам, мадэліруючая 
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ўстаноўка, замарожваючая сістэма, прыстасаванне для пад’ёму 
апрацоўваемых дэталей, рэгулюемы тормаз, струмень адпрацаваных 
газаў і г. д.

Адметным у функцыянаванні беларускай мовы мінулых гадоў 
з’яўляецца тое, што большасць навукова-тэхнічнай літаратуры (артыкулы, 
манаграфіі і інш.) друкавалася на рускай мове, а з гэтага вынікала, што 
выкарыстоўвалася і руская навукова-тэхнічная тэрміналогія. 3 пашырэннем 
беларускай мовы ў розных сферах дзейнасці грамадства паўстала пытанне 
аб стварэнні і ўпарадкаванні беларускай тэрміналогіі. Перш за ўсё пача-
лася работа па падрыхтоўцы і выданні руска-беларускіх тэрміналагічных 
слоўнікаў, у якія некаторыя аўтары імкнуліся не толькі ўнесці пэўныя 
ўдакладненні ў значэнне таго ці іншага тэрмініруемага паняцця, але і паз-
бегнуць пры перакладзе не ўласцівай, на іх думку, беларускай мове лексікі, 
словаўтваральных афіксаў і мадэлей.

Што датычыць дзеепрыметнікаў, то вядома, што адной з характэрных 
асаблівасцей рускай навукова-тэхнічнай тэрміналогіі з’яўляецца даволі 
шырокая іх ужывальнасць у якасці тэрмінаэлементаў: корректирующий 
светофильтр, отклоняющая сила, искроудерживающая сетка, разобща-
ющий электромагнит, мелющий валок, опрокидывающийся бункер, рас-
щепляющийся атом <…> неустановившееся напряжение, спрямляемая 
дуга, дифференцируемый вектор, замкнутый терм, выпрямленный сигнал, 
встроенный светильник і г. д.

Перадача такога тыпу тэрміналагічных словазлучэнняў у беларускай 
мове ў сілу пэўных адрозненняў граматычных катэгорый мовы-крыніцы 
і мовы перакладу выклікала і выклікае пэўныя цяжкасці. Складанасць 
пытання абвастраецца яшчэ тым, што некаторыя мовазнаўцы і частка 
прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі лічаць дзеепрыметнікі неўласцівымі 
беларускай мове і пазбягаюць іх ужывання. Так, напрыклад, аўтары «Рус-
ско-белорусского словаря электротехнических терминов» у прадмове ад-
значаюць: «У перакладной частцы слоўніка абмежаваны, наколькі гэта 
магчыма, дзеепрыметнікі цяперашняга часу на -учы (-ючы), -ачы (-ячы). 
Тэрміналагічныя спалучэнні з дзеепрыметнікамі на -ущий (-ющий), -ящий 
у большасці выпадкаў перакладаліся такім чынам, каб пазбегнуць не харак-
тэрных для беларускай мовы дзеепрыметнікаў на -учы (-ючы), -ачы (-ячы), 
напрыклад: демпфирующая система – сістэма дэмпфаваная; катящийся 
контакт – кантакт з качэннем; кнопка отключающаяся – кнопка адклю-
чэння; корректирующая емкость – карэкціроўная ёмістасць; магнитная 
отключающаяся система – магнітная адключальная сістэма; насыща-
ющийся реактор – саманасычальны рэактар; прибор следящий – прыбор 
сачэння і пад.». І ў іншых руска-беларускіх тэрміналагічных слоўніках 
наглядаецца разнабой пры перакладзе тэрмінаў-дзеепрыметнікаў неза-
лежнага стану цяперашняга часу. У адных выпадках адпаведнікамі для іх 
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з’яўляюцца прыметнікі на -льны, -цыйны (интегрирующий – інтэгравальны, 
фокусирующий – факусавальны, излучающий – выпраменьвальны, звуко-
поглощающий – гукапаглынальны, регулирующий – рэгулявальны, рэгуля-
цыйны, ионизирующий – іянізацыйны, регистрирующий – рэгістрацыйны, 
звукоизолирующий – гукаізаляиыйны), прыметнікі з суфіксамі -н-, -ёв-, -ав-, 
-оўн- (кипящий – кіпны, кіпнёвы, тормозящий – тармазны, ведущий – пры-
водны, накрывающий – накрыўны, лимитирующий – лімітоўны, нормиру-
ющий – нармоўны, отражающий – адбіццёвы, шунтирующий – шунтавы). 
У іншых выпадках выкарыстоўваюцца канструкцыі з асабовай формай 
дзеяслова цяперашняга часу (кипящий – які кіпіць, ведущий – які вядзе, ге-
нерирующий – які генерыруе, покрывающий – які пакрывае), канструкцыі 
з назоўнікамі ва ўскосных склонах (аппарат кондиционирующий – апа-
рат для кандыцыяніравання, считывающее устройство – прыстаса-
ванне для счытвання, магнитное поле пульсирующее – магнітнае поле з 
пульсацыяй) або дзеепрыметнікавыя формы на -учы (диффундирующий – 
дыфундзіруючы, возникающий – узнікаючы, разрушающий – разбураючы, 
иннервирующий – інервуючы).

У перакладной частцы некаторых слоўнікаў падаюцца варыянтныя фор-
мы (механизм ведущий – механізм прыводны, які вядзе; кипящий – кіпнёвы, 
які кіпіць; возмущающий – узбураючы, узбуральны; дифференцирующий – 
дыферэнцыруючы, дыферэнцыравальны; лазящий – лазячы, які лазіць; от-
стающий ток – адставальны ток, ток, які адстае <…>).

Нават у адным і тым жа слоўніку заўважаецца адыход ад сістэмнасці пры 
перадачы ідэнтычных значэнняў тэрміна. Напрыклад: поле вращающееся – 
поле вярчальнае і магнитное поле вращающееся – магнітнае поле з вярчэн-
нем; суммирующая схема – схема суміравання і суммирующий измеритель-
ный прибор – вымяральны прыбор з суміраваннем; прибор считывающий 
– прыбор для счытвання і прибор следящий – прыбор сачэння, регистри-
рующий прибор – рэгістравальны прыбор, управляющая вычислительная 
машина – кіруючая вылічальная машына (Русско-белорусский словарь 
электротехнических терминов) <…>. Каб пазбегнуць дзеепрыметнікаў з 
суфіксамі -уч- (-юч-), аўтары слоўнікаў выкарыстоўваюць у радзе выпадкаў 
формы з суфіксам -л-, які звычайна ўтварае формы са значэннем прошлага 
часу. У выніку атрымліваецца не поўнасцю дакладны пераклад: разряд 
тлеющий – разрад тлелы, лампа тлеющего разряда – лямпа тлелага раз-
раду (Руска-беларускі фізічны слоўнік). Параўн.: лямпа тлеючага разраду 
(Русско-белорусский словарь электротехнических терминов), вентыль з 
тлеючым разрадам (Руска-беларускі політэхнічны слоўнік. Т.1) <…>.

Часам у тэрміналагічным гняздзе парушаецца лексічная сувязь. Напры-
клад: блуждание – блуканне, але: блуждающий – вандроўны; колебание – 
ваганне, колебательный – вагальны, але: колеблющийся – хісткі (Русско-
белорусский математический словарь). Парушаецца тут не толькі лексічная 
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сувязь, але і недакладна перадаецца семантыка тэрмінаў-дзеепрыметнікаў. 
Вандроўны, як падае «Тлумачальны слоўнік беларускай мовы», мае значэнні 
‘які часта пераходзіць, пераязджае з месца на месца’ (вандроўны кравец, 
вандроўны тэатр), ‘уласцівы вандроўніку’ (вандроўнае жыццё), ‘які не 
мае месца аседласці’ (вандроўныя плямёны). Рускаму дзеепрыметніку 
блуждающий у беларускай мове адпавядае блукаючы, што суадносіцца з 
дзеясловам блукаць, адным са значэнняў якога з’яўляецца ‘перамяшчац-
ца, знаходзіцца ў руху, узнікаць і прападаць’. Дзеепрыметнік блукаючы 
ўжываецца ў тэрміналагічных выразах блукаючая нырка, блукаючы нерв, 
блукаючыя зоркі, блукаючыя токі. Тэрмін колеблющийся ў гняздзе колеба-
ние, колебательный суадносіцца з дзеясловам колебаться ў значэнні ‘мерна 
гайдацца з боку ў бок або зверху ўніз’ і беларускім яго адпаведнікам будзе 
прыметнік вагальны. Прыметнік жа хісткі адпавядае рускаму колеблющий-
ся (і яго сінонімам шаткий, неустойчивый) толькі у значэнні ‘няўстойлівы’.

Разнабой у перадачы рускіх дзеепрыметнікаў, зразумела, не спрыяе ні 
ўпарадкаванню беларускай тэрміналогіі, ні яе ўніфікацыі, ні павышэнню 
культуры беларускай мовы. Таму нерад лексікографамі, якія рыхтуюць пе-
ракладныя галіновыя слоўнікі (у першую чаргу руска-беларускія), стаіць 
задача дакладна вызначыць дэфініцыю кожнага перакладаемага тэрміна і 
знайсці адпаведныя лексічныя і граматычныя сродкі для яго перадачы ў 
мове перакладу. Некаторыя прапановы адносна гэтага знаходзім, напры-
клад, у прадмове да «Тэрміналагічнага слоўніка па вышэйшай матэматы-
цы для ВНУ», дзе адзначаецца, што «шырокаўжывальныя ў рускай мове 
суфіксы дзеепрыметнікаў -ущ-, -ющ-, -им-, -ем- у беларускай матэматычнай 
тэрміналогіі перадаюцца суфіксам -льн-, калі тэрмін абазначае пэўную 
якасць (возрастающая функция – нарастальная функцыя, интегрируемая 
функция – інтэгравальная функцыя); суфіксам -ан-, калі названы аб’ект 
абазначэння знаходзіцца ў працэсе аперацыі (анулируемый – ануляваны, 
интерполируемый – інтэрпаляваны); суфіксам -оўн-, калі тэрмін абазна-
чае функцыю аб’екта наймення (нормирующий множитель – нармоўны 
множнік, интегрирующий множитель – інтэгроўны множнік) [6, с. 7–8].

З першага погляду можа сапраўды паказацца, што аўтары слоўніка 
знайшлі спосаб пазбегнуць дзеепрыметнікаў, размеркаваўшы суфіксы 
-льн-, -ан- і -оўн- па пэўных паняційных значэннях. Навуковы рэдактар 
«Тэрміналагічнага слоўніка па вышэйшай матэматыцы» таксама лічыць 
правамерным перадаваць якасць або ўласцівасць пэўнага тэрміна пры дапа-
мозе суфікса -льн- (разрешимая задача – развязальная задача, спрямляемая 
кривая – выпрастальная лінія, возрастающая функция – нарастальная 
функцыя). Аднак пры такім падыходзе да перадачы рускіх дзеепрыметнікаў 
не поўнасцю ўлічаны граматычныя значэнні рускіх тэрмінаў з суфіксамі 
-ущ- (-ющ-), -им-, -ем-, а таксама значэнне і функцыянаванне суфіксаў 
-льн-, -ан- і -оўн- у беларускай мове. Само разуменне слоў «якасць» або 
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«ўласцівасць» уключае толькі агульную характарыстыку пэўнага аб’екта, 
указанне на тое, што аб’ект валодае нейкай прыкметай. Сама ж якасць 
або ўласцівасць утрымлівае ў сабе розныя характарыстыкі аб’екта, на-
прыклад нейкую пастаянную прыкмету, прыкмету часавую, прыкмету ста-
навых адносін і інш. Суфіксы таксама маюць пэўныя параметры свайго 
функцыянавання ў мове, таму часткова нельга пагадзіцца з тым, што ў 
тэрмінах спрямляемая кривая і нарастающая функция значэнне суфіксаў 
-ем- і -ющ- перадаецца суфіксам -льн-: выпрамляльная лінія, нарастальная 
функцыя. У першым тэрміне ёсць указанне на тое, што «лінія» адчувае 
(можа адчуваць) уздзеянне з боку, што яе выпрамляюць (граматычна гэта 
перадаецца суфіксам -ем-). У другім тэрміне ўказваецца на ўласцівасць 
«функцыі» здзяйсняць нешта без умяшання з боку (граматычна гэта вы-
ражаецца суфіксам -ющ-). У беларускіх адпаведніках з суфіксам -льн- ста-
навае значэнне затушоўваецца, дакладна не перадаецца прыкмета паняцця 
выпрамлення і нарастання.

У гэтым жа слоўніку не адлюстравана дакладна пры перакладзе часавая 
прыкмета рускіх тэрмінаў з суфіксам -ем-: извлекаемый – здабываны, разла-
гаемый – раскладаны, отображаемый – адлюстраваны, проектируемый – 
праектаваны, огибаемый – абгорнены, допускаемый – дапусканы, обознача-
емый – абазначаны, анализируемый – аналізаваны і інш. У рускіх тэрмінах 
з суфіксам -ем- перадаецца часавая прыкмета, што дзеянне над аб’ектам 
выконваецца ў дадзены момант. У беларускіх адпаведніках з суфіксам -ан- 
перадаецца іншы часавы параметр: у іх маецца ўказанне на тое, што аб’ект 
ужо адчуў на сабе пэўнае дзеянне. Дарэчы, усе пералічаныя вышэй рускія 
дзеепрыметнікі ўтвораны ад дзеясловаў незакончанага трывання извлекать, 
разлагать, отображать, проектировать, огибать, допускать, анализи-
ровать

У беларускай мове пры дапамозе суфікса -ан- утвараюцца дзеепрыметнікі 
прошлага часу залежнага стану ад пераходных дзеясловаў закончанага 
трывання [1, с. 190]. Гэта і назіраецца ў некаторых прыведзеных вышэй 
прыкладах (адлюстраваны – адлюстраваць, абгорнены (суфікс -ен-) – 
абгарнуць, абазначаны – абазначыць). Астатнія ўтвораны ад дзеясловаў 
незакончанага трывання, што выходзіць за рамкі граматычнага правіла 
(здабываны – здабываць, раскладаны – раскладаць, праектаваны – праек-
таваць, аналізаваны –аналізаваць). Такія формы сустракаюцца, як адзначае 
П. П. Шуба, толькі ў гутарковай мове і мове мастацкай літаратуры, звычай-
на ў аўтарскай мове (мераны – мераць, пісаны – пісаць, молаты – малоць), 
і іх значэнне набліжаецца да значэння закончанага трывання [6, с. 216]. 
Значыць, яны таксама ўспрымаюцца як формы прошлага часу, і поўнай 
граматычнай суаднесенасці паміж рускімі формамі на -ем- і беларускімі 
перакладамі няма. Праўда, станавая прыкмета залежнасці ў формах з 
суфіксам -ан- захавана.
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Імкненне пазбягаць дзеепрыметнікаў пры перакладзе з рускай мовы на 
беларускую адзначаецца нярэдка ў руска-беларускіх слоўніках. Напрык лад, 
у «Руска-беларускім слоўніку» (1993) растворимый і растворяющий пера-
кладзены адным словам растваральны. Атрымліваецца, што дзве розныя 
ўласцівасці пэўных аб’ектаў (паняццяў) можна перадаваць адной і той жа гра-
матычнай формай: растворимые соли – растваральныя солі і растворяющая 
способность – растваральная здольнасць, г. зн. здольнасць (напрыклад, рэчы-
ва) раствараць. Але, як вядома, у тэрміналогіі аманімія не заўсёды пажаданая 
з’ява, і па меры магчымасці яе неабходна пазбягаць, асабліва ў тэрміналогіі 
адной галіны. Таму ў радзе выпадкаў, відаць, можна выкарыстоўваць і 
дзеепрыметнікі, у дадзеным выпадку дзеепрыметнікі з суфіксам -ем-.

Выкарыстанне суфікса -оўн- як адпаведніка рускім суфіксам -ущ- (-ющ-),  
-ащ- (-ящ-) для перадачы значэння функцыі аб’екта таксама выклікае 
заўвагу. У беларускай мове суфікс -оўн- утварае прыметнікі з якасным 
значэннем, прычым пераважна ад назоўнікаў недзеяслоўнага паходжання 
(вярхоўны – верх, грунтоўны – грунт, цудоўны – цуд, густоўны – густ, 
духоўны – дух) і радзей ад назоўнікаў, якія суадносяцца з дзеясловамі з 
суфіксам -ава- (гартоўны – гарт – гартаваць, гвалтоўны – гвалт – гвал-
таваць, рызыкоўны – рызыка – рызыкаваць). Але ў абодвух выпадках гэта 
чыста якасныя прыметнікі, яны называюць пастаянную прыкмету безад-
носна да часу яе існавання. У рускіх жа тэрмінах з суфіксамі -ущ- (-ющ-), 
-ащ- (-ящ-) важным, акрамя абазначэння функцыі аб’екта, з’яўляецца ча-
савая характарыстыка гэтай функцыі. У беларускіх адпаведніках прыкмета 
функцыі ў часе знікае. Да гэтага яшчэ неабходна дадаць, што ў беларускай 
мове суфікс -оўн-, які аўтары «Тэрміналагічнага слоўніка па вышэйшай 
матэматыцы для ВНУ» прапануюць як адзіны сродак для перадачы значэн-
ня функцыі аб’екта, малапрадуктыўны [3, с. 221]. Параўнаем яшчэ такія 
пераклады: результирующий – вынікоўны, направляющий – кіроўны, нор-
мирующий – нармоўны, лимитирующий – лімітоўны, стабилизирующий – 
стабілізоўны, суммирующий – сумоўны і інш.

Сцверджанні некаторых моваведаў аб тым, што дзеепрыметнікі не харак-
тэрны для беларускай мовы, нельга прыняць безагаворачна. У розныя пе-
рыяды існавання і развіцця беларускай мовы дзеепрыметнікі з той ці іншай 
інтэнсіўнасцю ўжываліся ў розных жанрах і стылях старабеларускай мовы і 
новай літаратурнай мовы. Здаецца, няма ніякіх падстаў падвяргаць сумнен-
ню выказванні наконт гэтага даследчыкаў мовы П. Бузука, М. Г. Булахава, 
Г. Н. Клюсава, Д. А. Ляончанкі, А. І. Жураўскага, П. П. Шубы і іншых. 
Зразумела, што ставіць знак роўнасці паміж мовай навуковага, дзелавога, 
публіцыстычнага стыляў і гутарковай мовай, мовай мастацкай літаратуры 
адносна ўжывання дзеепрыметнікаў нельга. У беларускай граматыцы ад-
значаецца, што «дзеепрыметнікі незалежнага стану цяперашняга часу ў 
літаратурнай мове ўжываюцца не так часта. Больш пашыраны яны ў мове 
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навуковага і публіцыстычнага стыляў, што выклікана імкненнем да скара-
чэння аб’ёму сказаў» [1, с. 188].

Аб магчымасці ўжывання дзеепрыметнікаў як кампанентаў устойлівых 
словазлучэнняў тэрміналагічнага характару, аб іх выкарыстанні ў афіцыйна-
справавым і навуковым стылі адзначаецца і ў іншых мовазнаўчых ра-
ботах [2, с. 234; 5, с. 414]. Такім чынам, трэба пагадзіцца з тым, што ў 
тэрміналагічнай практыцы маюць месца сітуацыі, калі не заўсёды можна 
пазбегнуць ужывання дзеепрыметнікаў. Гэта і стылявыя асаблівасці мовы, 
і неабходнасць перадаць дакладна значэнне тэрмініруемых паняццяў, і 
пэўная семантычная абмежаванасць таго ці іншага словаўтваральнага эле-
мента, і патрабаванні да тэрміна быць па меры магчымасці адназначным.

Напрыклад, рускія тэрміны, якія перадаюцца дзеепрыметнікамі неза-
лежнага стану цяперашняга часу і выражаюць агентыўнасць (абазначаюць 
утваральніка дзеяння), мэтазгодна перадаваць дзеепрыметнікамі з суфіксамі 
-уч- (-юч-), -ач- (-яч-). Часцей за ўсё такія тэрміны адзначаюцца ў тэхнічнай 
тэрміналогіі: <…> магнетон бегущей волны – магнетон бягучай хвалі, 
блуждающие токи – блукаючыя токі, дрейфующий аэростат – дрэйфу-
ючы аэрастат, управляющий сигнал – кіруючы сігнал <…> і інш. Калі ў 
гэтых словазлучэннях замест дзеепрыметнікаў выкарыстаць, напрыклад, 
апісальныя звароты (<…> магнетон хвалі, якая бяжыць; раўнавага цел, 
якія падаюць, і г. д.), то гэта будуць ужо не тэрміналагічныя злучэнні, а 
апісанні паняццяў. Хаця трэба заўважыць, што значэнне агентыўнасці пе-
радаецца больш дакладна пры дапамозе апісальных зваротаў з асабовай 
формай дзеяслова.

Пры перакладзе тэрмінаў-дзеепрыметнікаў, якія ўтрымліваюць паняцце 
аб назначэнні аб’екта, могуць выкарыстоўвацца не толькі дзеепрыметнікі, 
але і прыметнікі з суфіксам -льн-: замыкающий контакт – замыкальны 
контакт, скручивающий вал – скручвальны вал, выключающий аппарат – 
выключальны апарат, фильтрующее сито – фільтравальнае сіта, вса-
сывающее отверстие – усмоктвальная адтуліна, рассеивающий окуляр – 
рассейвальны акуляр, <…> заземляющий провод – зазямляльны провад і 
інш. Асабліва гэта заўважаецца ў словах, калі ў аснове ёсць шыпячыя, на-
прыклад: обезвоживающее сито – абязводжвальнае сіта, отключающая 
кнопка – адключальная кнопка <…> і інш.

<…> Стасуецца выкарыстанне прыметнікаў на -льны і пры пераклад-
зе складаных дзеепрыметнікаў на -ющийся (-ящийся): компрессор со сво-
боднодвижущимся поршнем – кампрэсар са свабоднарухальным порш-
нем, электрод самообжигающийся — электрод самаабпальвальны <…> 
самораспространяющаяся волна экзотермической безгазовой реакции – 
самараспаўсюджвальная хваля экзатэрмічнай бязгазавай рэакцыі. Ча-
сам замест прыметнікаў на -льны з першай часткай сама- ўжываюцца 
словазлучэнні з творным склонам складанага назоўніка. Напрыклад: само-
настраивающаяся система – сістэма з саманастройкай, самосинхронизи-
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рующийся двигатель – рухавік з самасінхранізацыяй (Русско-белорусский 
словарь электротехнических терминов). 

Зваротныя формы дзеепрыметнікаў наогул не характэрны для сучаснай 
беларускай мовы. І пры перакладзе рускіх тэрмінаў, выражаных зваротнымі 
формамі дзеепрыметнікаў цяперашняга часу на -ущ- (-ющ-), незалежна ад 
таго, залежнага ці незалежнага яны стану, прыходзіцца выкарыстоўваць або 
аддзеяслоўныя прыметнікі, або апісальныя звароты. Напрыклад: <…> коле-
блющийся – вагальны, які вагаецца; <…> электрод плавящийся – электрод, 
які плавіцца; компрессор качающийся – кампрэсар, які вагаецца; бункер 
опрокидывающийся – бункер, які перакульваецца і інш.

<…> Зваротныя формы дзеепрыметнікаў прошлага часу таксама не 
ўжываюцца ў беларускай мове. Для перакладу такіх форм з рускай мовы 
выкарыстоўваецца звычайна апісальны зварот: <…> поле установившее-
ся – поле, якое ўсталявалася; <…> атом распавшийся – атам, які (што) 
распаўся.

<…> Прааналізаваўшы фактычны матэрыял тэрміналагічных слоўнікаў, 
выказванні спецыялістаў-моваведаў, можна зрабіць вывад аб тым, што ў 
залежнасці ад сваіх граматычных значэнняў дзеепрыметнікі размяркоўваюцца 
па пэўных стылях літаратурнай мовы і ў тэрміналогіі без іх абысціся нельга. 
Працуючы над перакладамі тэрміналагічнай лексікі, у дадзеным выпадку 
над перакладам тэрмінаў-дзеепрыметнікаў, перад тым як выбраць пэўную 
слоўную адзінку, трэба дакладна вызначыць семантыку паняцця, якое аба-
значана дзеепрыметнікам, і ў адпаведнасці з гэтым афармляць слова-тэрмін 
ці як прыметнік, ці як дзеепрыметнік, ці як апісальны зварот. Наогул жа пе-
рад тэрмінолагамі стаіць задача вывучыць тэндэнцыі развіцця беларускай 
літаратурнай мовы нашага часу, каб выбраць правільны напрамак у працэсе 
станаўлення галіновых тэрміналогій і ўпарадкавання тэрміналагічных сістэм.
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РУсКА-БеЛАРУсКІ сЛОЎНІК  
ФІЗІЧНЫХ тЭРмІНАЎ

А
Абберация – аберацыя
Абляция – абляцыя
Абсорбция – абсорбцыя
Автоволны – аўтахвалі
Автогенератор – аўтагенератар
Автоионизация – аўтаіанізацыя
Автоколебания – аўтаваганні
Автоколлиматор – аўтакаліматар
Автоколлимация – аўтакалімацыя
Автомодуляция – аўтамадуляцыя
Авторадиография – аўтарадыёграфія
Автофазировка – аўтафазіроўка
Адаптация глаза – адаптацыя вока
Адгезия – адгезія
Адиабата – адыябата
Адроны – адроны
Адсорбция – адсорбцыя
Аккомодация – акамадацыя
Аккумулятор – акумулятар
Акселерометр – акселерометр
Аксоид – аксоід
Акт распада – акт распаду
Активность – актыўнасць
Акустика – акустыка
Акустооптика – акустаоптыка
Акустоэлектроника – акустаэлектроніка
Акцептор – акцэптар
Аллотропия – алатропія
Альбедо – альбеда
Альфа-лучи – альфа-прамяні
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Альфа-распад – альфа-распад
Альфа-спектрометр – альфа-спектрометр
Альфа-частица – альфа-часцінка
Ампер – ампер
Ампер-весы – ампер-вагі
Ампер-виток – ампер-віток
Амперметр – амперметр
Амплитуда – амплітуда
Анализ – аналіз
Анализатор – аналізатар
Ангармонизм – ангарманізм
Ангстрем – ангстрэм
Анемометр – анемометр
Анизометр – анізаметр
Анизотропия – анізатрапія
Аннигиляция – анігіляцыя
Анод – анод
Аномалия – анамалія
Ансамбль – ансамбль
Антивещество – антырэчыва
Антинейтрино – антынейтрына
Антиподы – антыподы
Антисегнетоэлектрик – антысегнетаэлектрык
Антиферромагнетизм – антыферамагнетызм
Антиферромагнетик – антыферамагнетык
Античастица – антычасцінка
Апертура – апертура
Аподизация – ападызацыя
Апостильб – апастыльб
Апохромат – апахрамат
Ареометр – арэометр
Аромат – духмянасць, пах, водар
Ассоциация молекул – асацыяцыя малекул
Астеризм – астэрызм
Астигматизм – астыгматызм
Атмосфера – атмасфера
Атмосферики – атмасферыкі
Атом – атам
Атомизм – атамізм
Ахромат – ахрамат
Аэродинамика – аэрадынаміка
Аэрозоль – аэразоль
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Аэромеханика – аэрамеханіка
Аэростатика – аэрастатыка

Б
База – база
Бар – бар
Барион – барыён
Барн – барн
Барограф – барограф
Бародиффузия – барадыфузія
Барометр – барометр
Барьер – бар’ер
Батарея – батарэя
Беккерель – бекерэль
Бел – бел
Бета-излучение – бэта-выпрамяненне
Бета-лучи – бэта-прамяні
Бета-распад – бэта-распад
Бета-спектрометр – бэта-спектрометр
Бетатрон – бэтатрон
Бета-частицы – бэта-часціцы
Биение – біццё
Бизеркало – білюстэрка
Билинза – білінза
Бинокль – бінокль
Био – бія
Бипризма – біпрызма
Блеск – бляск
Близкодействие – блізкадзеянне
Блоки – блокі
Бозе-газ – базэ-газ
Бозе-жидкость – базэ-вадкасць
Бозон – базон
Болометр – балометр
Брахистохрона – брахістахрона
Бэр – бэр

В
Вакансия – вакансія
Вакуум – вакуум
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Вакуумметр – вакуумметр
Вариантность – варыянтнасць
Вариации – варыяцыі
Варистор – варыстар
Варметр – варметр
Ватт – ват
Ваттметр – ватметр
Вектор – вектар
Величина – велічыня
Вероятность – імавернасць
Вес – вага
Весы – вагі
Ветер – вецер
Вещество – рэчыва
Взаимодействие – узаемадзеянне
Взвешивание – узважванне
Взрыв – выбух
Вибратор – вібратар
Вибрация – вібрацыя
Виброметр – віброметр
Видеоимпульс – відэаімпульс
Визуализация – візуалізацыя
Винт – шруба, вінт
Вихрь – віхор
Влажность – вільготнасць
Возбуждение – узбуджэнне
Возгонка – вазгонка
Возмущение – абурэнне
Волна – хваля
Волновод – хвалявод
Волномер – хвалямер
Волны – хвалі
Волокно оптическое – валакно аптычнае
Вольт – вольт
Вольт-ампер – вольт-ампер
Вольтметр – вольтметр
Восприимчивость – успрыімлівасць, успрымальнасць
Восстановление – аднаўленне
Вращение – кручэнне, варочанне, вярчэнне
Время – час
Выпрямитель – выпрамнік
Вырождение – выраджэнне
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Высота – вышыня
Вязкость – вязкасць
Вязкоупругость – вязкапругкасць

Г
Газ – газ
Гал – гал
Гальванометр – гальванометр
Гамма – гама
Гамма-излучение – гама-выпрамяненне
Гамма-квант – гама-квант
Гамма-постоянная – гама-пастаянная
Гамма-распад – гама-распад
Гамма-спектрометр – гама-спектрометр
Гармоника – гармоніка
Гаусс – гаўс
Геликон – гелікон
Гель – гель
Генератор – генератар
Генерирование – генерыраванне
Генри – генры
Геоакустика – геаакустыка
Герц – герц
Гетеропереход – гетэрапераход
Гибридизация – гібрыдызацыя
Гигрометр – гігрометр
Гигроскопичность – гіграскапічнасць
Гидравлика – гідраўліка
Гидроакустика – гідраакустыка
Гидродинамика – гідрадынаміка
Гидролокатор – гідралакатар
Гидролокация – гідралакацыя
Гидростатика – гідрастатыка
Гильберт – гільберт
Гиперзаряд – гіперзарад
Гиперзвук – гіпергук
Гиперон – гіперон
Гироскоп – гіраскоп
Гистерезис – гістэрэзіс
Глубина модуляции – глыбіня мадуляцыі
Глубина резкости – глыбіня рэзкасці
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Глюбол – глюбол
Глюон – глюон
Голограмма – галаграма
Голография – галаграфія
Горение – гарэнне
Гравитация – гравітацыя
Градус – градус
Грамм-атом – грам-атам
Грамм-рентген – грам-рэнтген
Графостатика – графастатыка
Громкость звука – гучнасць гуку
Грэй – грэй

Д
Давление – ціск
Дальнодействие – дальнадзеянне
Дальномер – дальнамер
Двигатель – рухавік
Движение – рух
Дебай – дэбай
Девиатор – дэвіятар
Девиация – дэвіяцыя
Деионизация – дэіанізацыя
Действие – дзеянне
Дейтерий – дэйтэрый
Дейтрон – дэйтрон
Декремент – дэкрэмент
Денсиметрия – дэнсіметрыя
Деполяризация – дэпалярызацыя
Десорбция – дэсорбцыя
Детектирование – дэтэктыраванне
Детектор – дэтэктар
Детонация – дэтанацыя
Деформация – дэфармацыя
Децибел – дэцыбел
Джоуль – джоўль
Диамагнетизм – дыямагнетызм
Диамагнетик – дыямагнетык
Дилатометр – дылатометр
Дилатометрия – дылатаметрыя
Дина – дына



174

Динамика – дынаміка
Диод – дыёд
Диоптрия – дыяптрыя
Диполь – дыполь
Дисклинация – дысклінацыя
Дискриминатор – дыскрымінатар
Дислокация – дыслакацыя
Дисперсия – дысперсія
Диссипация энергии – дысіпацыя энергіі
Дистилляция – дыстыляцыя
Дисторсия – дысторсія
Диффузор – дыфузар
Диэлектрик – дыэлектрык
Длина – даўжыня
Добротность – дыхтоўнасць
Дозиметр – дазіметр
Донор – донар
Дуга электрическая – дуга электрычная

Е

Единица физической величины – адзінка фізічнай велічыні
Е-захват – е-захоп
Емкость – ёмістасць

Ж

Жар – гарачыня
Жаропрочность – гарачатрываласць
Жёсткость – цвёрдасць
Жидкость – вадкасць
Жир – тлушч

З

Закон – закон
Замедление времени – запавольванне часу
Замедлитель – запавольнік
Запас прочности – запас трываласці
Заряд – зарад
Затухание – затуханне
Захват – захоп
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Звук – гук
Зеркало – люстэрка
Зиверт – зіверт
Золь – золь
Зона – зона
Зонд – зонд 

И
Изгиб – выгін, выгіб
Излучатель – выпраменьвальнік
Излучение – выпраменьванне
Измерение – вымярэнне
Изобара – ізабара
Изобары – ізабары
Изображение – відарысаўтварэнне; відарыс
Изометрия – ізаметрыя
Изотерма – ізатэрма
Изотония – ізатанія
Изотоны – ізатоны
Изотопы – ізатопы
Изотропия – ізатрапія
Изохора – ізахора
Изохронность колебаний – ізахроннасць ваганняў
Икс-единица – ікс-адзінка
Иллюзия оптическая – ілюзія аптычная
Импеданс – імпеданс
Имплозия – імплазія
Импульс – імпульс
Инвариант – інварыянт
Инвариантность – інварыянтнасць
Инверсия – інверсія
Индикатор – індыкатар
Индикатриса – індыкатрыса
Индуктивность – індуктыўнасць
Индукция – індукцыя
Инерция – інерцыя
Инжекция носителей заряда – інжэкцыя носьбітаў зараду
Инстантон – інстантон
Интеграл – інтэграл
Интенсивность – інтэнсіўнасць
Интервал – інтэрвал
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Интерференция – інтэрферэнцыя
Интерферограмма – інтэрфераграма
Интерферометр – інтэрфераметр
Инфразвук – інфрагук
Ион – іон
Ионизация – іанізацыя
Ионосфера – іанасфера
Искра – іскра
Испарение – выпарванне, выпарэнне
Источник – крыніца

К
Кавитация – кавітацыя
Калибровка – каліброўка
Калорийность – каларыйнасць
Колориметр – каларыметр
Колориметрия – каларыметрыя
Калория – калорыя
Камера – камера
Камера-обскура – камера-абскура
Канал – канал
Каналирование с заряженных частиц – каналіраванне з зараджаных 
часціц
Каоны – каоны
Картина – карціна
Катализ – каталіз
Катод – катод
Катушка индуктивности – шпуля індуктыўнасці
Каустика – каўстыка
Квагма – квагма
Квазар – квазар
Квазиимпульс – квазіімпульс
Квазинейтральность плазмы – квазінейтральнасць плазмы
Квазиоптика – квазіоптыка
Квант – квант
Квантование – квантаванне
Квантометр – квантометр
Кварки – кваркі
Кваркоатом – кваркаатам
Кейзер – кёйзер
Кельвин – кельвін
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Кенотрон – кенатрон
Керма – керма
К-захват – к-захоп
Килограмм – кілаграм
Килограмм-сила – кілаграм-сіла
Кинематика – кінематыка
Кинетика – кінетыка
Кинетостатика – кінетастатыка
Кипение – кіпенне
Клин – клін
Клистрон – клістрон
К-мезоны – к-мезоны
Коагуляция – каагуляцыя
Коалесценция – каалесцэнцыя
Когезия – кагезія
Когерентность – кагерэнтнасць
Колебания – ваганні
Количество – колькасць
Коллайдер – калайдар
Коллапс – калапс
Коллектор – калектар
Коллиматор – каліматар
Коллоид – калоід
Колориметр – каларыметр
Колориметрия – каларыметрыя
Кома – кома
Компаратор – кампаратар
Компарирование – кампарыраванне
Компаунд-ядро – кампаўнд-ядро
Компенсатор – кампенсатар
Компонента – кампанента
Комптон-эффект – камптон-эфект
Конвекция – канвекцыя
Конверсия – канверсія
Конденсатор – кандэнсатар
Конденсация – кандэнсацыя
Конденсор – кандэнсар
Конкуренция мод – канкурэнцыя мод
Коноскопия – канаскапія
Константа – канстанта
Контакт – кантакт
Континуум – кантынуум
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Контраст – кантраст
Контур – контур
Контуры – контуры
Конус – конус
Конформация – канфармацыя
Конфузор – канфузор
Концентратор – канцэнтратар
Концентрация – канцэнтрацыя
Координаты – каардынаты
Корона – карона
Корпускула – карпускула
Коэрцитиметр – каэрцытыметр
Коэффициент – каэфіцыент
Кратность – кратнасць
Кривая – крывая
Кривизна – крывізна
Криоскопия – крыяскапія
Криостат – крыястат
Кристалл – крышталь
Кристаллизация – крышталізацыя
Кристаллиты – крышталіты
Критерий – крытэрый
Кроссинг-симметрия – кросінг-сіметрыя
Кручение – кручэнне
Кулон – кулон
Куметр – куметр
Кумулиция – кумуліцыя
Кюри – кюры

Л
Лавина – лавіна
Лазер – лазер
Лазирование – лазіраванне
Ламберт – ламберт
Лампа – лямпа
Лауэграмма – лаўэграма
Легирование – легіраванне
Лептоны – лептоны
Летучесть – лятучасць
Ливень – лівень
Лидар – лідар
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Линза – лінза
Линии – лініі
Листок магнитный – лісток магнітны
Литр – літр
Лов – лоўля
Ловушка – пастка
Локатор – лакатар
Локация – лакацыя
Лоренц-инвариантность – лорэнц-інварыянтнасць
Лупа – лупа
Луч – прамень
Лучепреломление – праменепраламленне
Лучи – прамяні
Лучистость – праменістасць
Люк – люк
Люкс – люкс
Люксметр – люксметр
Люмен – люмен
Люминесценция – люмінесцэнцыя
Люминофор – люмінафор

М
Магнетизм – магнетызм
Магнетик – магнетык
Магнетон – магнетон
Магнетосопротивление – магнетасупраціўленне
Магнетрон – магнетрон
Магнит – магніт
Магнитодинамика – магнітадынаміка
Магнитостатика – магнітастатыка
Магнитосфера – магнітасфера
Магнон – магнон
Мазер – мазер
Максвелл – максвел
Монометр – манометр
Масса – маса
Масс-анализатор – мас-аналізатар
Массообмен – масаабмен
Материал – матэрыял
Матрица плотности – матрыца шчыльнасці
Маятник – маятнік
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Мезоатом – мезаатам
Мезоны – мезоны
Мембрана – мембрана
Мера – мера
Металлооптика – металаоптыка
Металлофизика – металафізіка
Метамагнетик – метамагнетык
Метацентр – метацэнтр
Метод – метад
Метр – метр
Метрология – метралогія
Механика – механіка
Механострикция – механастрыкцыя
Микробарограф – мікрабарограф
Микроволны – мікрахвалі
Микрон – мікрон
Микропроекция – мікрапраекцыя
Микроскоп – мікраскоп
Микроструктура – мікраструктура
Микротрон – мікратрон
Микрочастица – мікрачасцінка
Минута – мінута
Мицелла – міцэла
Мишень – мішэнь
Мода – мода
Моделирование – мадэліраванне
Модуль – модуль
Модулятор – мадулятар
Модуляция – мадуляцыя
Молекула – малекула
Молизация – малізацыя
Молния – маланка
Моль – моль
Момент – момант
Монокристалл – монакрышталь
Монохроматор – монахраматар
Мощность – магутнасць
Мультиплет – мультыплет
Мультиплетность – мультыплётнасць
Мультиполь – мультыполь
Мюон – мюон
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Н
Нагрев – нагрэў
Нагреватель – награвальнік
Накачка – напампоўка
Наклонение магнитное – нахіленне магнітнае
Накопитель заряженных частиц – накапляльнік зараджаных часціц
Намагниченность – намагнічанасць
Намагничивание – намагнічванне
Напор – напор
Напряжение – напружанне
Напряжения – напружанні
Напряженность – напружанасць
Нарушение – парушэнне
Населенность уровня – населенасць узроўню
Насос – помпа
Насыщение магнитное – насычэнне магнітнае
Натяжение поверхностное – нацяжэнне паверхневае
Начало – пачатак
Невесомость – бязважкасць
Нейтрино – нейтрына
Нейтрон – нейтрон
Нейтронизация – нейтранізацыя
Нейтронография – нейтронаграфія
Нейтроны – нейтроны
Нематик – нематык
Непер – непер
Номер – нумар
Носители – носьбіты
Нуклеосинтез – нуклеасінтэз
Нуклид – нуклід
Нуклоны – нуклоны
Нуль – нуль
Нутация – нутацыя
Ньютон – ньютан

О
Обертон – абертон 
Облучение – апрамяненне, апраменьванне
Оболочка – абалонка
Объектив – аб’ектыў
Объем – аб’ём
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Однородность – аднароднасць
Оже-электрон – ажэ-электрон
Оже-эффект – ажэ-эфект
Окно прозрачности – акно празрыстасці
Окуляр – акуляр
Ом – ом
Омметр – омметр
Ондулятор – андулятар
Опалесценция – апалесцэнцыя
Оптика – оптыка
Оптоэлектроника – оптаэлектроніка
Орбита – арбіта
Орбиталь – арбіталь
Ореол – арэол
Осмос – осмас
Осциллограмма – асцылаграма
Осциллограф – асцылограф
Осциллятор – асцылятар
Ось – вось
Отражение – адлюстраванне; адбіццё

П
Падение – падзенне
Пакет – пакет
Пар – пара
Парадокс – парадокс
Паракристалл – паракрышталь
Параллелограмм сил – паралелаграм сіл
Парамагнетизм – парамагнетызм
Парамагнетик – парамагнетык
Параметр – параметр
Параметры – параметры
Параэлектрик – параэлектрык
Парообразование – параўтварэнне
Партоны – партоны
Паскаль – паскаль
Перегонка – перагонка
Перегрев – перагрэў
Передача – перадача
Перезарядка – перазарадка
Перемагничивание – перамагнічванне
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Перемещение – перамяшчэнне
Перенапряжение – перанапружанне
Перенормировка – перанарміроўка
Перенос – перанос
Переход – пераход
Период – перыяд
Перископ – перыскоп
Перпетуум-мобиле – перпетуум-мобіле
Пикнометр – пікнаметр
Пи-мезоны – пі-мезоны
Пинч-эффект – пінч-эфект
Питометр – пітометр
Пирометрия – піраметрыя
Пироэлектрик – піраэлектрык
Пироэлектричество – піраэлектрычнасць
Плавание тел – плаванне цел
Плавление – плаўленне
Плазма – плазма
Плазмотрон – плазматрон
Пластинка – пласцінка
Пластичность – пластычнасць
Плеохроизм – плеахраізм
Плечо – плячо
Плоскости – плоскасці
Плоскость – плоскасць
Плотномер – шчыльнамер
Плотность – шчыльнасць
Поверхность – паверхня
Поглощение – паглынанне
Подсистема – падсістэма
Подуровень – падузровень
Позитрон – пазітрон
Позитроний – пазітроній
Показатель – паказчык
Поле – поле 
Ползучесть – паўзучасць 
Поликристалл – полікрышталь
Полиморфизм – полімарфізм
Полоса – паласа
Полуметалл – паўметал
Полупроводник – паўправаднік
Полуширина – паўшырыня
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Поляризатор – палярызатар
Поляризация – палярызацыя
Поляризуемость – палярызуемасць
Поляриметр – палярыметр
Поляриметрия – палярыметрыя
Полярископ – палярыскоп
Поляритон – палярытон
Поляроид – паляроід
Полярон – палярон
Порог – парог
Портрет – партрэт
Порядок – парадак
Последствие – наступства; вынік
Послесвечение – паслясвячэнне
Постоянная – пастаянная
Постоянные – пастаянныя
Потенциал – патэнцыял
Потенциалы – патэнцыялы
Потенциометр – патэнцыёметр
Потери – страты
Поток – паток
Потокосцепление – патокасчапленне; патокасчэпліванне
Пояс – пояс
Правило – правіла
Превращение – ператварэнне
Предел – граніца; мяжа; ліміт
Преломление – праламленне
Преобразования – пераўтварэнні
Преобразователь – пераўтваральнік
Прецессия – прэцэсія
Прибор – прыбор, прылада
Призма – прызма
Примесь – дамешка; прымесь
Принцип – прынцып
Пробег – прабег
Пробой – прабой
Проводимость – праводнасць
Проводник – праваднік
Проектор – праектар
Проекция – праекцыя
Прозрачность – празрыстасць
Промежуток – прамежак
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Проницаемость – пранікальнасць
Пропускание – прапусканне
Пространство – прастора
Пространство-время – прастора-час
Протон – пратон
Процесс – працэс
Прочность – трываласць
Прощелкивание – прапстрыканне
Психрометр – псіхрометр
Пуаз – пуаз
Пульсар – пульсар
Путь – шлях
Пучок – пучок
Пушка электронная – пушка электронная
Пьезомагнетизм – п’езамагнетызм
Пьезоэлектрик – п’езаэлектрык
Пятно катодное – пляма катодная

Р
Работа – работа
Равновесие – раўнавага
Радиан – радыян
Радиоактивность – радыеактыўнасць
Радиоволновод – радыёхвалявод
Радиоволны – радыёхвалі
Радиоголография – радыёгалаграфія
Радиография – радыеграфія
Радиоимпульс – радыёімпульс
Радиолиз – радыёліз
Радиолокация – радыёлакацыя
Радиолюминесценция – радыелюмінесцэнцыя
Радиометр – радыёметр
Радиометрия – радыяметрыя
Радионуклид – радыенуклід
Радиооптика – радыёоптыка
Радиопульсар – радыёпульсар
Радиофизика – радыёфізіка
Радиус – радыус
Радиус-вектор – радыус-вектар
Радфот – радфот
Размагничивание – размагнічванне
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Размер единицы – памер адзінкі
Разность – рознасць
Разряд – разрад
Разрядник – разраднік
Разупрочнение – разумацаванне
Распределение – размеркаванне
Распространение – распаўсюджванне
Распыление – распыленне; распыльванне
Рассеиватель – рассейвальнік
Рассеяние – рассейванне
Расстояние – адлегласць
Раствор – раствор
Растр – растр
Растяжение – расцяжэнне
Расход – расход
Расходимость – разыходнасць
Расширение – расшырэнне
Расщепление – расшчапленне
Рацемат – рацэмат
Реактивность – рэактыўнасць
Реактор – рэактар
Реакция – рэакцыя
Реверберация – рэверберацыя
Резервуар – рэзервуар
Резерфорд – рэзерфорд
Резистор – рэзістар
Резонанс – рэзананс
Резонатор – рэзанатар
Рекомбинация – рэкамбінацыя
Рекристаллизация – рэкрышталізацыя
Релаксация – рэлаксацыя
Рентген – рэнтген
Реология – рэалогія
Реостат – рэастат
Реплика – рэпліка
Рефлекс – рэфлекс
Рефлектометрия – рэфлектаметрыя
Рефрактометр – рэфрактометр
Рефракция – рэфракцыя
Решётка – рашотка
Ридберг – рыдберг
Ротатор – рататар
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Ряд – рад, шэраг

С
Самодифракция – самадыфракцыя
Самодиффузия – самадыфузія
Самоиндукция – самаіндукцыя
Самопоглощение – самапаглынанне
Самопульсации – самапульсацыі
Самофокусировка – самафакусіроўка
Сбой – збой
Сбор – збор
Сверхзвуковой – звышгукавы
Сверхкороткий – звышкароткі
Сверхпроводимость – звышправоднасць
Сверхпроводник – звышправаднік
Сверхпроводниковый – звышправадніковы
Сверхпроводящий – звышправодны
Сверхсильный – звышмоцны
Сверхслабый – звышслабы
Сверхтвердый – звышцвёрды
Свет – святло
Светимость – свяцільнасць 
Световод – святлавод
Световодный – святлаводны
Светоделитель – святлодзяліцель
Светодинамика – святлодынаміка
Светодиод – святлодыёд
Светоизлучающий – святловыпраменьваючы
Светоиндуцированный – святлоіндуцыраваны
Светолучевой – святлопрамянёвы
Свойства – уласцівасці
СВЧ-волна – ЗВЧ-хваля
СВЧ-диапазон – ЗВЧ-дыяпазон
Сгорание – згаранне
Сдвиг – зрух
Сегмент – сегмент
Сегментация – сегментацыя
Сегнетомагнитный – сегнетамагнітны
Сегнетоэлектрик – сегнетаэлектрык
Седиментация – седыментацыя
Сектор – сектар
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Секунда – секунда
Селектор – селектар
Сенсибилизатор – сенсібілізатар
Сенсибилизация – сенсібілізацыя
Сеть – сетка
Сечение – сячэнне
Сжатие – сцісканне; сціск
Сжатый – сціснуты
Сжигание – спальванне
Сжиженный – звадкаваны
Сигнал – сігнал
Сила – сіла
Симплекс – сімплекс 
Синергия – сінергія
Синтез – сінтэз
Синтезатор – сінтэзатар
Синфазный – сінфазны
Синхронизация – сінхранізацыя
Синхронно – сінхронна
Система – сістэма
Сканер – сканер
Скачок – скачок
Сквид – сквід
Сквид-магнитометр – сквід-магнітометр
Скольжение – слізганне
Скоростной – хуткасны
Скорость – хуткасць
Слипание – зліпанне
Слитный – злітны
Слиток – злітак
Слой – слой
Случай – выпадак
Смесь – сумесь
Смешанный – змешаны
Смещение – зрушэнне; зрушванне
Снижение – зніжэнне
Снятие – зняцце
Соединение – злучэнне
Соединенный – злучаны
Создание – стварэнне
Сопротивление – супраціўленне
Спад – спад
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Спекание – спяканне
Спекл-томограф – спекл-тамограф
Спектр – спектр
Спектрально-оптический – спектральна-аптычны
Спектрально-поляризационный – спектральна-палярызацыйны
Спектральный – спектральны
Спектрограф – спектрограф
Спектрометрический – спектраметрычны
Спектрометрия – спектраметрыя
Спектроскопический – спектраскапічны
Спектроскопия – спектраскапія
Спин – спін
Спиновый – спінавы 
Спин-орбитальный – спін-арбітальны 
Спираль – спіраль
Спиральный – спіральны
Сплошной – суцэльны
Спонтанный – спантанны
Способ – спосаб
Спутник – спадарожнік
Спутниковый – спадарожнікавы
Среда – асяроддзе
Средства – сродкі
Средство – сродак
Срок – тэрмін
Стабилизатор – стабілізатар
Стабилизация – стабілізацыя
Стабильность – стабільнасць
Стекание – сцяканне
Стенд – стэнд
Стендовый – стэндавы
Стенка – сценка
Степенной – ступенны
Степень – ступень
Стержень – стрыжань
Столб – слуп
Столкновение – сутыкненне
Столкновения – сутыкненні
Стратификация – стратыфікацыя
Стратосфера – стратасфера
Строение – будова
Струйный – струменны
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Структура – структура
Струя – струмень
Сублимация – сублімацыя
Сужение – звужэнне
Сумма – сума
Супердиамагнитный – супердыямагнітны
Сфера – сфера
Сферический – сферычны 
Схема – схема
Сцепление – счапленне
Счетчик – лічыльнік
Считывание – счытванне
Съем – здыманне
Съемка – здымка

Т
Тардон – тардон
Таухронизм – таўхранізм
Тахион – тахіён
Твёрдость – цвёрдасць
Твэл – цвэл 
Текстура – тэкстура
Текучесть – цякучасць
Телескоп – тэлескоп
Тело – цела
Темб – тэмб
Температура – тэмпература
Тензиметрия – тэнзаметрыя
Тензор – тэнзар
Теорема – тэарэма
Тепло – цяпло
Тепловидение – цеплабачанне
Теплоемкость – цеплаёмістасць
Теплоноситель – цепланосьбіт 
Теплообмен – цеплаабмен
Теплообменник – цеплаабменнік
Теплоотдача – цеплааддача
Теплопередача – цеплаперадача
Теплоперенос – цеплаперанос
Теплопроводность – цеплаправоднасць
Теплота – цеплыня
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Термистор – тэрмістар
Термоанемометр – тэрмаанемометр
Термобатарея – тэрмабатарэя
Термодинамика – тэрмадынаміка
Термодиффузия – тэрмадыфузія
Термокатод – тэрмакатод
Термолюминесценция – тэрмалюмінесцэнцыя
Термометр – тэрмометр
Термометрия – тэрмаметрыя
Термопара – тэрмапара
Терморегулятор – тэрмарэгулятар
Терморезистор – тэрмарэзістар
Термостат – тэрмастат
Термострикция – тэрмастрыкцыя
Термоупругость – тэрмапругкасць
Термоэлемент – тэрмаэлемент
Тесла – тэсла
Тесламетр – тэсламетр
Тестер – тэстар
Течение – цячэнне
Тиристор – тырыстар
Ток – ток
Токи – токі
Толщина – таўшчыня 
Тон – тон
Тонна – тона
Топливо – паліва
Топография – тапаграфія
Точка – пункт; кропка
Траектория – траекторыя
Транзистор – транзістар
Трансфокатор – трансфакатар
Трансформатор – трансфарматар
Трек – трэк
Трение – трэнне
Трибология – трыбалогія
Трибометрия – трыбаметрыя
Трибоэлектричество – трыбаэлектрычнасць
Триод – трыёд
Триплет – трыплет
Тритий – трытый
Трубка – трубка
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Турбулентность – турбулентнасць
Тяготение – прыцягненне

У
Увеличение – павелічэнне
Удар – удар
Ультрадисперсный – ультрадысперсны
Ультразвук – ультрагук
Ультразвуковой – ультрагукавы 
Ультрафиолетовый – ультрафіялетавы
Уменьшать – змяншаць
Уменьшение – змяншэнне
Униполярность – уніпалярнасць
Униполярный – уніпалярны
Унипотентность – уніпатэнтнасць
Унипотентный – уніпатэнтны
Уплотнение – ушчыльненне
Уплотнитель – ушчыльняльнік
Упорядочение – упарадкаванне
Упорядоченность – упарадкаванасць
Управление – кіраванне
Упрочнение – умацаванне
Упругий – пругкі
Упруговязкий – пругкавязкі
Упругость – пругкасць
Уравнение – ураўненне
Уровень – узровень
Усадка – усадка
Усиление – узмацненне
Усилитель – узмацняльнік
Ускорение – паскарэнне
Ускоритель – паскаральнік
Условие – умова
Усреднение – усярэдненне
Установка – устаноўка
Устойчиво – устойліва
Устойчивость – устойлівасць
Устройство – прыстасаванне
Утилизатор – утылізатар
Утилизация – утылізацыя
Утончение – патанчэнне
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Утрата – страта
УФ-излучение – УФ-выпраменьванне 
УФ-предыонизация – УФ-перадыанізацыя

Ф
Фаза-волны – фаза-хвалі
Фаза-колебания – фаза-ваганні
Фазово-поляризационный – фазава-палярызацыйны
Фазово-структурный – фазава-структурны
Фазовращатель – фазавярчальнік
Фазовый – фазавы
Фазовокомпенсационный – фазавакампенсацыйны
Фазокомпенсация – фазакампенсацыя
Фазообразование – фазаўтварэнне
Факел – факел
Фактор – фактар
Ферромагнетизм – ферамагнетызм
Ферромагнетик – ферамагнетык
Фигура – фігура
Физика – фізіка
Фильтр – фільтр
Фильтрация – фільтрацыя
Фокус – фокус
Фокусирование – факусіраванне
Фон – фон
Формула – формула 
Фотовозбуждение – фотаўзбуджэнне
Фотогальванический – фотагальванічны
Фотодинамика – фотадынаміка
Фотодиод – фотадыёд
Фотон – фатон
Фотосенсибилизация – фотасенсібілізацыя
Фотосинтез – фотасінтэз
Фотоэлектрон – фотаэлектрон
Фотоэффект – фотаэфект
Функция – функцыя
Фурье-анализ – фур’е-аналіз
Фурье-образ – фур’е-вобраз
Фурье-спектрометр – фур’е-спектрометр

Х
Хаотический – хаатычны
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Характерное излучение – характэрнае выпраменьванне 
Хемилюминесценция – хемілюмінесцэнцыя
Химический потенциал – хімічны патэнцыял
Химический элемент – хімічны элемент
Холодильный коэффициент – халадзільны каэфіцыент
Холодная эмиссия – халодная эмісія
Хроматическая абберация – храматычная аберацыя
Хрупкость – крохкасць

Ц
Цветовая температура – колеравая тэмпература
Цветовой пирометр – колеравы пірометр
Центральная сила – цэнтральная сіла
Центральное поле – цэнтральнае поле
Центральный удар – цэнтральны ўдар
Центр инерции – цэнтр інерцыі
Центр кривизны траектории – цэнтр крывізны траекторыі
Центр масс – цэнтр мас
Центробежная сила – цэнтрабежная сіла
Центробежная сила инерции – цэнтрабежная сіла інерцыі
Центростремительная сила – цэнтраімклівая сіла
Центростремительное ускорение – цэнтраімклівае паскарэнне
Центр тяжести – цэнтр цяжару
Цепные ядерные реакции – ланцуговыя ядзерныя рэакцыі
Цепь переменного тока – ланцуг пераменнага току
Цепь постоянного тока – ланцуг пастаяннага току
Цикл – цыкл
Циклическая частота – цыклічная частата
Цикл Карно – цыкл Карно
Цилиндрическая волна – цыліндрычная хваля
Цилиндрический конденсатор – цыліндрычны кандэнсатар
Циркулярно поляризованный свет – цыркулярна палярызаванае святло
Цуг волны – цуг хвалі

Ч
Частица – часцінка; часціца
Частота вращения – частата вярчэння
Частота колебаний – частата ваганняў
Частота обращения – частата абарачэння
Частотная модуляция – частотная мадуляцыя
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Частотный спектр – частотны спектр
Черное тело – чорнае цела
Число Авогадро – лік Авагадра
Число е – лік е
Число Лоренца – лік Лорэнца
Число Лошмидта – лік Лошміта
Число Кнудсена – лік Кнудсена
Число пи – лік пі
Число Рейнольдса – лік Рэйнальдса
Число Фарадея – лік Фарадэя
Числовой коэффициент – лікавы каэфіцыент

Ш
Ширина спектральной линии – шырыня спектральнай лініі
Шкала Кельвина – шкала Кельвіна
Шкала Ранкина – шкала Ранкіна
Шкала Цельсия – шкала Цэльсія
Штарковское расщепление – штаркаўскае расшчапленне
Шум магнитный – шум магнітны
Шум тепловой – шум цеплавы
Шунт – шунт

Щ
Щелевой – шчылінны
Щель спектрографа – шчыліна спектрографа

Э
Эквиатомный – эквіатамны
Эквивалент – эквівалент
Эквивалентность – эквівалентнасць
Экзотермический – экзатэрмічны
Эксергия – эксергія
Эксперимент – эксперымент
Экспозиция – экспазіцыя
Экстенсивный параметр – экстэнсіўны параметр
Экстракция – экстракцыя
Экстраполяция – экстрапаляцыя
Электричество – электрычнасць
Электроакустика – электраакустыка
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Электрод – электрод
Электродинамика – электрадынаміка
Электродиффузия – электрадыфузія
Электролит – электраліт
Электрон – электрон
Электроника – электроніка
Электронно-гидравлический – электронна-гідраўлічны
Электронно-колебательный – элекронна-вагальны
Электронно-лучевой – электронна-прамянёвы
Электрон-позитронный – электрон-пазітронны
Электропитание – электрасілкаванне
Электропроводимость – электраправоднасць
Электротеплоснабжение – электрацеплазабеспячэнне
Элемент – элемент
Элементарные частицы – элементарныя часціцы
Эллипс поляризации – эліпс палярызацыі
Энергетика – энергетыка
Энергетический – энергетычны
Энергия – энергія
Энергоемкий – энергаёмісты
Энтальпия – энтальпія
Энтропия – энтрапія
Эффект – эфект
Эффект Доплера – эфект Доплера
Эффективная масса – эфектыўная маса
Эффект Керра – эфект Кера
Эффузия – эфузія

Я
Явление абсорбции – з’ява абсорбцыі
Явление адсорбции – з’ява адсорбцыі
Явление десорбции – з’ява дэсорбцыі
Явление осмоса – з’ява осмасу
Явление сверхтекучести – з’ява звышцякучасці
Явление смачивания – з’ява змочвання
Явление Холла – з’ява Хола
Явления переноса – з’явы пераносу
Ядерная реакция – ядзерная рэакцыя
Ядерная физика – ядзерная фізіка
Ядерная энергия – ядзерная энергія
Ядерное взаимодействие – ядзернае ўзаемадзеянне
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Ядерное топливо – ядзернае паліва
Ядерные силы – ядзерныя сілы
Ядерный магнетон – ядзерны магнетон
Ядерный реактор – ядзерны рэактар
Ядро атома – ядро атама
Яркостная температура – яркасная тэмпература 
Яркостный пирометр – яркасны пірометр
Яркость – яркасць
Ячейка фазового пространства – ячэйка фазавай прасторы
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РУсКА-БеЛАРУсКІ сЛОЎНІК 
мАтЭмАтЫЧНЫХ тЭРмІНАЎ

А
Абсолют – абсалют
Абсолютно выпуклый – абсалютна выпуклы
Абсолютно эквивалентный – абсалютна эквівалентны
Абстракция – абстракцыя 
Абсцисса – абсцыса 
Автодуальный – аўтадуальны 
Автоморфизм – аўтамарфізм 
Автоморфизм Бернулли – аўтамарфізм Бернулі
Автопроизводная – аўтавытворная 
Авторегрессия – аўтарэгрэсія 
Адаптивный – адаптыўны 
Аддиатор – адыятар
Аддитивность – адытыўнасць
Аксиома – аксіёма 
Аксиома непрерывности – аксіёма неперарыўнасці
Аксиома треугольника – аксіёма трохвугольніка
Аксиомы арифметики – аксіёмы арыфметыкі
Алгебра – алгебра 
Алгебраически замкнутый – алгебраічна замкнуты
Алгоритм – алгарытм
Алгоритм вычислительный – алгарытм вылічальны
Алгорифм – алгарыфм 
Алеф-нуль – алеф-нуль 
Амплитуда – амплітуда 
Аннулятор вектора – анулятар вектара
Антипризма – антыпрызма 
Антисимметрирование – антысіметраванне 
Аполярности условие – апалярнасці ўмова
Апофема – апафема 
Аппликата – апліката 
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Аппроксимативно компактный – апраксіматыўна кампактны
Аппроксимации порядок – апраксімацыі парадак
Ареа-функция – арэа-функцыя 
Арифметизация – арыфметызацыя
Арифметика – арыфметыка 
Арккосинус – арккосінус 
Арккотангенс – арккатангенс 
Арксинус – арксінус 
Арксинуса закон – арксінуса закон
Арктангенс – арктангенс 
Аркус-функцыя – аркус- функцыя 
Асимметрии коэффициент – асіметрыі каэфіцыент
Асимметрический – асіметрычны 
Асинхронный – асінхронны 
Ассемблер – асэмблер 
Астрометрия – астраметрыя 
Аттрактор странный – атрактар дзіўны

Б
База – база 
База дискретная – база дыскрэтная
База счетная – база лічыльная 
Базис алгебраический – базіс алгебраічны
Базис банахова пространства – базіс банахавай прасторы
Базис векторного пространства – базіс вектарнай прасторы
Базис натурального ряда – базіс натуральнага рада
Базис суммирования – базіс падсумавання
Баланс – баланс 
Баланса метод – балансу метад 
Башня полей – вежа палёў 
Без доказательства – без доказу
Беззначный – бяззнакавы 
Безотносительно – незалежна 
Безрезультатный – безвыніковы
Бескванторный – бясквантарны 
Бесконечно – бясконца 
Бесконечно большая величина – бясконца вялікая велічыня
Бесконечно удаленный – бясконца аддалены, бязмежна далёкі
Бесконечнократный – бясконцакратны 
Бесконечность – бясконцасць, бязмежнасць
Бесконечность актуальная – бясконцасць актуальная 
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Бесконечность потенциальная – бясконцасць патэнцыйная
Бесскобочный – бяздужкавы 
Бесчисленный – незлічоны 
Бета-функция – бэта-функцыя 
Биаксиальный – біаксійны 
Биалгебра – біалгебра 
Бивектор – бівектар 
Биекция – біекцыя 
Бикасательная – бідатычная 
Биквадратичный – біквадратычны 
Биквадратный – біквадратны 
Билинейный – білінейны 
Бимодуль – бімодуль 
Бином Ньютона – біном Ньютана
Бинормаль – бінармаль 
Бисектриса – бісектрыса 
Бифуркация – біфуркацыя 
Близнецов парадокс – блізнят парадокс

В
Валентность – валентнасць 
Валентность ковариантная – валентнасць каварыянтная
Валентность контрвариантная – валентнасць контрварыянтная
Вариант – варыянт 
Вариация Адамара – варыяцыя Адамара
Вариация Гато – варыяцыя Гато
Вариация конечная – варыяцыя канечная
Вариация множества – варыяцыя мноства
Вариация отображения – варыяцыя адлюстравання
Вариация функции – варыяцыя функцыі
Ведущий – вядучы, асноўны, галоўны
Вектор – вектар 
Вектор аналитический – вектар аналітычны
Вектор Дарбу – вектар Дарбу
Вектор единичный – вектар адзінкавы
Вектор информационный – вектар інфармацыйны
Вектор корневой – вектар каранёвы
Вектор Лапласа – вектар Лапласа 
Вектор нулевой – вектар нулявы
Вектор осевой – вектар восевы 
Вектор случайный – вектар выпадковы
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Вектор частичный – вектар частковы
Вектор-функция – вектар-функцыя
Величина геометрическая – велічыня геаметрычная
Верзиера – верзіера 
Верзор – верзар 
Верификация – верыфікацыя 
Верный – правільны 
Вероятность априорная – імавернасць апрыёрная
Вероятность безусловная – імавернасць безумоўная 
Вероятность вырожденная – імавернасць выраджаная 
Вероятность перехода – імавернасць пераходу
Вероятность условная – імавернасць умоўная
Версор – версар 
Вертикаль – вертыкаль 
Вертикальность – вертыкальнасць 
Вертор – вертар 
Верхний – верхні 
Вершина конуса – вяршыня конуса
Вершина многогранника – вяршыня мнагагранніка
Вершина параболы – вяршыня парабалы
Вершина симплекса – вяршыня сімплекса
Вершина угла – вяршыня вугла
Вес базы – вага базы
Вес дифференциальный – вага дыферэнцыяльная
Вес доминантный – вага дамінантная
Вес интегральный – вага інтэгральная 
Вес тригонометрический – вага трыганаметрычная
Ветвление решений – галінаванне рашэнняў (развязкаў)
Ветвь аналитической функции – галіна аналітычнай функцыі 
Ветвь формальная – галіна фармальная 
Взаимодействие – узаемадзеянне 
Взвешенное среднее – узважанае сярэдняе
Вириал – вірыял 
Включение дифференциальное – уключэнне дыферэнцыяльнае
Вложение аналитическое – укладанне аналітычнае
Вложение изометрическое – укладанне ізаметрычнае
Вложение равномерное – укладанне раўнамернае
Вневписанная – звонку ўпісаная (умежаная)
Внешний – знешні 
Внутренний – унутраны 
Внутренность множества – унутранасць мноства
Вогнутый – увагнуты 
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Возведение в квадрат – узвядзенне ў квадрат
Возведение в степень – узвядзенне ў ступень
Возврат – зварот 
Возмущение – адхіленне 
Волна вторичная – хваля другасная
Волна поперечная – хваля папярочная
Волна продольная – хваля падоўжная
Волна сферическая – хваля сферычная
Воронка интегральная – варонка інтэгральная
Воспроизведение – узнаўленне 
Восстановление – аднаўленне 
Восьмигранник – васьміграннік 
Восьмикратный – васьміразовы 
Восьмиугольник – васьмівугольнік 
Вполне замкнутый – зусім замкнуты
Вполне изолированный – зусім ізаляваны
Вполне инвариантный – зусім інварыянтны
Вполне непрерывный – зусім неперарыўны
Вполне неприводимый – зусім непрыводны
Вполне приводимый – зусім прыводны
Вполне разложимый – зусім раскладальны
Вполне упорядоченный – зусім упарадкаваны
Вращение векторного поля – вярчэнне вектарнага поля
Вспомогательный – дапаможны 
Вторичный – другасны
Вхождение – уваходжанне 
Выбор – выбар 
Выборка группированная – выбарка групаваная
Вывод вспомогательный – выснова дапаможная
Вывода дерево – вываду дрэва
Вывода правило – вываду правіла
Выводимость – выводнасць 
Выгнутость – выгнутасць 
Выделение сигнала – вылучэнне сігналу
Выкладка – выкладка 
Вынесение из-под знака корня – вынясенне з-пад знака кораня
Вынесение за скобки – вынясенне за дужкі
Вынесение множителей – вынясенне множнікаў
Выносимый – які выносіцца (вылучаецца)
Вынуждение – змушэнне 
Выпадение – выпадзенне 
Выпрямление – выпростванне 
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Выпуклость голоморфная – выпукласць галаморфная
Выпуклость логарифмическая – выпукласць лагарыфмічная
Выпуклость метрики – выпукласць метрыкі
Выравнивание – выраўноўванне 
Выражение алгебраическое – выраз алгебраічны
Выражение аналитическое – выраз аналітычны
Выражение буквенное – выраз літарны
Выражение иррациональное – выраз ірацыянальны
Выражение подынтегральное – выраз падынтэгральны
Высота боковая – вышыня бакавая
Высота многочлена – вышыня мнагачлена
Высота параллелепипеда – вышыня паралелепіпеда
Высота цилиндра – вышыня цыліндра
Выход из разряда – выхад з разраду
Вычеркивание – выкрэсліванне 
Вычет биквадратичный – вылік біквадратовы
Вычет норменный – вылік нормавы
Вычет степенной – вылік ступенны
Вычисление приближенное – вылічэнне набліжанае
Вычисление рекуррентное – вылічэнне рэкурэнтнае
Вычисленный – вылічаны 
Вычислитель – вылічальнік 
Вычислительный – вылічальны 
Вычитаемое – аднімаемае
Вычитание – адніманне, адыманне
Вычитание дробей – адніманне дробаў

Г
Гамма-корреляция – гама-карэляцыя
Гамма-функция – гама-функцыя
Гексаэдр – гексаэдр 
Генератриса – генератрыса 
Геометрия абсолютная – геаметрыя абсалютная
Геометрия алгебраическая – геаметрыя алгебраічная
Геометрия аналитическая – геаметрыя аналітычная
Геометрия Гильберта – геаметрыя Гільберта
Геометрия диофантова – геаметрыя дыяфантава
Геометрия евклидова – геаметрыя эўклідава
Геометрия интегральная – геаметрыя інтэгральная
Геометрия комбинаторная – геаметрыя камбінаторная
Геометрия Лобачевского – геаметрыя Лабачэўскага
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Геометрия многомерная – геаметрыя мнагамерная 
Геометрия начертательная – геаметрыя начартальная
Геометрия непрерывная – геаметрыя неперарыўная 
Геометрия паскалева – геаметрыя паскалева
Геометрия релятивная – геаметрыя рэлятыўная 
Геометрия чисел – геаметрыя лікаў
Геометрия эквиаффинная – геаметрыя эквіафінная 
Геометрия эллиптическая – геаметрыя эліптычная
Гессиан формы – гесіян формы
Гессиан функции – гесіян функцыі
Гессиана – гесіяна 
Гипералгебра – гіпералгебра 
Гипербола равнобочная – гіпербала раўнабочная
Гиперболоид вращения – гіпербалоід вярчэння
Гиперболоид однополостный – гіпербалоід аднаполасны
Гиперграф – гіперграф 
Гиперкуб – гіперкуб 
Гиперплоскость – гіперплоскасць 
Гиперповерхность аналитическая – гіперпаверхня аналітычная
Гиперповерхность выпуклая – гіперпаверхня выпуклая
Гиперповерхность детерминантная – гіперпаверхня дэтэрмінантная
Гиперповерхность кубическая – гіперпаверхня кубічная
Гиперпространство – гіперпрастора 
Гиперфункция – гіперфункцыя 
Гиперцентр – гіперцэнтр 
Гипотеза альтернативная – гіпотэза альтэрнатыўная
Гипотеза Артина – гіпотэза Артына
Гипотеза Бибербаха – гіпотэза Бібербаха 
Гипотеза Вейля – гіпотэза Вейля
Гипотеза Вирзинга – гіпотэза Вірзінга
Гипотеза Мамфордта – гіпотэза Мамфарта
Гипотеза Минковского – гіпотэза Мінкоўскага
Гипотеза Пуанкаре – гіпотэза Пуанкарэ
Гипотенуза – гіпатэнуза 
Гипотрохоида – гіпатрахоіда 
Гипоциклоида – гіпацыклоіда 
Гистограмма – гістаграма 
Глубина модуля – глыбіня модуля
Голоморф группы – галаморф групы
Голономии группа – галаноміі група
Гомогруппа – гамагрупа 
Гомологии групп – гамалогіі груп
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Гомологии комплекса – гамалогіі комплексу
Гомологии сингулярные – гамалогіі сінгулярныя
Гомологии спектральные – гамалогіі спектральныя
Гомология гиперболическая – гамалогія гіпербалічная
Гомология неособенная – гамалогія неасаблівая
Гомология особенная – гамалогія асаблівая
Гомология сильная – гамалогія моцная
Гомология слабая – гамалогія слабая
Гомоморфизм автоматов – гомамарфізм аўтаматаў
Гомоморфизм Бокштейна – гомамарфізм Бакштэйна
Гомоморфизм Гуревича – гомамарфізм Гурэвіча
Гомоморфизм естественный – гомамарфізм натуральны
Гомоморфизм надстройки – гомамарфізм надбудовы
Гомоморфизм операторный – гомамарфізм аператарны
Гомоморфизм порядковый – гомамарфізм парадкавы
Гомоморфизм пучков – гомамарфізм пучкоў
Гомоморфизм скрещенный – гомамарфізм скрыжаваны
Гомотетичный – гоматэтычны 
Гомотетия – гаматэтыя 
Гомотопия клеточная – гаматопія клетачная
Гомотопия регулярная – гаматопія рэгулярная
Гомотопия свободная – гаматопія свабодная
Гомотопность отображений – гаматопнасць адлюстраванняў
Гониометрия – ганіаметрыя 
Гравитационный – гравітацыйны 
Градиент тензора – градыент тэнзара
Градиент функционала – градыент функцыянала
Градуированный – градуяваны 
Градус – градус 
Грамматика матричная – граматыка матрычная
Граней оператор – граней аператар
Граница области – граніца абсягу
Грань – грань (геам.), мяжа
Граф бихроматический – граф біхраматычны
Граф двудольный – граф двухдольны
Граф дополнительный – граф дадатковы
Граф Кокстера – граф Кокстэра
Граф планарный – граф планарны
Граф реберный – граф кантавы
Граф связный – граф звязны
Граф сильносвязный – граф моцназвязны
Граф слабосвязный – граф слабазвязны
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Граф случайный – граф выпадковы
Граф тотальный – граф татальны
Граф эйлеров – граф эйлераў
График замкнутый – графік замкнуты
График Куратовского – графік Куратоўскага
График оператора – графік аператара
График сетевой – графік сеткавы
График функции – графік функцыі
Грубость локальная – грубасць лакальная
Груда обобщенная – груда абагульненая
Груды и полугруппы – груды і паўгрупы
Группа абелева – група абелева
Группа автоморфизмов – група аўтамарфізмаў
Группа аделей – група адэлей
Группа алгебраическая – група алгебраічная
Группа аменабельная – група аменабельная
Группа анизотропная – група анізатропная
Группа арифметическая – група арыфметычная
Группа артинова – група артынава
Группа архимедова – група архімедава
Группа аффинная – група афінная
Группа без кручения – група без кручэння
Группа без центра – група без цэнтра
Группа Бетти – група Беці
Группа Брауэра – група Браўэра
Группа Брискорна – група Брыскарна
Группа Вейля – група Вейля
Группа векторная – група вектарная
Группа Витта – група Віта
Группа вложимая – група ўкладальная
Группа вращений – група вярчэнняў
Группа вырожденная – група выраджаная
Группа Галилея – група Галілея
Группа гамильтонова – група гамільтонава
Группа Гротендика – група Гратэндыка
Группа движений – група рухаў
Группа делимая – група падзельная
Группа диагональная – група дыяганальная
Группа Диксона – група Дыксана
Группа дискретная – група дыскрэтная
Группа знакопеременная – група знакапераменная
Группа идеалов – група ідэалаў
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Группа иделей – група ідэлей
Группа изометрий – група ізаметрый
Группа изотропий – група ізатропій
Группа иррегулярная – група ірэгулярная
Группа калибровочная – група калібровачная
Группа квазиразложимая – група квазіраскладальная
Группа квазирасщепимая – група квазірасшчапляльная
Группа квазифуксова – група квазіфуксава
Группа квазициклическая – група квазіцыклічная
Группа классическая – група класічная
Группа клейнова – група клейнава
Группа Клиффорда – група Кліфарда
Группа Кокстера – група Кокстэра
Группа коммутативная – група камутатыўная
Группа компактная – група кампактная
Группа конечная – група канечная 
Группа Кремоны – група Крэмоны
Группа кристаллографическая – група крышталеграфічная
Группа критическая – група крытычная
Группа Куммера – група Кумера
Группа Ли – група Лі
Группа линейная – група лінейная
Группа Лоренца – група Лоранца
Группа массивная – група масіўная
Группа матричная – група матрычная
Группа Матье – група Мацьё
Группа метабелева – група метабелева
Группа Милнора – група Мілнара
Группа модулярная – група мадулярная
Группа мультиоператорная – група мультыаператарная
Группа норм – група норм
Группа обобщения – група абагульнення
Группа ортогональная – група артаганальная
Группа периодов – група перыядаў
Группа Пикара – група Пікара
Группа подстановок – група падстановак
Группа полупростая – група паўпростая
Группа правоупорядоченная – група праваўпарадкаваная 
Группа преобразований – група пераўтварэнняў
Группа приведенная – група прыведзеная
Группа примарная – група прымарная
Группа примитивная – група прымітыўная
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Группа присоединенная – група далучаная
Группа проективная – група праектыўная
Группа производная – група вытворная
Группа псевдовогнутая – група псеўдаўвагнутая
Группа Пуанкаре – група Пуанкарэ
Группа разложимая – група раскладальная
Группа разрешимая – група вырашальная
Группа редуктивная – група рэдуктыўная
Группа редуцированная – група рэдукаваная
Группа симметрии – група сіметрыі
Группа скольжений – група слізганняў
Группа скрученная – група скручаная
Группа смешанная – група змешаная
Группа совершенная – група дасканалая
Группа Стейнберга – група Стэйнберга
Группа структурная – група структурная
Группа формальная – група фармальная
Группа Шевалле – група Шэвале
Группа элементарная – група элементарная
Группоид – групоід 
Густота дерева – гушчыня дрэва

Д
Данные Дирихле – дадзеныя Дырыхле
Данные Коши – дадзеныя Кашы
Движение инфинитезимальное – рух інфінітэзімальны
Движение квазипериодическое – рух квазіперыядычны
Двоеточие связное – двукроп’е звязнае
Двойной – двайны 
Двойственность Александера – дваістасць Александэра
Двойственность Колмогорова – дваістасць Калмагорава
Двойственность Лефшеца – дваістасць Лефшэца
Двойственность операций – дваістасць аперацый
Двойственность Понтрягина – дваістасць Пантрагіна
Двойственность Пуанкаре – дваістасць Пуанкарэ
Двойственность Ситникова – дваістасць Сітнікава
Двойственность Спеньера – дваістасць Спеньера
Двойственность стационарная – дваістасць стацыянарная
Двойственность Стинрода – дваістасць Стынрада
Двойственный – дваісты, дуальны
Двумерный – двухмерны 
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Двусторонний – двухбаковы 
Двуугольник сферический – двухвугольнік сферычны
Двухточечный – двухпунктавы 
Двучленный – двухчленны 
Действие группы – дзеянне групы
Действие по Гамильтону – дзеянне паводле Гамільтона
Действительный – сапраўдны, рэчаісны
Декодер – дэкодар 
Декодирование квантовое – дэкадаванне квантавае
Декодирование оптимальное – дэкадаванне аптымальнае
Декомпозиция – дэкампазіцыя 
Декремент подстановки – дэкрэмент падстаноўкі
Деление гармоническое – дзяленне гарманічнае
Делимое – дзялімае 
Делимость неограниченная – дзялімасць (падзельнасць) неабмежаваная
Делителей проблемы – дзельнікаў праблемы
Делитель единицы – дзельнік адзінкі
Делитель идеальный – дзельнік ідэальны
Делитель нормальный – дзельнік нармальны
Делитель нуля – дзельнік нуля
Делитель элементарный – дзельнік элементарны
Дельта амплитуды – дэльта амплітуды
Дельта-функция – дэльта-функцыя
Дельта-функция Дирака – дэльта-функцыя Дырака
Демиквадрика – дэміквадрыка 
Дендрит – дэндрыт 
Денумерант – дэнумерант 
Дерево вывода – дрэва вываду
Дерево информационное – дрэва інфармацыйнае
Дерево составляющих – дрэва складальных
Дерево фундированное – дрэва фундаванае
Десингуляризация – дэсінгулярызацыя 
Десятисторонник – дзесяцістароннік 
Десятичный – дзесятковы 
Деталь – дэталь 
Детальный – дэталёвы 
Детерминант – дэтэрмінант, вызначнік 
Детерминантный – дэтэрмінантны 
Дефект зацепления – дэфект зачаплення
Дефект массы – дэфект масы
Дефект матрицы – дэфект матрыцы
Дефект подпространства – дэфект падпрасторы
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Дефект поляритета – дэфект палярытэту
Дефект сплайна – дэфект сплайна
Деформация версальная – дэфармацыя версальная
Деформация многообразия – дэфармацыя разнастайнасці
Деформация особенностей – дэфармацыя асаблівасцей
Деформация подмножества – дэфармацыя падмноства
Деформация тривиальная – дэфармацыя трывіяльная
Дециль – дэцыль 
Дешифровка лингвистическая – дэшыфроўка лінгвістычная
Дзета-функция Артина – Шмидта – дзэта-функцыя Артына – Шміта 
Дзета-функция Вейерштрасса – дзэта-функцыя Веерштраса 
(Ваерштраса)
Дзета-функция Дедекинда – дзэта-функцыя Дэдэкінда
Дзета-функция Римана – дзэта-функцыя Рымана
Диагональ многоугольника – дыяганаль многавугольніка
Диаграмма автомата – дыяграма аўтамата
Диаграмма Венна – дыяграма Вена
Диаграмма Гартогса – дыяграма Гартагса
Диаграмма коммутативная – дыяграма камутатыўная
Диаграмма модели – дыяграма мадэлі
Диаграмма Найквиста – дыяграма Найквіста
Диаграмма Ньютона – дыяграма Ньютана
Диаграмма поворотов – дыяграма паваротаў
Диаграмма Пьюизе – дыяграма П’юізё
Диаграмма Фрезера – дыяграма Фрэзера
Диаграмма Хегора – дыяграма Хегара
Диаграмма элементарная – дыяграма элементарная
Диаграмма Юнга – дыяграма Юнга
Диада – дыяда 
Диаметр гиперболический – дыяметр гіпербалічны
Диаметр графа – дыяметр графа
Диаметр множества – дыяметр мноства
Диаметр окружности – дыяметр акружнасці (акружыны)
Диаметр параболы – дыяметр парабалы
Диаметр трансфинитный – дыяметр трансфінітны
Диаметр эллипса – дыяметр эліпса
Дивергенция – дывергенцыя 
Дивизор главный – дывізор галоўны
Дивизор дробный – дывізор дробавы
Дивизор исключительный – дывізор выключны
Дивизор Картье – дывізор Карцье
Дивизор положительный – дывізор дадатны
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Дивизор простой – дывізор просты
Дивизор Пуанкаре – дывізор Пуанкарэ
Дивизор специальный – дывізор спецыяльны
Дивизор целый – дывізор цэлы
Дивизор эффективный – дывізор эфектыўны
Дигамма-функция – дыгама-функцыя
Дизъюнктивный – дыз’юнктыўны
Дизъюнктный – дыз’юнктны
Дизъюнкция разделительная – дыз’юнкцыя раздзяляльная 
Дизъюнкция слагаемых – дыз’юнкцыя складаемых
Дизъюнкция элементарная – дыз’юнкцыя элементарная
Дилатация минимальная – дылатацыя мінімальная
Дилатация степенная – дылатацыя ступенная
Дилатация унитарная – дылатацыя ўнітарная
Диметрия – дыметрыя 
Динамика релятивистская – дынаміка рэлятывісцкая
Динамика символическая – дынаміка сімвалічная
Динамика сорбции – дынаміка сорбцыі
Дипольный – дыпольны 
Директриса Вильчинского – дырэктрыса Вільчынскага
Директриса гиперболы – дырэктрыса гіпербалы
Директриса параболы – дырэктрыса парабалы
Диск секущий – дыск сякучы
Диск срединный – дыск сярэдзінны
Дискрепанс – дыскрэпанс 
Дискретный – дыскрэтны 
Дискриминант алгебры – дыскрымінант алгебры
Дискриминант базиса – дыскрымінант базіса
Дискриминант идеала – дыскрымінант ідэалу
Дискриминант многочлена – дыскрымінант мнагачлена
Дискриминант модуля – дыскрымінант модуля
Дискриминант поля – дыскрымінант поля
Дисперсия выборочная – дысперсія выбарачная
Дисперсия эмпирическая – дысперсія эмпірычная
Дистрибутивность – дыстрыбутыўнасць 
Диффеоморфизм – дыфеамарфізм 
Дифференциал абелев – дыферэнцыял абелеў
Дифференциал аналитический – дыферэнцыял аналітычны
Дифференциал аппроксимативный – дыферэнцыял апраксіматыўны
Дифференциал билинейный – дыферэнцыял білінейны
Дифференциал биномиальный – дыферэнцыял біномны
Дифференциал внешний – дыферэнцыял знешні
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Дифференциал гармонический – дыферэнцыял гарманічны
Дифференциал Гато – дыферэнцыял Гато
Дифференциал голоморфный – дыферэнцыял галаморфны
Дифференциал замкнутый – дыферэнцыял замкнуты
Дифференциал квадратичный – дыферэнцыял квадратычны
Дифференциал ковариантный – дыферэнцыял каварыянтны
Дифференциал козамкнутый – дыферэнцыял казамкнуты
Дифференциал коточный – дыферэнцыял кадакладны
Дифференциал Ли – дыферэнцыял Лі
Дифференциал линейный – дыферэнцыял лінейны
Дифференциал мероморфный – дыферэнцыял мераморфны
Дифференциал обратный – дыферэнцыял адваротны
Дифференциал отображения – дыферэнцыял адлюстравання
Дифференциал повторный – дыферэнцыял паўторны
Дифференциал полный – дыферэнцыял поўны
Дифференциал представления – дыферэнцыял уяўлення
Дифференциал регулярный – дыферэнцыял рэгулярны
Дифференциал слабый – дыферэнцыял слабы
Дифференциал стохастический – дыферэнцыял стахастычны
Дифференциал точный – дыферэнцыял дакладны
Дифференциал Фреше – дыферэнцыял Фрэшэ
Дифференциал Шварца – дыферэнцыял Шварца
Дифференцирование абсолютное – дыферэнцыраванне абсалютнае
Дифференцирование внешнее – дыферэнцыраванне знешняе
Дифференцирование внутреннее – дыферэнцыраванне ўнутранае
Дифференцирование дробное – дыферэнцыраванне дробавае
Дифференцирование ковариантное – дыферэнцыраванне каварыянтнае
Дифференцирование кольца – дыферэнцыраванне кольца
Дифференцирование отображения – дыферэнцыраванне адлюстравання
Дифференцирование сильное – дыферэнцыраванне моцнае
Дифференцирование численное – дыферэнцыраванне лікавае
Дифференцируемость аппроксимативная – дыферэнцавальнасць 
апраксіматыўная
Дифференцируемость решения – дыферэнцавальнасць рашэння
Дихотомия экспоненциальная – дыхатамія экспаненцыйная
Длина аффинная – даўжыня афінная
Длина вектора – даўжыня вектара
Длина вывода – даўжыня вываду
Длина гиперболическая – даўжыня гіпербалічная
Длина когомологическая – даўжыня кагамалагічная
Длина кода – даўжыня кода
Длина кривой – даўжыня крывой
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Длина крюка – даўжыня крука
Длина пути – даўжыня шляху
Длина собственная – даўжыня ўласная
Длина экстремальная – даўжыня экстрэмальная
Длительность передачи – працягласць перадачы
Доверия коэффициент – даверу каэфіцыент
Додекаэдр – дадэкаэдр 
Доказательство индукцией – доказ індукцыяй
Доказательство от противного – доказ ад процілеглага
Доказательство финитное – доказ фінітны
Долгота – даўгата 
Доля Глиссона – доля Глісана
Доминанта – дамінанта 
Дополнение алгебраическое – дадатак алгебраічны 
Дополнение аналитическое – дадатак аналітычны
Дополнение дизъюнктное – дадатак дыз’юнктны
Дополнение множества – дадатак мноства
Дополнение ортогональное – дадатак артаганальны
Дополнение элемента – дадатак элемента
Дополнительный – дадатковы 
Допускать – дапускаць 
Допустимый – дапушчальны 
Достаточность – дастатковасць 
Достоверность – верагоднасць 
Дробь аликвотная – дроб аліквотны
Дробь десятичная – дроб дзесятковы
Дробь конструктивная – дроб канструктыўны
Дробь неправильная – дроб няправільны
Дробь непрерывная – дроб неперарыўны
Дробь периодическая – дроб перыядычны
Дробь подходящая – дроб, які падыходзіць
Дробь правильная – дроб правільны
Дробь рациональная – дроб рацыянальны
Дробь цепная – дроб ланцуговы
Дуальный – дуальны 
Дублет – дублет 
Дуга аналитическая – дуга аналітычная
Дуга графа – дуга графа
Дуга жорданова – дуга жарданава
Дуга окружности – дуга акружнасці (акружыны)
Дуга простая – дуга простая
Дуга Фату – дуга Фату
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Дуга Фока – Артина – дуга Фока – Артына 
Дуга эквиаффинная – дуга эквіафінная
Дуэль – дуэль 
Дыра черная – дзірка чорная
Дюжина – тузін 

Е
Евклида «Начала» – Эўкліда «Пачаткі» 
Единица алгебраическая – адзінка алгебраічная
Единица гомотопическая – адзінка гоматапічная
Единица группы – адзінка групы
Единица кольца – адзінка кольца
Единица круговая – адзінка кругавая
Единица левая – адзінка левая
Единица мнимая – адзінка ўяўная
Единица правая – адзінка правая
Единица решетки – адзінка кратаў
Единица сильная – адзінка моцная
Единица слабая – адзінка слабая
Единица сопряжения – адзінка спалучэння
Единичный – адзінкавы 
Единственность – адзінасць 
Емкость активная – ёмістасць актыўная
Емкость аналитическая – ёмістасць аналітычная
Емкость гармоническая – ёмістасць гарманічная
Емкость гиперболическая – ёмістасць гіпербалічная
Емкость логарифмическая – ёмістасць лагарыфмічная
Емкость множества – ёмістасць мноства
Емкость эллиптическая – ёмістасць эліптычная
Естественный – натуральны 

Ж
Жанр кривой – жанр крывой
Жанр фигуры – жанр фігуры
Жесткий – жорсткі, нягнуткі, цвёрды
Жесткость – цвёрдасць 

З
Зависимость алгебраическая – залежнасць алгебраічная
Зависимость вероятностная – залежнасць імаверная



215

Зависимость линейная – залежнасць лінейная
Зависимость статистическая – залежнасць статыстычная
Зависимый – залежны 
Задача Абеля – задача Абеля
Задача Апполония – задача Апалонія
Задача Бицадзе – задача Біцадзэ
Задача Больца – задача Больца
Задача вариационная – задача варыяцыйная
Задача внешняя – задача знешняя
Задача внутренняя – задача ўнутраная
Задача Геллерстедта – задача Гелерстэта
Задача граничная – задача гранічная
Задача Гурса – задача Гурса
Задача Дарбу – задача Дарбу
Задача детерминированная – задача дэтэрмінаваная
Задача Дирихле – задача Дырыхле
Задача Дугласа – задача Дугласа
Задача идентификации – задача ідэнтыфікацыі
Задача изопараметрическая – задача ізапараметрычная
Задача качества – задача якасці
Задача Кли – задача Клі
Задача коммивояжера – задача коміваяжора
Задача корректная – задача карэктная
Задача Коши – задача Кашы
Задача краевая – задача краявая
Задача Лагранжа – задача Лагранжа
Задача Майера – задача Маера
Задача минимизации – задача мінімізацыі
Задача многокритериальная – задача многакрытэрная
Задача многоэкстремальная – задача многаэкстрэмальная
Задача наблюдения – задача назіранняў
Задача начальная – задача пачатковая
Задача Неймана – задача Неймана
Задача некорректная – задача некарэктная
Задача неопределенная – задача нявызначаная
Задача параметрическая – задача параметрычная
Задача Плато – задача Плато
Задача плоская – задача плоская
Задача различения – задача адрознівання
Задача распараллеливания – задача распаралельвання
Задача Римана – Гильберта – задача Рымана – Гільберта 
Задача Робена – задача Рабэна
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Задача самообучения – задача саманавучання
Задача синтеза – задача сінтэзу
Задержка – затрымка 
Заключительный – заключны 
Закон больших чисел – закон вялікіх лікаў
Закон взаимности – закон узаемнасці
Закон Гаусса – закон Гаўса
Закон Гаусса взаимности – закон Гаўса ўзаемнасці
Закон Гука – закон Гука
Закон дистрибутивности – закон дыстрыбутыўнасці
Закон идемпотентности – закон ідэмпатэнтнасці
Закон контрапозиции – закон контрапазіцыі
Закон логический – закон лагічны
Закон Максвелла – закон Максвела
Закон медиальный – закон медыяльны
Закон модулярный – закон мадулярны
Закон поглощения – закон паглынання
Закон противоречия – закон супярэчнасці
Закон распределения – закон размеркавання
Закон сохранения – закон захавання
Закон Стефана – Больцмана – закон Стэфана – Больцмана 
Замена базы – замена базы
Замкнутость абсолютная – замкнутасць абсалютная
Замкнутый – замкнуты 
Замыкание алгебраическое – замыканне алгебраічнае
Замыкание линейное – замыканне лінейнае
Замыкание множества – замыканне мноства
Замыкание оператора – замыканне аператара
Замыкание Пифагорово – замыканне Піфагорава
Замыкание сепарабельное – замыканне сепарабельнае
Заостренный – завостраны 
Заполненный – запоўнены 
Запятая – коска 
Заряд – зарад 
Захватывание частоты – захопліванне частаты
Зацепление брунново – зачапленне брунава
Зацепление локальное – зачапленне лакальнае
Зацепление Нейвирта – зачапленне Нейвірта
Зацепления коэффициент – зачаплення каэфіцыент
Звезда замкнутая – зорка замкнутая
Звезда Миттаг-Леффлера – зорка Мітаг-Лёфлера
Звезда множества – зорка мноства
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Звезда открытая – зорка адкрытая
Звезда симплекса – зорка сімплекса
Звездный – зоркавы 
Звездообразный – зоркападобны 
Звездчатый – зорчаты 
Зеркало отображения – люстэрка адлюстравання
Знак Вейерштрасса – знак Веерштраса (Ваерштраса)
Знаки математические – знакі матэматычныя
Знакопеременный – знакапераменны 
Знакочередующийся – знакачаргавальны 
Знаменатель малый – назоўнік малы
Значащий – значны 
Значение арифметического корня – значэнне арыфметычнага кораня
Значение асимптотическое – значэнне асімптатычнае
Значение бифуркационное – значэнне біфуркацыйнае
Значение дефектное – значэнне дэфектнае
Значение исключительное – значэнне выключнае
Значение истинностное – значэнне праўдзіваснае
Значение квазисобственное – значэнне квазіўласнае
Значение начальное – значэнне пачатковае
Значение Пикара исключительное – значэнне Пікара выключнае
Значение собственное – значэнне ўласнае
Значимость – значнасць 
Зона доверительная – зона давяральная

И
Игр теория – гульняў тэорыя
Игра азартная – гульня азартная
Игра бескоалиционная – гульня бескааліцыйная
Игра бесконечная – гульня бясконцая
Игра биматричная – гульня біматрычная
Игра выпуклая – гульня выпуклая
Игра вырожденная – гульня выраджаная
Игра динамическая – гульня дынамічная
Игра дифференциальная – гульня дыферэнцыяльная
Игра коалиционная – гульня кааліцыйная
Игра конечная – гульня канечная
Игра матричная – гульня матрычная
Игра неатомическая – гульня неатамічная
Игра нестратегическая – гульня нестратэгічная
Игра позиционная – гульня пазіцыйная
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Игра полиномиальная – гульня паліномная
Игра простая – гульня простая
Игра рекурсивная – гульня рэкурсіўная
Игра рынка – гульня рынку
Игра сбалансированная – гульня збалансаваная
Игра статистическая – гульня статыстычная
Игра стохастическая – гульня стахастычная
Игра стратегическая – гульня стратэгічная
Идеал Александера – ідэал Александэра
Идеал главный – ідэал галоўны
Идеал двусторонний – ідэал двухбаковы
Идеал детерминантный – ідэал дэтэрмінантны
Идеал дивизориальный – ідэал дывізорны
Идеал дробный – ідэал дробавы
Идеал дуальный – ідэал дуальны
Идеал квадратичный – ідэал квадратычны
Идеал критический – ідэал крытычны
Идеал левый – ідэал левы
Идеал максимальный – ідэал максімальны
Идеал минимальный – ідэал мінімальны
Идеал модулярный – ідэал мадулярны
Идеал неразветвленный – ідэал неразгалінаваны
Идеал несмешанный – ідэал нязмешаны
Идеал нильпотентный – ідэал нільпатэнтны
Идеал нормирования – ідэал нармавання
Идеал обратимый – ідэал абарачальны
Идеал первичный – ідэал першасны
Идеал правый – ідэал правы
Идеал примарный – ідэал прымарны
Идеал примитивный – ідэал прымітыўны
Идеал простой – ідэал просты
Идеал разветвленный – ідэал разгалінаваны
Идеал регулярный – ідэал рэгулярны
Идеал свободный – ідэал свабодны
Идеал составной – ідэал састаўны
Идеал стандартный – ідэал стандартны
Идеал целый – ідэал цэлы
Идеал ядерный – ідэал ядзерны
Идеал якобиев – ідэал якобіеў
Идеальный – ідэальны 
Идель – ідэль 
Идемпотент абелев – ідэмпатэнт абелеў
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Идемпотент конечный – ідэмпатэнт канечны
Идемпотент примитивный – ідэмпатэнт прымітыўны
Идемпотентный – ідэмпатэнтны 
Идентификатор – ідэнтыфікатар 
Идентификация – ідэнтыфікацыя 
Иерархия проективная – іерархія праектыўная
Иерархия типов – іерархія тыпаў
Избыток сферический – лішак сферычны
Избыток треугольника – лішак трохвугольніка
Избыточность – лішак 
Избыточный – залішні 
Известный – вядомы 
Извивание кривой – выгінанне крывой
Извлечение корня – здабыванне кораня
Изгибание проективное – выгінанне праектыўнае
Излагать – выкладаць 
Излишек – лішак 
Измельчение барицентрическое – здрабненне барыцэнтрычнае
Изменение функции – змяненне функцыі
Измерение – вымярэнне 
Измеримый – вымерны 
Изображение – відарыс (планім.), выява
Изображение логарифмическое – выява лагарыфмічная
Изображение сферическое – выява сферычная
Изобретать – вынаходзіць 
Изогения – ізагенія 
Изогенный – ізагенны 
Изогональный – ізаганальны 
Изоклина – ізакліна 
Изокола – ізакола 
Изолированный – ізаляваны 
Изолятор множества – ізалятар мноства
Изоляции явление – ізаляцыі з’ява
Изомеры – ізамеры 
Изометрический – ізаметрычны 
Изометрия – ізаметрыя 
Изоморфизм алгебр – ізамарфізм алгебраў
Изоморфизм аффинный – ізамарфізм афінны
Изоморфизм бирациональный – ізамарфізм бірацыянальны
Изоморфизм борелевский – ізамарфізм барэлеўскі
Изоморфизм голоморфный – ізамарфізм галаморфны
Изоморфизм графов – ізамарфізм графаў
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Изоморфизм контраградиентный – ізамарфізм контраградыентны
Изоморфизм локальный – ізамарфізм лакальны
Изоморфизм метрический – ізамарфізм метрычны
Изоморфизм операторный – ізамарфізм аператарны
Изоморфизм решеточный – ізамарфізм кратавы
Изоморфизм симплициальный – ізамарфізм сімпліцыйны
Изоморфизм структурный – ізамарфізм структурны
Изоморфизм типовой – ізамарфізм тыпавы
Изоморфизм формаций – ізамарфізм фармацый
Изоморфный – ізаморфны 
Изооптический – ізааптычны 
Изопериметрический – ізаперыметрычны 
Изотерма адсорбции – ізатэрма адсорбцыі
Изотермический – ізатэрмічны 
Изотонный – ізатонны 
Изотопия накрывающая – ізатопія накрывальная
Изотопный – ізатопны 
Изотропный – ізатропны 
Изоэдр – ізаэдр 
Икосаэдр – ікасаэдр 
Имитационный – імітацыйны 
Иммерсия – імерсія 
Импликанта – імпліканта 
Импликация релевантная – імплікацыя рэлевантная
Импликация строгая – імплікацыя строгая
Инвариант абсолютный – інварыянт абсалютны
Инвариант Адамса – інварыянт Адамса
Инвариант адиабатический – інварыянт адыябатычны
Инвариант арифметический – інварыянт арыфметычны
Инвариант базисный – інварыянт базісный
Инвариант дифференциальный – інварыянт дыферэнцыяльны
Инвариант интегральный – інварыянт інтэгральны
Инвариант кардинальнозначный – інварыянт кардынальназначны
Инвариант кардинальный – інварыянт кардынальны
Инвариант кривизны – інварыянт крывізны (крывіні)
Инвариант максимальный – інварыянт максімальны
Инвариант размерностный – інварыянт размернасны
Инвариант симплектический – інварыянт сімплектычны
Инвариант топологический – інварыянт тапалагічны
Инвариант числовой – інварыянт лікавы
Инвариантность релятивистская – інварыянтнасць рэлятывісцкая
Инвариантность топологическая – інварыянтнасць тапалагічная
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Инвариантный – інварыянтны 
Инверсионный – інверсійны 
Инверсия гиперболическая – інверсія гіпербалічная
Инверсный – інверсны 
Инволюция гиперболическая – інвалюцыя гіпербалічная
Ингредиент – інгрэдыент 
Индекс ветвления – індэкс галінавання
Индекс задачи – індэкс задачы
Индекс инерции – індэкс інерцыі
Индекс многочлена – індэкс мнагачлена
Индекс оператора – індэкс аператара
Индекс пересечения – індэкс перасячэння
Индекс подгруппы – індэкс падгрупы
Индекс поляритета – індэкс палярытэту
Индекс топологический – індэкс тапалагічны
Индекс функции – індэкс функцыі
Индекс числа – індэкс ліку
Индекс энглевости – індэкс энглевасці
Индикатриса Банаха – індыкатрыса Банаха
Индикатриса вращений – індыкатрыса вярчэнняў
Индикатриса Дюпена – індыкатрыса Дзюпэна
Индикатриса касательных – індыкатрыса датычных
Индикатриса кривизны – індыкатрыса крывізны
Индикатриса роста – індыкатрыса росту
Индикатриса сферическая – індыкатрыса сферычная
Индуктивный – індуктыўны 
Индукции аксиома – індукцыі аксіёма
Индукционный – індукцыйны 
Индукция бесконечная – індукцыя бясконцая
Индукция математическая – індукцыя матэматычная
Индукция нетерова – індукцыя нётэрава
Индукция трансфинитная – індукцыя трансфінітная
Индуцированный – індуцыраваны 
Инертный – інертны 
Инструкция – інструкцыя 
Интеграл абелев – інтэграл абелеў
Интеграл алгебраический – інтэграл алгебраічны
Интеграл альтернированный – інтэграл альтэрніраваны
Интеграл Бергмана – Вейля – інтэграл Бергмана – Вейля 
Интеграл Беркиля – інтэграл Бёркіля
Интеграл Беркиля – Колмогорова – інтэграл Бёркіля – Калмагорава 
Интеграл бокса – інтэграл бокса
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Интеграл Бохнера – інтэграл Бохнера
Интеграл Вейля – інтэграл Вэйля
Интеграл вероятности – інтэграл імавернасці
Интеграл Винера – інтэграл Вінера
Интеграл Виноградова – інтэграл Вінаградава
Интеграл вмороженности – інтэграл умарожанасці
Интеграл Гарнака – інтэграл Гарнака
Интеграл Гаусса – інтэграл Гаўса
Интеграл гиперболический – інтэграл гіпербалічны
Интеграл гиперэллиптический – інтэграл гіперэліптычны
Интеграл Грина – інтэграл Грына
Интеграл Данжуа – інтэграл Данжуа
Интеграл Даниеля – інтэграл Даніэля
Интеграл Дарбу – інтэграл Дарбу
Интеграл двойной – інтэграл двайны
Интеграл Дирихле – інтэграл Дырыхле
Интеграл дробный – інтэграл дробавы
Интеграл Дюамеля – інтэграл Дзюамеля
Интеграл Зоммерфельда – інтэграл Замерфельда
Интеграл инвариантный – інтэграл інварыянтны
Интеграл Кирхгофа – інтэграл Кірхгофа
Интеграл Колмогорова – інтэграл Калмагорава
Интеграл континуальный – інтэграл кантынуальны
Интеграл Коши – інтэграл Кашы
Интеграл кратный – інтэграл кратны
Интеграл криволинейный – інтэграл крывалінейны
Интеграл Кристоффеля – Шварца – інтэграл Крыстофеля – Шварца 
Интеграл Лапласа – інтэграл Лапласа
Интеграл Лебега – інтэграл Лебега
Интеграл Лебега – Стилтьеса – інтэграл Лебега – Стылцьеса 
Интеграл Лере – інтэграл Лерэ
Интеграл мультипликативный – інтэграл мультыплікатыўны
Интеграл неопределенный – інтэграл нявызначаны
Интеграл несобственный – інтэграл няўласны
Интеграл общий – інтэграл агульны
Интеграл определенный – інтэграл вызначаны
Интеграл особый – інтэграл асаблівы
Интеграл ошибок – інтэграл памылак
Интеграл первый – інтэграл першы
Интеграл Перрона – інтэграл Перона
Интеграл Перрона – Стилтьеса – інтэграл Перона – Стылцьеса 
Интеграл поверхностный – інтэграл паверхневы
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Интеграл повторный – інтэграл паўторны
Интеграл полный – інтэграл поўны
Интеграл промежуточный – інтэграл прамежкавы
Интеграл псевдоэллиптический – інтэграл псеўдаэліптычны
Интеграл Пуассона – інтэграл Пуасона
Интеграл Пуассона – Лебега – інтэграл Пуасона – Лебега 
Интеграл Пуассона – Стилтьеса – інтэграл Пуасона – Стылцьеса 
Интеграл Радона – інтэграл Радона
Интеграл Римана – інтэграл Рымана
Интеграл Римана – Лиувилля – інтэграл Рымана – Ліўвіля 
Интеграл Римана – Стилтьеса – інтэграл Рымана – Стылцьеса 
Интеграл сильный – інтэграл моцны
Интеграл сингулярный – інтэграл сінгулярны
Интеграл Сонина – інтэграл Соніна
Интеграл состояний – інтэграл станаў
Интеграл статистический – інтэграл статыстычны
Интеграл Стилтьеса – інтэграл Стылцьеса
Интеграл стохастический – інтэграл стахастычны
Интеграл тройной – інтэграл трайны
Интеграл ультраэллиптический – інтэграл ультраэліптычны
Интеграл Фейнмана – інтэграл Фейнмана
Интеграл Френеля – інтэграл Фрэнэля
Интеграл функциональный – інтэграл функцыянальны
Интеграл Фурье – інтэграл Фур’е
Интеграл Фурье – Бесселя – інтэграл Фур’е – Беселя 
Интеграл Хеллингера – інтэграл Хелінгера
Интеграл Хинчина – інтэграл Хінчына
Интеграл циркулярный – інтэграл цыркулярны
Интеграл частный – інтэграл частковы
Интеграл Шварца – інтэграл Шварца
Интеграл Шлефли – інтэграл Шлефлі
Интеграл Эйлера – інтэграл Эйлера
Интеграл эйлеров – інтэграл эйлераў
Интеграл элементарный – інтэграл элементарны
Интеграл эллиптический – інтэграл эліптычны
Интеграл энергии – інтэграл энергіі
Интеграл Якоби – інтэграл Якобі
Интегральный – інтэгральны 
Интегрант – інтэгрант 
Интегрирование дробное – інтэграванне дробавае
Интегрирование инвариантное – інтэграванне інварыянтнае
Интегрирование по частям – інтэграванне па частках
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Интегрирование подстановкой – інтэграванне падстаноўкай
Интегрирование численное – інтэграванне лікавае
Интенсивность источника – інтэнсіўнасць крыніцы
Интенсивность потока – інтэнсіўнасць патоку
Интервал доверительный – інтэрвал давяральны
Интервал простой – інтэрвал просты
Интервал смежный – інтэрвал сумежны
Интервал стохастический – інтэрвал стахастычны
Интервал сходимости – інтэрвал збежнасці
Интервал толерантный – інтэрвал талерантны
Интервальный – інтэрвальны 
Интерполирование алгебраическое – інтэрпаляванне алгебраічнае
Интерполирование квадратичное – інтэрпаляванне квадратычнае
Интерполирование кратное – інтэрпаляванне кратнае
Интерполирование линейное – інтэрпаляванне лінейнае
Интерполирование операторов – інтэрпаляванне аператараў
Интерполирование тригонометрическое – інтэрпаляванне трыганаме-
трычнае
Интерполяционный – інтэрпаляцыйны 
Интерполяция гармоническая – інтэрпаляцыя гарманічная
Интерполяция линейная – інтэрпаляцыя лінейная
Интерполяция параболическая – інтэрпаляцыя парабалічная
Интерпретатор – інтэрпрэтатар 
Интерпретация неправильная – інтэрпрэтацыя няправільная
Интерпретация правильная – інтэрпрэтацыя правільная
Интерпретация языка – інтэрпрэтацыя мовы
Инфинитезимальный – інфінітэзімальны 
Информант дискриминантный – інфармант дыскрымінантны
Информативность эксперимента – інфарматыўнасць эксперымента
Информации количество – інфармацыі колькасць
Информации передача – інфармацыі перадача
Информационный – інфармацыйны 
Информация различения – інфармацыя адрознівання
Инцидентность – інцыдэнтнасць 
Инъективный – ін’ектыўны
Инъекция – ін’екцыя
Иррациональность алгебраическая – ірацыянальнасць алгебраічная
Иррациональность квадратическая – ірацыянальнасць квадратычная
Иррегулярность многообразия – ірэгулярнасць разнастайнасці
Иррегулярность угла – ірэгулярнасць вугла
Искажать – скажаць 
Искажение – скажэнне 
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Искать – шукаць 
Исключение – вылучэнне (дзеянне), вынятак (вынік)
Искомый – шуканы 
Исправлять – папраўляць, выпраўляць, правіць
Испытание – выпрабаванне 
Исследование операций – даследаванне аперацый
Исследователь – даследчык 
Исследовать – даследаваць 
Истинностный – праўдзівасны 
Истинность логическая – праўдзівасць лагічная
Истинность тождественная – праўдзівасць тоесная
Истинный – праўдзівы 
Источник сообщений – крыніца паведамленняў
Источник-изображение – крыніца-выява
Исчезать – знікаць 
Исчерпание области – вычэрпванне абсягу
Исчерпывающий – вычарпальны 
Исчисление базисное – вылічэнне базіснае
Исчисление вариационное – вылічэнне варыяцыйнае
Исчисление векторное – вылічэнне вектарнае
Исчисление винтовое – вылічэнне шрубавае
Исчисление высказываний – вылічэнне выказванняў
Исчисление Гейтинга – вылічэнне Гейтынга (Хайтынга)
Исчисление дифференциальное – вылічэнне дыферэнцыяльнае
Исчисление инверсное – вылічэнне інверснае
Исчисление интегральное – вылічэнне інтэгральнае
Исчисление интуиционистское – вылічэнне інтуіцыянісцкае
Исчисление классов – вылічэнне класаў
Исчисление логическое – вылічэнне лагічнае
Исчисление локальное – вылічэнне лакальнае
Исчисление матричное – вылічэнне матрычнае 
Исчисление нормальное – вылічэнне нармальнае
Исчисление ограниченное – вылічэнне абмежаванае
Исчисление операционное – вылічэнне аперацыйнае
Исчисление Поста – вылічэнне Поста
Исчисление предикатов – вылічэнне прэдыкатаў
Исчисление прикладное – вылічэнне прыкладное (дастасоўнае)
Исчисление пропозициальное – вылічэнне прапазіцыйнае 
Исчисление секвенций – вылічэнне секвенцый
Исчисление функциональное – вылічэнне функцыянальнае
Итерационный – ітэрацыйны 
Итерация простая – ітэрацыя простая
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Итерирование – ітэраванне 

К
Кактоид – кактоід 
Калибровка – каліброўка 
Камера Вейля – камера Вейля
Канал без памяти – канал без памяці
Канал гауссовский – канал гаўсаўскі
Канал многосторонний – канал шматбаковы
Канал связи – канал сувязі
Канал симметричный – канал сіметрычны
Канонический – кананічны 
Кардинал-множество – кардынал-мноства
Кардинальный – кардынальны 
Кардиоида – кардыёіда 
Карта локальная – карта лакальная
Карта плоская – карта плоская
Касание – дотык 
Касательная – датычная 
Каскад непрерывный – каскад неперарыўны
Каскадный – каскадны 
Катастрофа Тома – катастрофа Тома
Катастрофа элементарная – катастрофа элементарная
Категориальный – катэгарыйны 
Категория абелева – катэгорыя абелева
Категория аддитивная – катэгорыя адытыўная
Категория Гротендика – катэгорыя Гратэндыка
Категория групп – катэгорыя груп
Категория двойственная – катэгорыя дваістая
Категория дуальная – катэгорыя дуальная
Категория замкнутая – катэгорыя замкнутая
Категория комплексов – катэгорыя комплексаў
Категория конкретная – катэгорыя канкрэтная
Категория множеств – катэгорыя мностваў
Категория модулей – катэгорыя модуляў
Категория моноидальная – катэгорыя монаідальная
Категория мотивов – катэгорыя матываў
Категория надстроечная – катэгорыя надбудоўчая
Категория последовательностей – катэгорыя паслядоўнасцей
Категория предабелева – катэгорыя прадабелева
Категория топологизированная – катэгорыя тапалагізаваная
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Категория функторов – катэгорыя функтараў
Катеноид – катэноід 
Катет – катэт 
Качественный – якасны 
Квадрант – квадрант 
Квадрат декартов – квадрат дэкартаў
Квадрат интервала – квадрат інтэрвала
Квадрат кольца – квадрат кольца
Квадрат латинский – квадрат лацінскі
Квадрат магический – квадрат магічны
Квадрат Понтрягина – квадрат Пантрагіна
Квадрат Постникова – квадрат Поснікава
Квадрат скалярный – квадрат скалярны
Квадрат универсальный – квадрат універсальны
Квадрат эйлеров – квадрат эйлераў
Квадратриса Динострата – квадратрыса Дынастрата
Квадратура круга – квадратура круга
Квадратура оптимальная – квадратура аптымальная
Квадрика Дарбу – квадрыка Дарбу
Квадрика Ли – квадрыка Лі
Квадрупольный – квадрупольны 
Квазигруппа дистрибутивная – квазігрупа дыстрыбутыўная
Квазидискретный – квазідыскрэтны 
Квазиинтеграл – квазіінтэграл 
Квазикомпонента точки – квазікампанента пункта
Квазикоординаты – квазікаардынаты 
Квазилинеаризация – квазілінеарызацыя 
Квазимера – квазімера 
Квазимногообразие – квазімнагастайнасць 
Квазимногочлен – квазімнагачлен 
Квазинорма – квазінорма 
Квазиоперация – квазіаперацыя 
Квазиотражение – квазіадбітак 
Квазипериод – квазіперыяд 
Квазипорядок – квазіпарадак 
Квазирешение – квазірашэнне 
Квазисредние – квазісярэднія 
Квазитело – квазіцела 
Квазитождество – квазітоеснасць 
Квазиупорядоченность – квазіўпарадкаванасць 
Квазихарактер – квазіхарактар
Квантиль выборочная – квантыль выбарачная
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Квантор всеобщности – квантар усеагульнасці
Квантор ограниченный – квантар абмежаваны
Квантор существования – квантар існавання
Квартиль – квартыль 
Кватернион сопряженный – кватэрніён спалучаны
Класс архимедов – клас архімедаў
Класс Бэра – клас Бэра
Класс вычетов по модулю – клас вылікаў па модулі
Класс главный – клас галоўны
Класс группы – клас групы
Класс двусторонний – клас двухбаковы
Класс единичный – клас адзінкавы
Класс квадратичной формы – клас квадратычнай формы
Класс множеств аддитивный – клас мностваў адытыўны
Класс смежный – клас сумежны
Класс смежный левый – клас сумежны левы
Класс форм – клас форм
Класс функций – клас функцый
Класс элементов – клас элементаў
Классификация Бэра – класіфікацыя Бэра
Кластер – кластар 
Клетка двумерная – клетка двухмерная
Клетка жорданова (Жордана) – клетка жарданава (Жардана)
Клетка матрицы – клетка матрыцы
Клеточный – клетачны 
Клин – клін 
Клиновидный – клінападобны 
Клинографический – клінаграфічны 
Клон операции – клон аперацыі
Клотоида – клатоіда 
Клофоида – клафоіда 
Коалгебра – каалгебра 
Коалиция действия – кааліцыя дзеяння
Кобазис – кабазіс 
Кобол – кабол 
Кобордизм узлов – кабардызм вузлоў
Ковариант билинейный – каварыянт білінейны
Ковариант тензора – каварыянт тэнзара
Ковариантный вектор – каварыянтны вектар
Ковариантный дифференциал – каварыянтны дыферэнцыял
Ковариантный тензор – каварыянтны тэнзар
Ковариационный – каварыяцыйны 



229

Ковариация – каварыяцыя 
Ковер Серпиньского – дыван Сярпіньскага
Когенератор – кагенератар 
Когерентность – кагерэнтнасць 
Когерентный – кагерэнтны 
Когомологии алгебр – кагамалогіі алгебраў
Когомологии групп – кагамалогіі груп
Когомологии кольцо – кагамалогіі кольца
Когомологии теория – кагамалогіі тэорыя
Кограница – каграніца 
Код арифметический – код арыфметычны
Код блоковый – код блокавы
Код двоичный – код дваічны
Код дополнительный – код дадатковы
Код знака – код знака
Код каскадный – код каскадны
Код линейный – код лінейны
Код обратный – код адваротны
Код операции – код аперацыі
Код оптимальный – код аптымальны
Код параллельный – код паралельны
Код последовательный – код паслядоўны
Код смешанный – код змешаны
Кодирование автоматное – кадзіраванне аўтаматнае
Кодирование алфавитное – кадзіраванне алфавітнае
Кодировать – кадзіраваць 
Кодвижение – карух 
Коединица сопряжения – каадзінка спалучэння
Коконус морфизмов – каконус марфізмаў
Колебание вынужденное – ваганне вымушанае
Колебание гармоническое – ваганне гарманічнае
Колебание разрывное – ваганне разрыўнае
Колебание релаксационное – ваганне рэлаксацыйнае
Колебание последовательности – ваганне паслядоўнасці
Колебание прямолинейное – ваганне прамалінейнае
Колебание свободное – ваганне свабоднае
Колебание синусоидальное – ваганне сінусоіднае
Колебание собственное – ваганне ўласнае
Колебание усредненное – ваганне ўсярэдненае
Колебание функции – ваганне функцыі
Колебательный – вагальны 
Количественный – колькасны 
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Количество алгоритмическое – колькасць алгарытмічная
Количество информации – колькасць інфармацыі
Коллапс – калапс 
Коллектив автоматов – калектыў аўтаматаў
Коллизия переменных – калізія пераменных
Коллинеарность – калінеарнасць 
Коллинеация вещественная – калінеацыя рэчыўная (матэрыяльная)
Кологарифм – калагарыфм 
Кольцевидный – кольцападобны 
Кольцевой – кольцавы 
Кольцо абелево – колца абелева 
Кольцо аделей – колца адэлей
Кольцо Альберта – колца Альберта
Кольцо альтернативное – колца альтэрнатыўнае
Кольцо аналитическое – колца аналітычнае
Кольцо артиново – колца артынава 
Кольцо архимедово – колца архімедава
Кольцо ассоциативное – колца асацыятыўнае
Кольцо атомарное – колца атамарнае
Кольцо Безу – колца Безу
Кольцо бирегулярное – колца бірэгулярнае
Кольцо булево – колца булева
Кольцо бэровское – колца бэраўскае
Кольцо Вейерштрасса – колца Веерштраса (Ваерштраса)
Кольцо векторное – колца вектарнае
Кольцо Витта – колца Віта
Кольцо вихревое – колца віхравое
Кольцо вычетов – колца вылічэнняў
Кольцо Гротендика – колца Гратэндыка
Кольцо групповое – колца групавое
Кольцо дедекиндово – колца дэдэкіндава
Кольцо Джекобсона – колца Джэкабсана
Кольцо диагональное – колца дыяганальнае
Кольцо дифференциальное – колца дыферэнцыяльнае
Кольцо закрученное – колца закручанае
Кольцо евклидово – колца эўклідава
Кольцо квазирегулярное – колца квазірэгулярнае
Кольцо когерентное – колца кагерэнтнае
Кольцо когомологий – колца кагамалогій
Кольцо коммутативное – колца камутатыўнае
Кольцо круговое – колца кругавое
Кольцо Ли – колца Лі
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Кольцо локальное – колца лакальнае
Кольцо матриц – колца матрыц
Кольцо множеств – колца мностваў
Кольцо нормальное – колца нармальнае
Кольцо нормированное – колца нарміраванае
Кольцо оперативное – колца аператыўнае
Кольцо операторное – колца аператарнае
Кольцо представлений – колца ўяўленняў
Кольцо примитивное – колца прымітыўнае
Кольцо присоединенное – колца далучанае
Кольцо с делением – колца з дзяленнем
Кольцо топологическое – колца тапалагічнае
Кольцо упорядоченное – колца ўпарадкаванае
Кольцо факториальное – колца фактарыяльнае
Кольцо целозамкнутое – колца цэлазамкнутае
Кольцо эндоморфизмов – колца эндамарфізмаў
Кольцоид – кальцоід 
Команда – каманда 
Комбинат – камбінат 
Комбинатор – камбінатар 
Комбинаторика – камбінаторыка 
Комитант дифференциальный – камітант дыферэнцыяльны
Коммутант – камутант 
Коммутативность свертки – камутатыўнасць скруткі
Коммутативный – камутатыўны 
Коммутатор базисный – камутатар базісны
Коммутатор правильный – камутатар правільны
Коммутировать – камуціраваць 
Компакт совершенный – кампакт дасканалы
Компакт сцепленный – кампакт счэплены
Компактификация – кампактыфікацыя 
Компактность аппроксимативная – кампактнасць апраксіматыўная
Компактность в себе – кампактнасць у сабе
Компактность локальная – кампактнасць лакальная
Компактность слабая – кампактнасць слабая
Компактный – кампактны 
Компаньон – кампаньён 
Компенсатор – кампенсатар 
Компилятор – кампілятар 
Компиляция программ – кампіляцыя праграм
Компланация – кампланацыя 
Комплекс абстрактный – комплекс абстрактны
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Комплекс бесконечномерный – комплекс бясконцамерны
Комплекс геометрический – комплекс геаметрычны
Комплекс двойной – комплекс двайны
Комплекс клеточный – комплекс клетачны
Комплекс конечномерный – комплекс канечнамерны
Комплекс конечный – комплекс канечны
Комплекс коцепной – комплекс каланцуговы
Комплекс линейный – комплекс лінейны
Комплекс прямых – комплекс прамых
Комплекс симплициальный – комплекс сімпліцыйны
Комплекс цепей – комплекс ланцугоў
Комплекс Чеха – комплекс Чэха
Комплекс эллиптический – комплекс эліптычны
Комплексификация – камплексіфікацыя 
Комплексно-сопряженный – комплексна-спалучаны
Комплексный – комплексны 
Композит полей – кампазіт палёў
Композиционный – кампазіцыйны 
Композиция автоматов – кампазіцыя аўтаматаў
Композиция адамаровская – кампазіцыя адамараўская
Композиция картановская – кампазіцыя картанаўская
Композиция квадратичных форм – кампазіцыя квадратычных форм
Композиция линейных представлений группы – кампазіцыя лінейных 
уяўленняў групы
Композиция операций – кампазіцыя аперацый
Композиция отображений – кампазіцыя адлюстраванняў
Композиция соответствий – кампазіцыя адпаведнасцей
Композиция функций – кампазіцыя функцый
Компонента абсолютно-непрерывная – кампанента абсалютна-непера-
рыў ная
Компонента вектора – кампанента вектара
Компонента пространства – кампанента прасторы
Компонента периодическая – кампанента перыядычная
Компонента связная – кампанента звязная
Компонента сингулярная – кампанента сінгулярная
Компонента тензора – кампанента тэнзара
Компонента точки – кампанента пункта
Компонировать – кампаніраваць 
Конвективный – канвектыўны 
Конверсия – канверсія 
Конгруэнтность отрезков – кангруэнтнасць адрэзкаў
Конгруэнция абсолютная – кангруэнцыя абсалютная
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Конгруэнция Бианки – кангруэнцыя Біянкі
Конгруэнция вербальная – кангруэнцыя вербальная
Конгруэнция Гишара – кангруэнцыя Гішара
Конгруэнция Гурса – кангруэнцыя Гурса
Конгруэнция дробная – кангруэнцыя дробавая
Конгруэнция идеальная – кангруэнцыя ідэальная
Конгруэнция изотропная – кангруэнцыя ізатропная
Конгруэнция криволинейная – кангруэнцыя крывалінейная
Конгруэнция нормальная – кангруэнцыя нармальная
Конгруэнция прямых – кангруэнцыя прамых
Конгруэнция синектическая – кангруэнцыя сінектычная
Конгруэнц-многообразие – кангруэнц-разнастайнасць
Конгруэнц-подгруппа – кангруэнц-падгрупа
Конгруэнц-проблема – кангруэнц-праблема
Конденсатор – кандэнсатар 
Конечнозначный – канечназначны 
Конечнолистный – канечналіставы 
Конечномерный – канечнамерны 
Конечноразностный – канечнарознасны, канечнарозніцавы
Конечносвязный – канечназвязны 
Конечный – канечны 
Коника – коніка 
Конический – канічны 
Конкатенация – канкатэнацыя 
Конкомитант – канкамітант 
Конкордантность – канкардантнасць 
Коноид интегральный – каноід інтэгральны
Коноид характеристический – каноід характарыстычны
Коноидальный – каноідны 
Конормаль – канармаль 
Конормальный – канармальны 
Коннекс – канэкс 
Консеквент – кансеквент 
Консерватизм углов – кансерватызм вуглоў
Константа аддитивная – канстанта адытыўная
Константа мировая – канстанта сусветная
Константа переадресации – канстанта пераадрасацыі
Константа структурная – канстанта структурная
Константа эйлерова – канстанта эйлерава
Конституэнта – канстытуэнта 
Конструировать – канструяваць 
Конструктивизм – канструктывізм 
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Конструктивистский – канструктывісцкі 
Конструктивный – канструктыўны 
Конструкция – канструкцыя 
Контакт двойной – кантакт двайны
Контакт переноса – кантакт пераносу
Контакт положения – кантакт становішча
Контакт простой – кантакт просты
Контакт решения – кантакт рашэння (развязку)
Контактный – кантактны 
Контингенция – кантынгенцыя 
Континуальный – кантынуальны 
Континуанта – кантынуанта 
Континуум арифметический – кантынуум арыфметычны
Континуум ациклический – кантынуум ацыклічны
Континуум гладкий – кантынуум гладкі
Континуум двоичный – кантынуум дваічны
Континуум двумерный – кантынуум двухмерны
Континуум жорданов – кантынуум жарданаў
Континуум кубовидный – кантынуум кубападобны
Континуум неприводимый – кантынуум непрыводны
Континуум неразложимый – кантынуум нераскладальны
Континуум-гипотеза – кантынуум-гіпотэза
Контравариант тензора – контраварыянт тэнзара
Контравариантный – контраварыянтны 
Контрагредиентный – контрагрэдыентны 
Контракция – кантракцыя 
Контраст – кантраст 
Контрмодель – контрмадэль 
Контроль логический – кантроль лагічны
Контроль приемочный – кантроль прыёмачны
Контроль профилактический – кантроль прафілактычны
Контроль статистический – кантроль статыстычны
Контрпример – контрпрыклад 
Контур выпуклый – контур выпуклы
Контур гладкий – контур гладкі
Контур гомоклинический – контур гомаклінічны
Контур замкнутый – контур замкнуты
Контур звездный – контур зоркавы
Контур колебательный – контур хістальны
Контур нормальный – контур нармальны
Контур перевальный – контур перавальны
Контурный – контурны 
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Конус асимптотический – конус асімптатычны
Конус выпуклый – конус выпуклы
Конус выступающий – конус, які выступае
Конус изотропный – конус ізатропны 
Конус касательный – конус датычны
Конус круговой – конус кругавы
Конус миниэдральный – конус мініэдральны
Конус морфизмов – конус марфізмаў
Конус наклонный – конус нахілены
Конус направляющий – конус накіравальны
Конус нормальный – конус нармальны
Конус нулевой – конус нулявы
Конус отображения – конус адлюстравання
Конус положительный – конус дадатны
Конус правильный – конус правільны
Конус предельный – конус лімітавы
Конус прямой – конус прамы
Конус равносторонний – конус роўнастаронні
Конус телесный – конус цялесны
Конус усеченный – конус усечаны
Конус характеристический – конус характарыстычны
Конусный – конусны 
Конусообразный – конусападобны 
Конфигурационный – канфігурацыйны 
Конфигурация – канфігурацыя 
Конфинальность – канфінальнасць 
Конфликт – канфлікт 
Конфлюэнтный – канфлюэнтны 
Конфокальный – канфакальны 
Конформно-геодезический – канформна-геадэзічны
Конформно-евклидов – канформна-эўклідаў
Конформно-инвариантный – канформна-інварыянтны
Конхоида Никомеда – канхоіда Нікамеда
Конхоидальный – канхоідны 
Концевой – канцавы 
Концентрация – канцэнтрацыя 
Концентричность – канцэнтрычнасць 
Конциденция – канцыдэнцыя 
Концикличный – канцыклічны 
Конъюнктивный – кан’юнктыўны
Конъюнкция элементарная – кан’юнкцыя элементарная
Конъюнкция ядровая – кан’юнкцыя ядравая
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Кообраз – кавобраз 
Координата – каардыната 
Координаты абсолютные – каардынаты абсалютныя
Координаты асимптотические – каардынаты асімптатычныя
Координаты аффинные – каардынаты афінныя
Координаты базиса – каардынаты базісу
Координаты барицентрические – каардынаты барыцэнтрычныя
Координаты бивектора – каардынаты бівектара
Координаты биполярные – каардынаты біпалярныя
Координаты бисферические – каардынаты бісферычныя
Координаты бицилиндрические – каардынаты біцыліндрычныя
Координаты вырожденные – каардынаты выраджаныя (звыродныя)
Координаты Гаусса – каардынаты Гаўса
Координаты Вейерштрасса – каардынаты Веерштраса (Ваерштраса)
Координаты гармонические – каардынаты гарманічныя
Координаты гексасферические – каардынаты гексасферычныя
Координаты географические – каардынаты геаграфічныя
Координаты геодезические – каардынаты геадэзічныя
Координаты голономные – каардынаты галаномныя
Координаты гонометрические – каардынаты ганаметрычныя
Координаты грассмановы – каардынаты грасманавы
Координаты декартовы – каардынаты дэкартавы
Координаты естественные – каардынаты прыродныя
Координаты избыточные – каардынаты лішкавыя
Координаты изотермические – каардынаты ізатэрмічныя
Координаты канонические – каардынаты кананічныя
Координаты Клейна – каардынаты Клейна
Координаты косоугольные – каардынаты косавугольныя
Координаты криволинейные – каардынаты крывалінейныя
Координаты лагранжевы – каардынаты лагранжавы
Координаты линейные – каардынаты лінейныя
Координаты локальные – каардынаты лакальныя
Координаты неголономные – каардынаты негаланомныя
Координаты нормальные – каардынаты нармальныя
Координаты обобщенные – каардынаты абагульненыя
Координаты однородные – каардынаты аднародныя
Координаты ортогональные – каардынаты артаганальныя
Координаты параболические – каардынаты парабалічныя
Координаты параболоидальные – каардынаты парабалоідныя
Координаты пентасферические – каардынаты пентасферычныя
Координаты плюккеровы – каардынаты плюкеравы
Координаты полисферические – каардынаты полісферычныя
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Координаты полугеодезические – каардынаты паўгеадэзічныя
Координаты полярно-сферические – каардынаты палярна-сферычныя
Координаты полярно-цилиндрические – каардынаты палярна-цылін-
дры чныя
Координаты полярные – каардынаты палярныя
Координаты проективные – каардынаты праектыўныя
Координаты прямоугольные – каардынаты прамавугольныя
Координаты римановы – каардынаты рыманавы
Координаты сферические – каардынаты сферычныя
Координаты сфероидальные – каардынаты сфероідныя
Координаты сфероконические – каардынаты сфераканічныя
Координаты тангенциальные – каардынаты тангенцыйныя
Координаты текущие – каардынаты бягучыя
Координаты тензора – каардынаты тэнзара
Координаты тетрациклические – каардынаты тэтрацыклічныя
Координаты тороидальные – каардынаты тароідныя
Координаты точечные – каардынаты пунктавыя
Координаты трилинейные – каардынаты трылінейныя
Координаты триметрические – каардынаты трыметрычныя
Координаты фазовые – каардынаты фазавыя
Координаты Ферми – каардынаты Фермі
Координаты фигуры – каардынаты фігуры
Координаты циклические – каардынаты цыклічныя
Координаты цилиндрические – каардынаты цыліндрычныя
Координаты эллипсоидальные – каардынаты эліпсоідныя
Координаты эллиптические – каардынаты эліптычныя
Координатный – каардынатны 
Координация – каардынацыя 
Координировать – каардынаваць 
Копредел функтора – каліміт функтара
Копредставление – каўяўленне 
Копреобразование – капераўтварэнне 
Коразмерность гомологическая – каразмернасць гамалагічная
Коразмерность комплексная – каразмернасць комплексная
Коразмерность особенности – каразмернасць асаблівасці
Коразмерность подмногообразия – каразмернасць падмнагастайнасці
Коразмерность подпространства – каразмернасць падпрасторы
Коразмерность слоения – каразмернасць слаення
Корасслоение – карасслаенне 
Корень алгебры – корань алгебры
Корень вещественный (действительный) – корань сапраўдны (рэчаісны)
Корень двузначный – корань двухзначны
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Корень квадратный – корань квадратны
Корень кратный – корань кратны
Корень кубический – корань кубічны
Корень мнимый – корань уяўны
Корень многочлена – корань мнагачлена
Корень первообразный – корань першавобразны
Корень посторонний – корань пабочны
Корень приближенный – корань набліжаны
Корень примитивный – корань прымітыўны
Корень простой – корань просты
Корень уравнения – корань ураўнення
Корень устойчивый – корань устойлівы
Корень характеристический – корань характарыстычны
Корневой – каранёвы 
Корепер – карэпер 
Корпус – корпус 
Корректирование ошибки – карэкціраванне памылкі
Корректность определения – карэктнасць азначэння
Корректор – карэктар 
Коррелированный – карэляваны 
Коррелограмма – карэлаграма 
Корреляционный – карэляцыйны 
Корреляция каноническая – карэляцыя кананічная
Корреляция нормальная – карэляцыя нармальная
Корреляция отрицательная – карэляцыя адмоўная
Корреляция положительная – карэляцыя дадатная
Корреляция симплектическая – карэляцыя сімплектычная
Кортеж допустимый – картэж дапушчальны
Кос теория – кос тэорыя
Коса – каса 
Косвенный – ускосны 
Косеканс гиперболический – касеканс гіпербалічны
Косекансоида – касекансоіда 
Косинус амплитуды – косінус амплітуды
Косинус гиперболический – косінус гіпербалічны
Косинус интегральный – косінус інтэгральны
Косинус эллиптический – косінус эліптычны
Косинусоида – касінусоіда 
Косинус-преобразование Фурье – косінус-пераўтварэнне Фур’е
Косинусы направляющие – косінусы накіравальныя
Кослой – каслой 
Косой – касы 
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Косопряжение – каспалучанасць 
Кососимметрический – косасіметрычны 
Косоугольник – косавугольнік 
Косоугольный – косавугольны 
Котангенс гиперболический – катангенс гіпербалічны
Котангенсоида – катангенсоіда 
Кофункция – кафункцыя 
Коцепной – каланцуговы 
Коцепь бемольная – каланцуг бемольны
Коцепь гладкая – каланцуг гладкі
Коцепь диезная – каланцуг дыезны
Коцикл комплекса – кацыкл комплексу
Коцикл фундаментальный – кацыкл фундаментальны
Коцикл хефлигеровский – кацыкл хефлігераўскі
Коциклический – кацыклічны 
Коэффициент акцессорный – каэфіцыент акцэсарны
Коэффициент асимметрии – каэфіцыент асіметрыі
Коэффициент биномиальный – каэфіцыент біномны
Коэффициент весовой – каэфіцыент вагавы
Коэффициент внешний – каэфіцыент знешні
Коэффициент доверия – каэфіцыент даверу
Коэффициент изменчивости – каэфіцыент зменлівасці
Коэффициент искажения – каэфіцыент скажэння
Коэффициент масштабный – каэфіцыент маштабны
Коэффициент неопределенный – каэфіцыент нявызначаны
Коэффициент переводной – каэфіцыент перавадны
Коэффициент подобия – каэфіцыент падобнасці
Коэффициент поправочный – каэфіцыент паправачны
Коэффициент пропорциональности – каэфіцыент прапарцыянальнасці
Коэффициент разброса – каэфіцыент роскіду
Коэффициент растяжения – каэфіцыент расцяжэння
Коэффициент расхождения – каэфіцыент разыходжання
Коэффициент регрессии – каэфіцыент рэгрэсіі
Коэффициент средний – каэфіцыент сярэдні
Коэффициент угловой – каэфіцыент вуглавы
Коэффициент Фурье – каэфіцыент Фур’е
Коэффициент эксцесса – каэфіцыент эксцэсу
Коядро – каядро 
Краевой – краявы 
Край многообразия – край мнагастайнасці
Кратное общее – кратнае агульнае
Кратное общее наименьшее – кратнае агульнае найменшае
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Кратно-монотонный – кратна-манатонны
Кратность веса – кратнасць вагі
Кратность пересечения – кратнасць перасячэння
Кратность полюса – кратнасць полюса
Кратный – кратны 
Крест гиперболический – крыж гіпербалічны
Крест косой – крыж косы
Кривая алгебраическая – крывая алгебраічная
Кривая аналитическая – крывая аналітычная
Кривая ветвления – крывая галінавання
Кривая вписанная – крывая ўпісаная (умежаная)
Кривая вогнутая – крывая ўвагнутая
Кривая выпуклая – крывая выпуклая 
Кривая гиперэллиптическая – крывая гіперэліптычная
Кривая гладкая – крывая гладкая
Кривая голоморфная – крывая галаморфная
Кривая дискриминантная – крывая дыскрымінантная
Кривая дуальная – крывая дуальная
Кривая Жордана (жорданова) – крывая Жардана (жарданава)
Кривая замкнутая – крывая замкнутая
Кривая изооптическая – крывая ізааптычная
Кривая изохронная – крывая ізахронная
Кривая инвариантная – крывая інварыянтная
Кривая интегральная – крывая інтэгральная
Кривая интерполяции – крывая інтэрпаляцыі
Кривая исключительная – крывая выключная
Кривая каноническая – крывая кананічная
Кривая Кассини – крывая Касіні
Кривая комплексно-аналитическая – крывая комплексна-аналітычная
Кривая кубическая – крывая кубічная
Кривая кусочно-гладкая – крывая кускова-гладкая
Кривая Ламе – крывая Ламе
Кривая логарифмическая – крывая лагарыфмічная
Кривая Лопиталя – крывая Лапіталя
Кривая модулярная – крывая мадулярная
Кривая Монжа – крывая Монжа
Кривая направляющая – крывая накіравальная
Кривая невырожденная – крывая нявыраджаная (незвыродная)
Кривая незамкнутая – крывая незамкнутая
Кривая непрерывная – крывая неперарыўная
Кривая овальная – крывая авальная
Кривая оперативная – крывая аператыўная
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Кривая описанная – крывая апісаная (акрэсленая)
Кривая ортооптическая – крывая ортааптычная
Кривая открытая – крывая адкрытая
Кривая паналгебраическая – крывая паналгебраічная
Кривая Персея – крывая Персея
Кривая плоская – крывая плоская
Кривая плотности – крывая шчыльнасці
Кривая показательная – крывая паказальная
Кривая постоянной кривизны – крывая пастаяннай крывізны (крывіні)
Кривая постоянной ширины – крывая пастаяннай шырыні
Кривая равных вероятностей – крывая роўных імавернасцей
Кривая равных наклонов – крывая роўных нахілаў
Кривая регрессии – крывая рэгрэсіі
Кривая регулярная – крывая рэгулярная
Кривая Рибокура – крывая Рыбакура
Кривая Ролля – крывая Роля
Кривая Серпиньского – крывая Сярпіньскага
Кривая спирическая – крывая спірычная
Кривая таутохронная – крывая таўтахронная
Кривая трансцедентная – крывая трансцэдэнтная
Кривая тринометрическая – крывая трынаметрычная
Кривая уникурсальная – крывая унікурсальная
Кривая фокальная – крывая факальная
Кривая Фреше – крывая Фрэшэ
Кривая характеристическая – крывая характарыстычная
Кривая циклоидальная – крывая цыклоідная
Кривая циссоидальная – крывая цысоідная
Кривая Чезаро – крывая Чэзара
Кривая Штурма – крывая Штурма
Кривая экспоненциальная – крывая экспаненцыйная
Кривая эллиптическая – крывая эліптычная
Кривизна аффинная – крывізна афінная
Кривизна внешняя – крывізна знешняя
Кривизна внутренняя – крывізна ўнутраная
Кривизна вторая – крывізна другая
Кривизна выпуклой поверхности – крывізна выпуклай паверхні
Кривизна гауссова – крывізна гаўсава
Кривизна геодезическая – крывізна геадэзічная
Кривизна главная – крывізна галоўная
Кривизна двоякая – крывізна дваякая
Кривизна конформная – крывізна канформная
Кривизна кривой – крывізна крывой
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Кривизна кронекерова – крывізна кранекерава
Кривизна нормальная – крывізна нармальная
Кривизна нулевая – крывізна нулявая
Кривизна отрицательная – крывізна адмоўная
Кривизна поверхности – крывізна паверхні
Кривизна подмногообразия – крывізна падразнастайнасці
Кривизна полная – крывізна поўная
Кривизна проективная – крывізна праектыўная
Кривизна риманова – крывізна рыманава
Кривизна Риччи – крывізна Рычы
Кривизна секционная – крывізна секцыйная
Кривизна скалярная – крывізна скалярная
Кривизна средняя – крывізна сярэдняя
Кривизна центро-аффинная – крывізна цэнтра-афінная
Кривизна эквиаффинная – крывізна эквіафінная
Криволинейный – крывалінейны 
Кривосторонний – крывастаронні 
Кривые Пирсона – крывыя Пірсана
Кристаллография математическая – крышталеграфія матэматычная
Критерий Больцано – Коши существования предела – крытэрый Баль-
цана – Кашы існавання ліміту
Критерий Гурвица – крытэрый Гурвіца
Критерий детерминантный Хаара – крытэрый дэтэрмінантны Хаара
Критерий значимости – крытэрый значнасці
Критерий круговой – крытэрый кругавы
Круг вертикальный – круг вертыкальны
Круг большой – круг вялікі
Круг гиперболический – круг гіпербалічны
Круг единичный – круг адзінкавы
Круг кривизны – круг крывізны
Круг малый – круг малы
Круг отмеченный – круг адзначаны
Круг параметрический – круг параметрычны
Круг сходимости – круг збежнасці
Круг траекторный – круг траекторны
Круг тригонометрический – круг трыганаметрычны
Круглый – круглы 
Круговой – кругавы 
Крупность графа – буйнасць графа
Кручение абсолютное – кручэнне абсалютнае
Кручение аффинное – кручэнне афіннае
Кручение гауссово – кручэнне гаўсава
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Кручение геодезическое – кручэнне геадэзічнае
Кручение де Рама – кручэнне дэ Рама
Кручение кривой – кручэнне крывой
Кручение отображения – кручэнне адлюстравання
Кручение подмногообразия – кручэнне падмнагастайнасці
Кручение пространства – кручэнне прасторы
Кручение Рейдемейстера – кручэнне Рэйдэмейстэра
Кручение риманово – кручэнне рыманава
Кручение Уайтхеда – кручэнне Уайтхеда
Кручение Франца – кручэнне Франца
Кручение эквиаффинное – кручэнне эквіафіннае
Крыло – крыло 
Крюк – крук 
Куб п-мерный – куб п-мерны
Куб перестановочный – куб перастановачны
Куб полный – куб поўны
Куб тихоновский – куб ціханаўскі
Кубатура механическая – кубатура механічная
Кубика – кубіка 
Кубический – кубічны 
Кубичный – кубічны 
Кумулянт – кумулянт 
Курвиметр – курвіметр 
Кусок кривой – кусок крывой
Кусочно-аналитический – кускова-аналітычны
Кусочно-гладкий – кускова-гладкі
Кусочно-голоморфный – кускова-галаморфны
Кусочно-монотонный – кускова-манатонны
Кусочно-непрерывный – кускова-неперарыўны
Кусочно-постоянный – кускова-пастаянны
Кусочный – кусковы 

Л
Лаборатория – лабараторыя 
Лабораторный – лабараторны 
Лагерров – лагераў 
Лагранжев – лагранжаў 
Лагранжиан – лагранжыян 
Лакуна Адамара – лакуна Адамара
Лакунарный – лакунарны 
Ламбда-конверсия – ламбда-канверсія
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Ламбертов – ламбертаў 
Ландшафт аналитический – ландшафт аналітычны
Лапласиан – лапласіян 
Латинский – лацінскі 
Лебегов – лебегаў 
Левоидеальный – леваідэальны 
Левоинвариантный – леваінварыянтны 
Левосторонний – левабаковы 
Левый – левы 
Лейбницев – лейбніцаў 
Лекало – лекала 
Лексема – лексема 
Лексиграфический – лексіграфічны 
Лемма Жордана – лема Жардана
Лемма основная – лема асноўная
Лемниската Бернулли – лемніската Бернулі
Лемниската Бута – лемніската Бута
Лемнискатный – лемніскатны 
Лента – стужка 
Ленточный – стужкавы 
Лестница канторова – лесвіца кантарава
Лжеца парадокс – ілгуна парадокс
Лиев – ліеў 
Лиллев – лілеў 
Лимб – лімб 
Лимитрофный – лімітрофны 
Лингвистика алгебраическая – лінгвістыка алгебраічная
Лингвистика математическая – лінгвістыка матэматычная
Лингвистика структурная – лінгвістыка структурная
Линеал – лінеал 
Линеаризация гармоническая – лінеарызацыя гарманічная
Линеаризованный – лінеарызаваны 
Линеаризовать – лінеарызаваць 
Линейка двусторонняя – лінейка двухбаковая
Линейка логарифмическая – лінейка лагарыфмічная
Линейка масштабная – лінейка маштабная
Линейка односторонняя – лінейка аднабаковая
Линейка счетная – лінейка лічыльная
Линейно гомеоморфный – лінейна гамеаморфны
Линейно зависимый – лінейна залежны
Линейно изоморфный – лінейна ізаморфны
Линейно независимый – лінейна незалежны



245

Линейно полиморфный – лінейна паліморфны
Линейный – лінейны 
Линейчатый – лінейчасты 
Линия алгебраическая – лінія алгебраічная
Линия асимптотическая – лінія асімптатычная
Линия векторная – лінія вектарная
Линия вертикальная – лінія вертыкальная
Линия визирная – лінія візірная
Линия винтовая – лінія шрубавая
Линия вихревая – лінія віхравая
Линия вогнутая – лінія ўвагнутая
Линия возврата – лінія звароту
Линия вспомогательная – лінія дапаможная
Линия геодезическая – лінія геадэзічная
Линия главная – лінія галоўная
Линия горизонтальная – лінія гарызантальная
Линия горловая – лінія гарлавая
Линия двоякой кривизны – лінія дваякай крывізны (крывіні)
Линия Жордана (жорданова) – лінія Жардана (жарданава)
Линия замкнутая – лінія замкнутая
Линия изотермическая – лінія ізатэрмічная
Линия изотропная – лінія ізатропная
Линия каустическая – лінія каўстычная
Линия координатная – лінія каардынатная
Линия косеканса – лінія касеканса
Линия косинуса – лінія косінуса
Линия котангенса – лінія катангенса
Линия кратчайшая – лінія найкарацейшая
Линия кривая – лінія крывая
Линия кривизны – лінія крывізны (крывіні)
Линия ломаная – лінія ламаная
Линия мировая – лінія сусветная
Линия наклонная – лінія нахільная
Линия направляющая – лінія накіравальная
Линия незамкнутая – лінія незамкнутая
Линия образующая – лінія ўтваральная
Линия огибающая – лінія агінальная
Линия особая – лінія адметная
Линия особенная – лінія асаблівая
Линия ориентированная – лінія арыентаваная
Линия откоса – лінія адхону
Линия параллельная – лінія паралельная
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Линия пересечения – лінія перасячэння
Линия перпендикулярная – лінія перпендыкулярная
Линия плоская – лінія плоская
Линия погони – лінія пагоні
Линия помеченная – лінія пазначаная
Линия предельная – лінія лімітавая
Линия прикосновения – лінія дотыку
Линия пространственноподобная – лінія прасторападобная
Линия прямая – лінія прамая
Линия пунктирная – лінія пункцірная
Линия равных расстояний – лінія роўных адлегласцей
Линия равных степеней – лінія роўных ступеней
Линия разомкнутая – лінія разамкнутая
Линия регрессии – лінія рэгрэсіі
Линия сжатия – лінія сціску
Линия силовая – лінія сілавая
Линия скедастическая – лінія скедастычная
Линия следовая – лінія следавая
Линия совпадения – лінія супадзення
Линия соединяющая – лінія злучальная
Линия сомкнутая – лінія самкнутая
Линия средняя – лінія сярэдняя
Линия Стокса – лінія Стокса
Линия стрикционная – лінія стрыкцыйная
Линия тока – лінія току
Линия уровня – лінія ўзроўню
Линия характеристическая – лінія характарыстычная
Линия центральная – лінія цэнтральная
Линия цепная – лінія ланцуговая
Линия числовая – лінія лікавая
Линия эквипотенциальная – лінія эквіпатэнцыяльная
Лист Декарта – ліст Дэкарта
Лист Мебиуса – ліст Мёбіуса
Лист римановой поверхности – ліст рыманавай паверхні
Литерал – літэрал 
Литический – літычны 
Лифт полный – ліфт поўны
Лишний – лішні 
Логарифм гиперболический – лагарыфм гіпербалічны
Логарифм двоичный – лагарыфм дваічны
Логарифм десятичный – лагарыфм дзесятковы
Логарифм интегральный – лагарыфм інтэгральны
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Логарифм натуральный – лагарыфм натуральны
Логарифм неперов – лагарыфм непераў
Логарифм обращенный – лагарыфм ператвораны
Логарифм обыкновенный – лагарыфм звычайны
Логарифм отрицательный – лагарыфм адмоўны
Логарифмика – лагарыфміка 
Логарифмирование – лагарыфмаванне 
Логарифмировать – лагарыфмаваць 
Логарифмически возрастающий – лагарыфмічна нарастальны
Логарифмически выпуклый – лагарыфмічна выпуклы
Логарифмически субгармонический – лагарыфмічна субгарманічны
Логарифмический – лагарыфмічны 
Логик – логік 
Логика алгоритмическая – логіка алгарытмічная
Логика аристотелева – логіка арыстоцелева 
Логика двузначная – логіка двухзначная
Логика диалектическая – логіка дыялектычная
Логика динамическая – логіка дынамічная
Логика интуиционистская – логіка інтуіцыянісцкая
Логика комбинаторная – логіка камбінаторная
Логика конструктивная – логіка канструктыўная 
Логика математическая – логіка матэматычная 
Логика Медведева – логіка Мядзведзева
Логика модальная – логіка мадальная
Логика промежуточная – логіка прамежкавая
Логика символическая – логіка сімвалічная
Логика теоретическая – логіка тэарэтычная
Логист – лагіст 
Логистика – лагістыка 
Логистический – лагістычны 
Логицизм – лагіцызм 
Логически несовместимый – лагічна несумяшчальны
Логически несостоятельный – лагічна негрунтоўны (няслушны)
Логический – лагічны 
Логоциклический – логацыклічны 
Ложность – несапраўднасць, непраўдзівасць
Ложный – несапраўдны, памылковы, фальшывы, ілжывы
Локализация – лакалізацыя 
Локализованный – лакалізаваны 
Локально аналитический – лакальна аналітычны
Локально бикомпактный – лакальна бікампактны
Локально выпуклый – лакальна выпуклы
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Локально компактный – лакальна кампактны
Локально свободный – лакальна свабодны
Локально связный – лакальна звязны
Локальный – лакальны 
Ломаная вписанная – ламаная ўпісаная (умежаная)
Лопиталев – лапіталеў 
Лоранов – ларанаў 
Лоренцев – лорэнцаў 
Луночка гиппократова – сярпок гіпакратавы
Луночка круговая – сярпок кругавы
Лупа аналитическая – лупа аналітычная
Лупа гамильтонова – лупа гамільтанава
Луч Жюлиа – прамень Жуліа
Луч конгруэнции – прамень кангруэнцыі
Лучевой метод – прамянёвы метад
Лучистость – прамяністасць 

М
Магистраль – магістраль 
Магический – магічны 
Мажоранта гармоническая – мажаранта гарманічная
Мажорантный – мажарантны 
Макроассемблер – макраасэмблер 
Максимальный – максімальны 
Максимин – максімін 
Максимум абсолютный – максімум абсалютны
Малый – малы 
Мантисса числа – мантыса ліку
Мартингал – мартынгал 
Масса движения – маса руху
Масса покоя – маса спакою
Массив ортогональный – масіў артаганальны
Массивный – масіўны 
Массовый – масавы 
Масштаб главный – маштаб галоўны
Масштаб площади – маштаб плошчы
Масштаб частный – маштаб асобны
Масштабный – маштабны 
Математика вычислительная – матэматыка вылічальная
Математика дискретная – матэматыка дыскрэтная
Математика комбинаторная – матэматыка камбінаторная
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Математика конечная – матэматыка канечная
Математика конструктивная – матэматыка канструктыўная
Математика прикладная – матэматыка прыкладная (дастасоўная)
Математика финитная – матэматыка фінітная
Математика чистая – матэматыка чыстая
Математический – матэматычны 
Матрица Адамара – матрыца Адамара
Матрица адекватная – матрыца адэкватная
Матрица Александера – матрыца Александэра
Матрица булева – матрыца булева
Матрица вырожденная – матрыца выраджаная (звыродная)
Матрица гауссова – матрыца гаўсава
Матрица Гессе – матрыца Гесэ
Матрица голоморфная – матрыца галаморфная
Матрица Грама – матрыца Грама
Матрица Гурвица – матрыца Гурвіца
Матрица диагональная – матрыца дыяганальная
Матрица Дирака – матрыца Дырака
Матрица жорданова – матрыца жарданава
Матрица Зейферта – матрыца Зейферта
Матрица информационная – матрыца інфармацыйная
Матрица инцидентности – матрыца інцыдэнтнасці
Матрица Картана – матрыца Картана
Матрица ковариационная – матрыца каварыяцыйная
Матрица Кокстера – матрыца Кокстэра
Матрица контрагредиентная – матрыца контрагрэдыентная
Матрица корреляционная – матрыца карэляцыйная
Матрица кососимметрическая – матрыца косасіметрычная
Матрица Коши – матрыца Кашы
Матрица кронекерова – матрыца кронэкерава
Матрица логическая – матрыца лагічная
Матрица мероморфная – матрыца мераморфная
Матрица монодромии – матрыца монадраміі
Матрица мономиальная – матрыца монаміяльная
Матрица нагрузок – матрыца нагрузак 
Матрица невырожденная – матрыца нявыраджаная (незвыродная)
Матрица неособенная – матрыца неасаблівая
Матрица неразложимая – матрыца нераскладальная
Матрица нормальная – матрыца нармальная
Матрица обратная – матрыца адваротная
Матрица ортогональная – матрыца артаганальная
Матрица особая – матрыца асаблівая
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Матрица осцилляционная – матрыца асцыляцыйная
Матрица периодов – матрыца перыядаў
Матрица плотности – матрыца шчыльнасці
Матрица показательная – матрыца паказальная
Матрица полунепрерывная – матрыца паўнеперарыўная
Матрица полупростая – матрыца паўпростая
Матрица полустохастическая – матрыца паўстахастычная
Матрица преобразования – матрыца пераўтварэння
Матрица проверочная – матрыца праверачная
Матрица разреженная – матрыца разрэджаная
Матрица рассеяния – матрыца рассейвання
Матрица регрессии – матрыца рэгрэсіі
Матрица Римана – матрыца Рымана
Матрица риманова – матрыца рыманава
Матрица Риса – матрыца Рыса
Матрица самосопряженная – матрыца самаспалучаная
Матрица симметрическая – матрыца сіметрычная
Матрица симплектическая – матрыца сімплектычная
Матрица сингулярная – матрыца сінгулярная
Матрица сопряженная – матрыца спалучаная
Матрица стохастическая – матрыца стахастычная
Матрица Теплица – матрыца Цёпліца (Тэпліца)
Матрица транспонированная – матрыца транспаніраваная
Матрица треугольная – матрыца трохвугольная
Матрица унимодулярная – матрыца унімадулярная
Матрица унипотентная – матрыца уніпатэнтная
Матрица унитарная – матрыца ўнітарная
Матрица управляемости – матрыца кіраванасці
Матрица фундаментальная – матрыца фундаментальная
Матрица характеристическая – матрыца характарыстычная
Матрица Хаусдорфа – матрыца Хаўсдорфа
Матрица эволюционная – матрыца эвалюцыйная
Матрица эрмитова – матрыца эрмітава
Матрица Якоби – матрыца Якобі
Матрицант уравнения – матрыцант ураўнення
Матроид трансверсальный – матроід трансверсальны
Машина абстрактная – машына абстрактная
Машина Минского – машына Мінскага
Машина Поста – машына Поста
Машина Тьюринга – машына Цьюрынга
Медиальный – медыяльны 
Медиана выборочная – медыяна выбарачная
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Медиана треугольника – медыяна трохвугольніка
Медианта – медыянта 
Мера автоинформативности – мера аўтаінфармацыйнасці
Мера аналитическая – мера аналітычная
Мера ассоциированная – мера асацыіраваная
Мера Бэра – мера Бэра
Мера бэровская – мера бэраўская
Мера вероятностная – мера імавернасная
Мера Винера – мера Вінера
Мера винеровская – мера вінераўская
Мера внешняя – мера знешняя
Мера вычислений – мера вылічэнняў
Мера гармоническая – мера гарманічная
Мера гиперболическая – мера гіпербалічная
Мера граничная – мера гранічная (межавая)
Мера дискретная – мера дыскрэтная
Мера емкостная – мера ёмістая
Мера Жордана – мера Жардана
Мера инвариантная – мера інварыянтная
Мера интенсивностей – мера інтэнсіўнасці
Мера иррациональности – мера ірацыянальнасці
Мера искажения – мера скажэння
Мера Каратеодори – мера Каратэадоры
Мера квазиинвариантная – мера квазіінварыянтная
Мера квантовая – мера квантавая
Мера кинематическая – мера кінематычная
Мера конечная – мера канечная
Мера Лебега – мера Лебега
Мера Лебега – Стилтьеса – мера Лебега – Стылцьеса 
Мера неатомическая – мера неатамічная
Мера некомпактности – мера некампактнасці
Мера обобщенная – мера абагульненая
Мера общая – мера агульная
Мера Планшереля – мера Планшэрэля
Мера погрешности – мера хібнасці
Мера полная – мера поўная
Мера равновесная – мера раўнаважная
Мера Радона – мера Радона
Мера регулярная – мера рэгулярная
Мера Рисса – мера Рыса
Мера совершенная – мера дасканалая
Мера спектральная – мера спектральная
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Мера стационарная – мера стацыянарная
Мера Тамагавы – мера Тамагавы
Мера точности – мера дакладнасці
Мера трансцендентности – мера трансцэндэнтнасці
Мера тривектора – мера трывектара
Мера Фавара – мера Фавара
Мера Фейнмана – мера Фейнмана
Мера финитная – мера фінітная
Мера Хаара – мера Хаара
Мера Хаусдорфа – мера Хаўсдорфа
Мера цилиндрическая – мера цыліндрычная
Мера элементарная – мера элементарная
Меридиан тора – мерыдыян тора
Мероморфный – мераморфны 
Мероопределение проективное – мераазначэнне праектыўнае
Местность операции – мясцовасць аперацыі
Металогика – металогіка 
Метаматематика – метаматэматыка 
Метатеорема – метатэарэма 
Метатеория – метатэорыя 
Метаязык – метамова 
Метод Адамса – метад Адамса
Метод аксиоматический – метад аксіяматычны
Метод альбедный – метад альбедны
Метод блуждающей трубки – метад блукаючай трубкі
Метод большого решета – метад вялікага рэшата
Метод вариаций – метад варыяцый
Метод Ватсона – метад Ватсана (Уотсана)
Метод Векуа – метад Векуа
Метод венгерский – метад венгерскі
Метод Владимирова – метад Уладзімірава
Метод выборочный – метад выбарачны
Метод Галеркина – метад Галёркіна
Метод Галеркина – Петрова – метад Галёркіна – Пятрова 
Метод градиента – метад градыента
Метод Греда – метад Грэда
Метод Греффе – метад Грэфе
Метод Данделена – метад Дандэлена
Метод Дарвина – Фаулера – метад Дарвіна – Фаўлера 
Метод двусторонний – метад двухбаковы
Метод дефинизации – метад дэфінізацыі
Метод дисперсионный – метад дысперсійны
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Метод дифференцирования – метад дыферэнцавання
Метод диффузионный – метад дыфузійны
Метод дихотомии – метад дыхатаміі
Метод дополнения – метад дапаўнення
Метод Зейделя – метад Зэйдэля
Метод Зигеля – метад Зігеля
Метод изображений – метад выяў
Метод изоклин – метад ізаклін
Метод импульсов – метад імпульсаў
Метод инверсии – метад інверсіі
Метод интерполяционный – метад інтэрпаляцыйны
Метод интерпретаций – метад інтэрпрэтацый
Метод инфинитезимальный – метад інфінітэзімальны
Метод исчерпывания – метад вычэрпвання
Метод итерационный – метад ітэрацыйны
Метод Калмана – Бьюиси – метад Калмана – Б’юісі
Метод Карлсона – метад Карлсана
Метод квазидиффузии – метад квазідыфузіі
Метод колокации – метад калакацыі
Метод коррекции – метад карэкцыі
Метод Кронекера – метад Кронэкера
Метод круговой – метад кругавы
Метод Лагранжа – метад Лагранжа
Метод Ланцшопа – метад Ланцшопа
Метод Левнера – метад Леўнера
Метод линеаризации – метад лінеарызацыі
Метод лучевой – метад прамянёвы
Метод Майера – метад Маера
Метод Милна – метад Мілна
Метод моментов – метад момантаў
Метод мощностный – метад магутнасны
Метод неделимых – метад непадзельных
Метод неявный – метад няяўны
Метод нормализации – метад нармалізацыі
Метод Ньютона – метад Ньютана
Метод окаймления – метад аблямоўвання
Метод оптимальный – метад аптымальны
Метод орбит – метад арбіт
Метод ортогонализации – метад артаганалізацыі
Метод Остроградского – метад Астраградскага
Метод отбора – метад адбору
Метод отображений – метад адлюстраванняў
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Метод охватов – метад ахопаў
Метод парабол – метад парабал
Метод перевала – метад перавалу
Метод Перрона – метад Перона
Метод подбора – метад падбору
Метод подъема – метад пад’ёму
Метод покрытий – метад пакрыццяў
Метод полос – метад палос
Метод потенциалов – метад патэнцыялаў
Метод приближения – метад прыбліжэння
Метод приоритета – метад прыярытэту
Метод пристрелки – метад прыстрэлкі
Метод прогноза – метад прагнозу
Метод прогонки – метад прагонкі
Метод проекционный – метад праекцыйны
Метод разбиения – метад разбіўкі
Метод разностный – метад рознасны
Метод расщепления – метад расшчаплення
Метод регуляризации – метад рэгулярызацыі
Метод релаксации – метад рэлаксацыі
Метод решета – метад рэшата
Метод Римана – метад Рымана
Метод Ритца – метад Рытца
Метод Ритца – Галеркина – метад Рытца – Галёркіна 
Метод Ромберга – метад Ромберга
Метод Рунге – Кутта – метад Рунге – Кута 
Метод Рэлея – Ритца – метад Рэлея – Рытца 
Метод сверхрелаксации – метад звышрэлаксацыі
Метод секущих – метад сякучых
Метод Сельберга – метад Сельберга
Метод сеток – метад сетак
Метод симметризации – метад сіметрызацыі
Метод симплексный – метад сімплексны
Метод сканирования – метад сканіравання
Метод склеивания – метад склейвання
Метод спуска – метад спуску
Метод сращивания – метад зрошчвання
Метод статистический – метад статыстычны
Метод Стермера – метад Стэрмера
Метод стрельбы – метад стральбы
Метод Стьюарта – метад Сцьюарта
Метод суперпозиции – метад суперпазіцыі
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Метод Треффца – метад Трэфца
Метод усреднения – метад усярэднівання
Метод Феррари – метад Ферары
Метод Фибоначчи – метад Фібаначы
Метод формализации – метад фармалізацыі
Метод Фроммера – метад Фромера
Метод Фурье – метад Фур’е
Метод характеристик – метад характарыстык
Метод хорд – метад хорд
Метод Чебышева – метад Чабышова
Метод шагов – метад крокаў
Метод Шеннона – метад Шэнона
Метод Штермера – метад Штэрмера
Метод Штифеля – метад Штыфеля
Метод штрафа – метад штрафу
Метод эйконала – метад эйканала
Метод Эйлера – метад Эйлера
Метод экстраполяционный – метад экстрапаляцыйны
Метод Якоби – метад Якобі
Методический – метадычны 
Метрика Бергмана – метрыка Бергмана
Метрика биинвариантная – метрыка біінварыянтная
Метрика внутренняя – метрыка ўнутраная
Метрика выпуклая – метрыка выпуклая
Метрика Гильберта – метрыка Гільберта (Хільберта)
Метрика гиперболическая – метрыка гіпербалічная
Метрика естественная – метрыка натуральная
Метрика инвариантная – метрыка інварыянтная
Метрика индефинитная – метрыка індэфінітная
Метрика Керра – метрыка Кэра
Метрика Крускала – метрыка Крускала
Метрика Кэлера – метрыка Кэлера
Метрика Леви – метрыка Леві
Метрика многогранная – метрыка мнагагранная
Метрика относительная – метрыка адносная
Метрика правоинвариантная – метрыка праваінварыянтная
Метрика проективная – метрыка праектыўная
Метрика риманова – метрыка рыманава
Метрика сферическая – метрыка сферычная
Метрика финслерова – метрыка фінслерава
Метрика Хаусдорфа – метрыка Хаўсдорфа
Метрика Ходжа – метрыка Ходжа



256

Метрика хордальная – метрыка хардальная
Метрика Шварцшильда – метрыка Шварцшыльда
Метрика экстремальная – метрыка экстрэмальная
Метрика эрмитова – метрыка эрмітава
Метрический – метрычны 
Минимакс – мінімакс 
Минимальный – мінімальны 
Минимизация автоматов – мінімізацыя аўтаматаў
Минимизация площади – мінімізацыя плошчы
Минимизация функций – мінімізацыя функцый
Минимум абсолютный – мінімум абсалютны
Минимум функции – мінімум функцыі
Минор – мінор 
Миноранта – мінаранта 
Минута – мінута (мера вугла), хвіліна (мера часу)
Многовариантный – многаварыянтны 
Многовершинный – многавяршыневы 
Многогранник абстрактный – мнагаграннік абстрактны
Многогранник выпуклый – мнагаграннік выпуклы
Многогранник полуправильный – мнагаграннік паўправільны
Многогранник правильный – мнагаграннік правільны
Многозначный – мнагазначны 
Многократный – многаразовы 
Многомерный – мнагамерны 
Многообразие алгебр – мнагастайнасць алгебраў
Многообразие Альбанезе – мнагастайнасць Альбанэзе
Многообразие аналитическое – мнагастайнасць аналітычная
Многообразие асимметричное – мнагастайнасць асіметрычная
Многообразие бернсайдово – мнагастайнасць бернсайдава
Многообразие Веронезе – мнагастайнасць Веранэзе
Многообразие гильбертово – мнагастайнасць гільбертава
Многообразие гомологическое – мнагастайнасць гамалагічная
Многообразие Грассмана – мнагастайнасць Грасмана
Многообразие Гриффитса – мнагастайнасць Грыфітса
Многообразие двумерное – мнагастайнасць двухмерная
Многообразие детерминантное – мнагастайнасць дэтэрмінантная
Многообразие древовидное – мнагастайнасць дрэвападобная
Многообразие жесткое – мнагастайнасць цвёрдая
Многообразие замкнутое – мнагастайнасць замкнутая
Многообразие Зейферта – мнагастайнасць Зейферта
Многообразие инвариантное – мнагастайнасць інварыянтная
Многообразие интегральное – мнагастайнасць інтэгральная
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Многообразие иррегулярное – мнагастайнасць ірэгулярная
Многообразие канторово – мнагастайнасць кантарава
Многообразие категорий – мнагастайнасць катэгорый
Многообразие Кервера – мнагастайнасць Кервера
Многообразие когомологическое – мнагастайнасць кагамалагічная
Многообразие колец – мнагастайнасць колцаў
Многообразие комбинаторное – мнагастайнасць камбінаторная
Многообразие комплексное – мнагастайнасць комплексная
Многообразие контактное – мнагастайнасць кантактная
Многообразие конфигурационное – мнагастайнасць канфігурацыйная
Многообразие Кросса – мнагастайнасць Кроса
Многообразие Куги – мнагастайнасць Кугі
Многообразие кэлерово – мнагастайнасць кэлерава
Многообразие лагранжево – мнагастайнасць лагранжава
Многообразие лежандрово – мнагастайнасць лежандрава
Многообразие линейное – мнагастайнасць лінейная
Многообразие Милнора – мнагастайнасць Мілнара
Многообразие минимальное – мнагастайнасць мінімальная 
Многообразие нефокальное – мнагастайнасць нефакальная
Многообразие обобщенное – мнагастайнасць абагульненая
Многообразие одномерное – мнагастайнасць аднамерная
Многообразие оснащенное – аднастайнасць аснашчаная
Многообразие открытое – мнагастайнасць адкрытая
Многообразие Пикара – мнагастайнасць Пікара
Многообразие погруженное – мнагастайнасць пагружаная
Многообразие проективное – мнагастайнасць праектыўная
Многообразие рациональное – мнагастайнасць рацыянальная 
Многообразие регулярное – мнагастайнасць рэгулярная
Многообразие Рохлина – мнагастайнасць Рохліна
Многообразие Сегре – мнагастайнасць Сегрэ
Многообразие сепаратрисное – мнагастайнасць сепаратрысная
Многообразие симплектическое – мнагастайнасць сімплектычная
Многообразие спектральное – мнагастайнасць спектральная
Многообразие специальное – мнагастайнасць спецыяльная
Многообразие тороидальное – мнагастайнасць тароідная
Многообразие трехмерное – мнагастайнасць трохмерная
Многообразие унилинейчатое – мнагастайнасць унілінейчастая
Многообразие унирациональное – мнагастайнасць унірацыянальная
Многообразие Фано – мнагастайнасць Фано
Многообразие фигур – мнагастайнасць фігур
Многообразие финслерово – мнагастайнасць фінслерава
Многообразие флаговое – мнагастайнасць сцягавая
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Многообразие фокальное – мнагастайнасць факальная
Многообразие формальное – мнагастайнасць фармальная
Многообразие Ходжа – мнагастайнасць Ходжа
Многообразие Цассенхауза – мнагастайнасць Цасенхаўза
Многообразие Чжоу – мнагастайнасць Чжоу
Многообразие Штейна – мнагастайнасць Штэйна
Многообразие Штифеля – мнагастайнасць Штыфеля
Многообразие Шуберта – мнагастайнасць Шуберта
Многообразие Якоби – мнагастайнасць Якобі
Многосторонний – многабаковы 
Многоугольник вписанный – многавугольнік упісаны (умежаны)
Многоугольник выпуклый – многавугольнік выпуклы
Многоугольник описанный – многавугольнік апісаны (акрэслены)
Многочлен алгебраический – мнагачлен алгебраічны
Многочлен Александера – мнагачлен Александэра
Многочлен Аппеля – мнагачлен Апеля
Многочлен гармонический – мнагачлен гарманічны
Многочлен Гурвица – мнагачлен Гурвіца
Многочлен знакопеременный – мнагачлен знаказменны
Многочлен Конвея – мнагачлен Канвея
Многочлен кососимметрический – мнагачлен косасіметрычны
Многочлен круговой – мнагачлен кругавы
Многочлен минимальный – мнагачлен мінімальны
Многочлен Неймана – мнагачлен Неймана
Многочлен примитивный – мнагачлен прымітыўны
Многочлен размерностный – мнагачлен размернасны
Многочлен сепарабельный – мнагачлен сепарабельны
Многочлен симметрический – мнагачлен сіметрычны
Многочлен Тейлора – мнагачлен Тэйлара
Многочлен устойчивый – мнагачлен устойлівы
Многочлены Бернули – мнагачлены Бернулі
Многочлены Бернштейна – мнагачлены Бернштэйна
Многочлены Бибербаха – мнагачлены Бібербаха
Многочлены Гегенбауэра – мнагачлены Гегенбаўэра
Многочлены Гильберта – мнагачлены Гільберта (Хільберта)
Многочлены Кравчука – мнагачлены Краўчука
Многочлены Лагерра – мнагачлены Лагера
Многочлены Лежандра – мнагачлены Лежандра
Многочлены ортогональные – мнагачлены артаганальныя
Многочлены сферические – мнагачлены сферычныя
Многочлены Фабера – мнагачлены Фабера
Многочлены Чебышева – мнагчлены Чабышова
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Многочлены Шарлье – мнагачлены Шарлье
Многочлены Эйлера – мнагачлены Эйлера
Многочлены Эрмита – мнагачлены Эрміта
Многочлены Якоби – мнагачлены Якобі
Многоэкстремальный – многаэкстрэмальны 
Множество алгебраическое – мноства алгебраічнае
Множество асимптотическое – мноства асімптатычнае
Множество базисное – мноства базіснае
Множество биупорядоченное – мноства біўпарадкаванае
Множество бифуркационное – мноства біфуркацыйнае
Множество борелевское – мноства барэлеўскае
Множество Бэра – мноства Бэра
Множество бюджетное – мноства бюджэтнае
Множество выпуклое – мноства выпуклае
Множество гиперпростое – мноства гіперпростае
Множество дизъюнктное – мноства дыз’юнктнае
Множество диофантово – мноства дыяфантава
Множество доверительное – мноства давяральнае
Множество допустимое – мноства дапушчальнае
Множество единственности – мноства адзінасці
Множество закругленное – мноства закругленае
Множество индексное – мноства індэкснае
Множество Карлесона – мноства Карлесона
Множество компактное – мноства кампактнае
Множество конструктивное – мноства канструктыўнае
Множество креативное – мноства крэатыўнае
Множество Лузина – мноства Лузіна
Множество массивное – мноства масіўнае
Множество моногенности – мноства манагеннасці
Множество направленное – мноства накіраванае
Множество независимое – мноства незалежнае
Множество неопределенности – мноства нявызначанасці
Множество непротиворечивое – мноства несупярэчлівае
Множество номерное – мноства нумарное
Множество нулевое – мноства нулявое
Множество ограниченное – мноства абмежаванае
Множество открытое – мноства адкрытае
Множество партнеров – мноства партнёраў
Множество Пенлеве – мноства Пенлеве
Множество Пика – мноства Піка
Множество плоское – мноства плоскае
Множество плотное – мноства шчыльнае
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Множество полное – мноства поўнае
Множество полярное – мноства палярнае
Множество пористое – мноства порыстае
Множество продуктивное – мноства прадуктыўнае
Множество производное – мноства вытворнае
Множество раздела – мноства падзелу
Множество разностное – мноства рознаснае (розніцавае)
Множество разреженное – мноства разрэджанае
Множество разреза – мноства разрэзу
Множество разрешимости – мноства вырашальнасці
Множество резидуальное – мноства рэзідуальнае
Множество резольвентное – мноства рэзальвентнае
Множество рекурсивное – мноства рэкурсіўнае
Множество состояний – мноства станаў
Множество суслинское – мноства суслінскае
Множество сходимости – мноства збежнасці
Множество уровня – мноства ўзроўню
Множество Хельсона – мноства Хельсана
Множимое – множымае
Множитель Бляшке – множнік Бляшке
Множитель разрывный – множнік разрыўны
Модальность точки – мадальнасць пункта 
Моделирование математическое – мадэляванне (мадэліраванне) матэ-
матычнае
Модель вычислительная – мадэль вылічальная
Модель математическая – мадэль матэматычная
Модули скрещенные – модулі скрыжаваныя
Модуль автоморфизма – модуль аўтамарфізму
Модуль вектора – модуль вектара
Модуль весовой – модуль вагавы
Модуль гладкости – модуль гладкасці
Модуль двойной – модуль двайны
Модуль дифференциалов – модуль дыферэнцыялаў
Модуль дополнительный – модуль дадатковы
Модуль Дьедонне – модуль Дзьёданэ
Модуль квадратичный – модуль квадратычны
Модуль квазиинъективный – модуль квазіін’ектыўны
Модуль коиндуцированный – модуль каіндукаваны
Модуль кольца – модуль колца
Модуль Ласкера – модуль Ласкера
Модуль непрерывности – модуль неперарыўнасці (бесперапыннасці)
Модуль обратимый – модуль абарачальны
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Модуль основной – модуль асноўны
Модуль перехода – модуль пераходу
Модуль периодов – модуль перыядаў
Модуль плоский – модуль плоскі
Модуль полуцепной – модуль паўланцуговы
Модуль представления – модуль уяўлення
Модуль сбалансированный – модуль збалансаваны
Модуль свободный – модуль свабодны
Модуль сизигии – модуль сізігіі
Модуль сопряженный – модуль спалучаны
Модуль сравнения – модуль параўнання
Модуль Тейта – модуль Тэйта
Модуль топологический – модуль тапалагічны
Модуль трохоиды – модуль трахоіды
Модуль унитарный – модуль унітарны
Модуль фильтрованный – модуль фільтраваны
Модуль цепной – модуль ланцуговы
Модуль циклический – модуль цыклічны
Модуль числа – модуль ліку
Модуль элемента – модуль элемента
Модулярный – мадулярны 
Момент винта – момант шрубы
Момент выборочный – момант выбарачны
Момент дипольный – момант дыпольны
Момент марковский – момант маркаўскі
Момент мультипольный – момант мультыпольны
Момент тактовый – момант тактавы
Монада – манада 
Монитор – манітор 
Моноид свободный – маноід свабодны
Мономорфизм нормальный – монамарфізм нармальны
Морфизм биективный – марфізм біектыўны
Морфизм бирациональный – марфізм бірацыянальны
Морфизм замкнутый – марфізм замкнуты
Морфизм категории – марфізм катэгорыі
Морфизм расслоений – марфізм расслаенняў
Морфизм сепарабельный – марфізм сепарабельны
Морфизм схем – марфізм схем
Мультирадиус – мультырадыус 

Н
Набор формул – набор формул
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Надграфик функции – надграфік функцыі
Наибольший – найбольшы 
Наилучший – найлепшы 
Наклонная – нахільная 
Накопление погрешности – накапленне хібнасці
Накрытие аналитическое – накрыццё аналітычнае
Накрытие универсальное – накрыццё ўніверсальнае
Наложение – накладанне 
Направление асимптотическое – напрамак (кірунак) асімптатычны
Направление главное – напрамак (кірунак) галоўны
Направление Дарбу – напрамак (кірунак) Дарбу
Направление исключительное – напрамак (кірунак) выключны
Направленное множество – накіраванае мноства
Направленность Коши – накіраванасць Кашы
Направленность псевдомногообразия – накіраванасць 
псеўдамнагастайнасці
Натуральный – натуральны 
Начало координат – пачатак каардынат
Начальный – пачатковы 
Начертательная – начартальная (нарысная)
Независимость алгебраическая – незалежнасць алгебраічная
Независимость линейная – незалежнасць лінейная
Неизвестное – невядомае 
Неизмеримость абсолютная – невымяральнасць абсалютная
Нелинейный – нелінейны
Неоида – неоіда 
Неокольцо – неаколца 
Неопределенность соответствия – няпэўнасць адпаведнасці
Неопределенный – няпэўны, нявызначаны
Непараметрический – непараметрычны 
Неподвижный – нерухомы 
Непредикативность теории – непрэдыкатыўнасць тэорыі
Непрерывность метрическая – неперарыўнасць метрычная
Непрерывность равномерная – неперарыўнасць раўнамерная
Непрерывность равностепенная – неперарыўнасць роўнаступенная
Непрерывный – неперарыўны, безупынны, бесперапынны
Неприводимый – непрыводны 
Непротиворечивость относительная – несупярэчлівасць адносная
Неравенство Адамара – няроўнасць Адамара
Неравенство Боголюбова – няроўнасць Багалюбава
Неравенство Буняковского – няроўнасць Бунякоўскага
Неравенство Гарнака – няроўнасць Гарнака
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Неравенство Гейла – няроўнасць Гейла
Неравенство геометрическое – няроўнасць геаметрычная
Неравенство Гординга – няроўнасць Гордынга
Неравенство Грунского – няроўнасць Грунскага
Неравенство Джексона – няроўнасць Джэксана
Неравенство дифференциальное – няроўнасць дыферэнцыяльная
Неравенство Корна – няроўнасць Корна
Неравенство коэрцитивности – няроўнасць каэрцытыўнасці
Неравенство линейное – няроўнасць лінейная
Неравенство Малера – няроўнасць Малера
Неравенство Минковского – няроўнасць Мінкоўскага
Неравенство моментов – няроўнасць момантаў
Неравенство Морса – няроўнасць Морса
Неравенство Рисса – няроўнасць Рыса
Неравенство треугольника – няроўнасць трохвугольніка
Неравенство Фавара – няроўнасць Фавара
Неравенство Харди – няроўнасць Харды
Неравенство Чаплыгина – няроўнасць Чаплыгіна
Неравенство экспоненциальное – няроўнасць экспаненцыйная
Неразветвленный – неразгалінаваны 
Неразложимость метрическая – нераскладальнасць метрычная
Неразрешимость – невырашальнасць 
Несмещенный – нязрушаны 
Несовершенный – недасканалы 
Несовместимость – несумяшчальнасць 
Несократимый – нескарачальны 
Несоответствие – неадпаведнасць 
Нестандартный – нестандартны 
Несчетный – незлічоны 
Неустойчивость абсолютная – няўстойлівасць абсалютная
Неустойчивость полная – няўстойлівасць поўная
Нечеткий – невыразны 
Нечетный – няцотны 
Нильалгебра – нільалгебра 
Нильгруппа – нільгрупа 
Нильпотент – нільпатэнт 
Нильрадикал – нільрадыкал 
Норма группы – норма групы
Норма оператора – норма аператара
Нормаль внешняя – нармаль знешняя
Нормаль главная – нармаль галоўная
Нормаль проективная – нармаль праектыўная
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Нормальный – нармальны 
Нормирование дискретное – нарміраванне дыскрэтнае
Нормирование поля – нарміраванне поля
Нормировка унимодулярная – нарміроўка унімадулярная
Носитель компактный – носьбіт кампактны
Носитель модуля – носьбіт модуля
Носитель симплекса – носьбіт сімплекса
Носитель функции – носьбіт функцыі
Нулевой – нулявы 
Нуль категорий – нуль катэгорый
Нуль кольца – нуль колца
Нуль функции – нуль функцыі
Нуль-отношение – нуль-дачыненне
Нуль-последовательность – нуль-паслядоўнасць
Нуль-система – нуль-сістэма
Нумерация – нумарацыя 

О
Обеспечение математическое – забеспячэнне матэматычнае
Обеспечение программное – забеспячэнне праграмнае
Область бицилиндрическая – абсяг біцыліндрычны
Область Вейля – абсяг Вейля
Область влияния – абсяг уплыву
Область выпуклая – абсяг выпуклы
Область гиперболичности – абсяг гіпербалічнасці
Область двусвязная – абсяг двухзвязны
Область зависимости – абсяг залежнасці
Область значений – абсяг значэнняў
Область Каратеодори – абсяг Каратэадоры
Область концевая – абсяг канцавы
Область кривизны – абсяг крывізны (крывіні)
Область критическая – абсяг крытычны
Область многосвязная – абсяг мнагазвязны
Область наложения – абсяг накладання
Область определения – абсяг вызначэння
Область подобная – абсяг падобны
Область полицилиндрическая – абсяг поліцыліндрычны
Область полукруговая – абсяг паўкругавы
Область предметная – абсяг прадметны
Область притяжения – абсяг прыцягнення
Область Рунге – абсяг Рунге
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Область смешанная – абсяг змешаны
Область Смирнова – абсяг Смірнова
Область сходимости – абсяг сыходнасці (збежнасці)
Область транзитивности – абсяг транзітыўнасці
Область трубчатая – абсяг трубчасты
Область устойчивости – абсяг устойлівасці
Область фундаментальная – абсяг фундаментальны
Область целостности – абсяг цэласнасці
Область эллиптичности – абсяг эліптычнасці
Обложение – абкладанне 
Обобщенный – абагульнены 
Оболочка аффинная – абалонка афінная
Оболочка выпуклая – абалонка выпуклая
Оболочка инъективная – абалонка ін’ектыўная
Оболочка линейная – абалонка лінейная
Оболочка сдвиговая – абалонка зрухавая
Образ аналитический – вобраз аналітычны
Образ гомоморфизма – вобраз гомамарфізму
Образ множества – вобраз мноства
Образ подмножества – вобраз падмноства
Образ соответствия – вобраз адпаведнасці
Образ сферический – вобраз сферычны
Образ элемента – вобраз элемента
Образующая конуса – утваральная конуса
Обратный – адваротны 
Общее кратное – агульнае кратнае
Общий – агульны, супольны
Объединение множеств – аб’яднанне мностваў
Объект геометрический – аб’ект геаметрычны
Объект инвариантный – аб’ект інварыянтны
Объект категории – аб’ект катэгорыі
Объект квазитензорный – аб’ект квазітэнзарны
Объект конструктивный – аб’ект канструктыўны
Объект связности – аб’ект звязнасці
Объект терминальный – аб’ект тэрмінальны
Объект унарный – аб’ект унарны
Объект управления – аб’ект кіравання
Объем аффинный – аб’ём афінны
Объемный – аб’ёмны
Овал кривой – авал крывой
Овалоид – авалоід 
Ограничение меры – абмежаванне меры
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Ограничение оператора – абмежаванне аператара
Ограниченность равномерная – абмежаванасць раўнамерная
Ограниченный – абмежаваны 
Одинаковый – аднолькавы 
Одновременный – адначасовы 
Одномерный – аднамерны 
Односторонний – аднабаковы 
Одночлен – адначлен
Округление – акругленне 
Окружность Аполлония – акружнасць Апалонія
Окружность геодезическая – акружнасць геадэзічная
Окружность Зейферта – акружнасць Зейферта
Окружность фундаментальная – акружнасць фундаментальная
Октант – актант 
Октаэдр – актаэдр 
Оператор алгоритмический – аператар алгарытмічны
Оператор базовый – аператар базавы
Оператор волновой – аператар хвалевы
Оператор Гамильтона – аператар Гамільтана
Оператор гипермаксимальный – аператар гіпермаксімальны
Оператор граней – аператар граней
Оператор диагональный – аператар дыяганальны
Оператор изометрический – аператар ізаметрычны
Оператор кограничный – аператар кагранічны
Оператор Лапласа – аператар Лапласа
Оператор массовый – аператар масавы
Оператор Немыцкого – аператар Нямыцкага
Оператор обратный – аператар адваротны
Оператор одномерный – аператар аднамерны
Оператор перечисления – аператар пералічэння
Оператор поля – аператар поля
Оператор преобразования – аператар пераўтварэння
Оператор Привалова – аператар Прывалава
Оператор проекционный – аператар праекцыйны
Оператор регулярный – аператар рэгулярны
Оператор рождения – аператар нараджэння
Оператор сдвига – аператар зруху
Оператор симметрический – аператар сіметрычны
Оператор сингулярный – аператар сінгулярны
Оператор суперпозиции – аператар суперпазіцыі
Оператор умножения – аператар множання (памнажэння)
Оператор Урысона – аператар Урысона
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Оператор факторизованный – аператар фактарызаваны
Оператор Фредгольма – аператар Фрэдгольма (Фрэдхольма)
Оператор цикла – аператар цыкла
Оператор числовой – аператар лікавы
Оператор Шварца – аператар Шварца
Оператор эволюционный – аператар эвалюцыйны
Оператор энергии – аператар энергіі
Определение Гира – азначэнне Гіра
Определение описательное – азначэнне апісальнае
Определитель Вандермонда – вызначальнік Вандэрмонда
Определитель функциональный – вызначальнік функцыянальны
Оптимизация дискретная – аптымізацыя дыскрэтная
Орбита точки – арбіта пункта
Ординал рекурсивный – ардынал рэкурсіўны
Ордината – ардыната 
Ориентация многообразия – арыентацыя мнагастайнасці
Орисфера – арысфера 
Орицикл – арыцыкл 
Ортогональность – артаганальнасць 
Основание конуса – аснова конуса
Основание логарифма – аснова лагарыфма
Основание призмы – аснова прызмы
Основание трапеции – аснова трапецыі
Особенность каноническая – асаблівасць кананічная
Особенность Клейна – асаблівасць Клейна
Особенность рациональная – асаблівасць рацыянальная
Особенность спектральная – асаблівасць спектральная
Остаток – астача 
Остов комплекса – касцяк комплексу
Острый – востры 
Ось абсцисс – вось абсцыс
Ось аппликат – вось аплікат
Ось гиперболы – вось гіпербалы
Ось координат – вось каардынат
Ось Монжа – вось Монжа
Ось ординат – вось ардынат
Ось симметрии – вось сіметрыі
Ось Чеха – вось Чэха
Ответ – адказ 
Отделимость множеств – аддзельнасць мностваў
Отклонение вероятное – адхіленне імавернае
Отклонение стандартное – адхіленне стандартнае
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Отношение ангармоническое – стасунак ангарманічны
Отношение двойное – стасунак двайны
Отношение дисперсионное – дачыненне дысперсійнае
Отношение равенства – дачыненне роўнасці
Отношение чисел – стасунак лікаў
Отображение аналитическое – адлюстраванне аналітычнае
Отображение бикомпактное – адлюстраванне бікампактнае
Отображение Веронезе – адлюстраванне Веранэзе
Отображение дробно-линейное – адлюстраванне дробава-лінейнае
Отображение касательное – адлюстраванне датычнае
Отображение конформное – адлюстраванне канформнае
Отображение многозначное – адлюстраванне мнагазначнае
Отображение несущественное – адлюстраванне неістотнае
Отображение норменное – адлюстраванне нормавае
Отображение обратное – адлюстраванне адваротнае
Отображение однозначное – адлюстраванне адназначнае
Отображение параметрическое – адлюстраванне параметрычнае
Отображение перспективное – адлюстраванне перспектыўнае
Отображение псевдооткрытое – адлюстраванне псеўдаадкрытае
Отображение Пуанкаре – адлюстраванне Пуанкарэ
Отображение рациональное – адлюстраванне рацыянальнае
Отображение сепарабельное – адлюстраванне сепарабельнае
Отображение совершенное – адлюстраванне дасканалае
Отображение топологическое – адлюстраванне тапалагічнае
Отображение факторное – адлюстраванне фактарнае
Отображение эквивалентное – адлюстраванне эквівалентнае
Отображение ядерное – адлюстраванне ядзернае
Отрезок – адрэзак
Отрицательный – адмоўны 
Оценка априорная – ацэнка апрыёрная
Оценка Виноградова – ацэнка Вінаградава
Оценка интервальная – ацэнка інтэрвальная
Оценка недопустимая – ацэнка недапушчальная
Оценка суперэффективная – ацэнка суперэфектыўная
Ошибка арифметическая – памылка арыфметычная
Ошибка округления – памылка акруглення
Ошибка случайная – памылка выпадковая

П
Пара аномальная – пара анамальная
Пара Бертрана – пара Бертрана
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Пара прямых – пара прамых
Парабола кубическая – парабала кубічная
Парабола Нейля – парабала Нэйля
Параболоид гиперболический – парабалоід гіпербалічны
Парадокс Рассела – парадокс Расэла
Параллелепипед – паралелепіпед 
Параллелизм абсолютный – паралелізм абсалютны
Параллелограмм – паралелаграм 
Параллель Клиффорда – паралель Кліфарда
Параметр дифференциальный – параметр дыферэнцыяльны
Параметрический – параметрычны 
Первообразная функции – першавобразная функцыі
Переменная зависимая – пераменная залежная
Переменная регрессионная – пераменная рэгрэсіўная
Перемещение действительное – перамяшчэнне сапраўднае
Пересечение – перасячэнне 
Перестановка множества – перастаноўка мноства
Периметр – перыметр 
Период группы – перыяд групы
Период функции – перыяд функцыі
Перпендикуляр – перпендыкуляр 
Пирамида – піраміда 
Плоскость Лобачевского – плоскасць Лабачэўскага
Плоскость опорная – плоскасць апорная
Плоскость проекций – плоскасць праекцый
Плоскость радикальная – плоскасць радыкальная
Плоскость Римана – плоскасць Рымана
Плоскость фазовая – плоскасць фазавая
Плоскость фокальная – плоскасць факальная
Плоскость эквиаффинная – плоскасць эквіафінная
Плоскость эллиптическая – плоскасць эліптычная
Плотность скалярная – шчыльнасць скалярная
Площадь гиперболическая – плошча гіпербалічная
Поверхность коническая – паверхня канічная
Поверхность минимальная – паверхня мінімальная
Поверхность полная – паверхня поўная
Поверхность Хопфа – паверхня Хопфа
Погрешность абсолютная – хібнасць абсалютная
Погрешность округления – хібнасць акруглення
Подмножество дискриминантное – падмноства дыскрымінантнае
Подмодуль ортогональный – падмодуль артаганальны
Подпространство векторное – падпрастора вектарная
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Подстановка интегральная – падстаноўка інтэгральная
Показатель искажения – паказчык скажэння
Поле дифференциальное – поле дыферэнцыяльнае
Поле констант – поле канстантаў
Поливектор – палівектар 
Полином алгебраический – паліном алгебраічны
Полюс инверсии – полюс інверсіі
Полюс координат – полюс каардынат
Порядок конгруэнции – парадак кангруэнцыі
Последовательность кратная – паслядоўнасць кратная
Последовательность убывающая – паслядоўнасць убываючая
Потенциал векторный – патэнцыял вектарны
Потенциал функции – патэнцыял функцыі
Правило ветвления – правіла галінавання
Правило множителей – правіла множнікаў 
Правило подстановки – правіла падстаноўкі
Правильный – правільны 
Предел нижний – ліміт ніжні
Предел толерантный – ліміт талерантны
Предел тонкий – ліміт тонкі
Предел частичный – ліміт частковы
Представление алгебры Ли – уяўленне алгебры Лі
Представление многозначное – уяўленне мнагазначнае
Представление параметрическое – уяўленне параметрычнае
Представление рациональное – уяўленне рацыянальнае
Представление точное – уяўленне дакладнае
Преобразование Абеля – пераўтварэнне Абеля
Преобразование Ватсона – пераўтварэнне Ватсана
Преобразование каноническое – пераўтварэнне кананічнае
Преобразование локальное – пераўтварэнне лакальнае
Преобразование Погорелова – пераўтварэнне Пагарэлава
Преобразование тождественное – пераўтварэнне тоеснае
Прибавлять – дадаваць 
Приближение взвешенное – прыбліжэнне ўзважанае
Приближение равномерное – прыбліжэнне раўнамернае
Призма – прызма 
Признак делимости – прымета падзельнасці
Признак количественный – прымета колькасная
Признак сравнения – прымета параўнання
Признак Юнга – прымета Юнга
Принцип дуальности – прынцып дуальнасці
Принцип Лагранжа – прынцып Лагранжа
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Принцип симметрии – прынцып сіметрыі
Принцип Ферма – прынцып Ферма
Приращение полное – прырост поўны
Проблема выводимости – праблема выводнасці
Проблема полноты – праблема паўнаты
Проверять – правяраць 
Программа системная – праграма сістэмная
Программирование математическое – праграмаванне матэматычнае
Прогрессия арифметическая – прагрэсія арыфметычная
Прогрессия геометрическая – прагрэсія геаметрычная
Проекция коническая – праекцыя канічная
Проекция прямоугольная – праекцыя прамавугольная
Произведение бесконечное – здабытак бясконцы
Произведение векторное – здабытак вектарны
Произведение скалярное – здабытак скалярны
Производная алгебраическая – вытворная алгебраічная
Производная многочлена – вытворная мнагачлена
Промежуток – прамежак 
Прообраз – правобраз 
Пропорциональность обратная – прапарцыянальнасць адваротная
Пропорциональность прямая – прапарцыянальнасць прамая
Пространство архимедово – прастора архімедава
Пространство координатное – прастора каардынатная
Пространство метрическое – прастора метрычная
Противоположность – процілегласць 
Прямая гиперболическая – прамая гіпербалічная
Прямоугольник – прамавугольнік 

Р
Равенство – роўнасць 
Равновесие – раўнавага 
Равномерный – раўнамерны 
Радиан – радыян 
Радиус внутренний – радыус унутраны
Радиус окружности – радыус акружнасці
Радиус-вектор – радыус-вектар
Разложение на множители – раскладанне на множнікі
Размерность дифференциала – размернасць дыферэнцыяла
Разность векторов – рознасць вектараў
Разность множеств – рознасць мностваў
Разность чисел – рознасць лікаў
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Распределение арксинуса – размеркаванне арксінуса
Распределение горизонтальное – размеркаванне гарызантальнае
Расслоение главное – расслаенне галоўнае
Расслоение отрицательное – расслаенне адмоўнае
Расслоение положительное – расслаенне дадатнае
Расстояние кодовое – адлегласць кодавая
Расстояние фокусное – адлегласць фокусная
Расстояние хордальное – адлегласць хардальная
Рациональный – рацыянальны 
Ребро многогранника – кант мнагагранніка
Регрессия линейная – рэгрэсія лінейная
Регрессия параболическая – рэгрэсія парабалічная
Решать – рашаць, вырашаць, развязваць
Решение оптимальное – рашэнне аптымальнае
Ромб – ромб 
Ряд гармонический – рад гарманічны
Ряд двойной – рад двайны
Ряд ортогональный – рад артаганальны
Ряд Пуанкаре – рад Пуанкарэ
Ряд тригонометрический – рад трыганаметрычны
Ряд универсальный – рад універсальны
Ряд функциональный – рад функцыянальны
Ряд числовой – рад лікавы

С
Сводимость алгоритмическая – зводнасць алгарытмічная
Свойство архимедово – уласцівасць архімедава
Свойство сглаживания – уласцівасць згладжвання
Симметрика – сіметрыка 
Сегмент круга – сегмент круга
Секанс – секанс 
Сектор круга – сектар круга
Секунда – секунда 
Секущая окружности – сякучая акружнасці
Сечение золотое – сячэнне залатое
Символ вспомогательный – сімвал дапаможны
Симплекс стандартный – сімплекс стандартны
Синус амплитуды – сінус амплітуды
Синусоида – сінусоіда 
Система динамическая – сістэма дынамічная
Система дискретная – сістэма дыскрэтная



273

Система неравенств – сістэма няроўнасцей
Система подстановок – сістэма падстановак
Система уравнений – сістэма ўраўненняў
Скаляр – скаляр
Скалярный – скалярны 
Скобка Лагранжа – дужка Лагранжа
Скобка Пуассона – дужка Пуасона
Слагаемое – складаемае 
Сложение множеств – складанне мностваў
Содержание многочлена – змест мнагачлена
Соответствие границ – адпаведнасць меж
Соотношение билинейное – суадносіны білінейныя
Сочетания алгоритмов – спалучэнні алгарытмаў
Спектр матрицы – спектр матрыцы
Спектр функции – спектр функцыі
Сравнение функций – параўнанне функцый
Среднее арифметическое – сярэдняе арыфметычнае
Среднее геометрическое – сярэдняе геаметрычнае
Среднее пропорциональное – сярэдняе прапарцыянальнае
Степень многочлена – ступень мнагачлена
Стереометрия – стэрэаметрыя 
Сторона многоугольника – старана многавугольніка
Сторона угла – старана вугла
Сумма векторов – сума вектараў
Сумма чисел – сума лікаў
Сфера предельная – сфера лімітавая
Схема аксиом – схема аксіём
Считать – лічыць 

Т
Таблица – табліца 
Тангенс амплитуды – тангенс амплітуды
Тангенс гиперболический – тангенс гіпербалічны
Тангенсоида – тангенсоіда 
Тело альтернативное – цела альтэрнатыўнае
Тело вращения – цела вярчэння
Тело выпуклое – цела выпуклае
Тензор Вейля – тэнзар Вейля
Тензор двухточечный – тэнзар двухпунктавы
Тензор напряжений – тэнзар напружанняў
Тензор смешанный – тэнзар змешаны
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Теорема Адамара – тэарэма Адамара
Теорема Банаха – тэарэма Банаха
Теорема Бишопа – тэарэма Бішопа
Теорема Виета – тэарэма Віета
Теорема косинусов – тэарэма косінусаў
Теорема Пифагора – тэарэма Піфагора
Теорема Привалова – тэарэма Прывалава
Теорема устойчивости – тэарэма ўстойлівасці
Теорема Ферма – тэарэма Ферма
Теория алгоритмическая – тэорыя алгарытмічная
Теория вероятностей – тэорыя імавернасцей
Теория доказательств – тэорыя доказаў
Теория множеств – тэорыя мностваў
Теория модулей – тэорыя модуляў
Теория площадей – тэорыя плошчаў
Теория потенциала – тэорыя патэнцыялу
Теория приближения – тэорыя прыбліжэння
Теория чисел – тэорыя лікаў
Теория функций – тэорыя функцый
Тетраэдр – тэтраэдр 
Тождественный – тоесны 
Тождество Гаусса – тоеснасць Гаўса
Тождество стандартное – тоеснасць стандартная
Точка внешняя – пункт знешні
Точка внутренняя – пункт унутраны
Точка возврата – пункт звароту
Точка начальная – пункт пачатковы
Точка разрыва – пункт разрыву
Траектория дифференциала – траекторыя дыферэнцыяла
Траектория замкнутая – траекторыя замкнутая
Траектория ортогональная – траекторыя артаганальная
Траектория точки – траекторыя пункта
Траектория фазовая – траекторыя фазавая
Трапеция – трапецыя 
Треугольник арифметический – трохвугольнік арыфметычны
Треугольник Паскаля – трохвугольнік Паскаля
Треугольник прямоугольный – трохвугольнік прамавугольны
Треугольник равнобедренный – трохвугольнік раўнабедраны
Треугольник равносторонний – трохвугольнік роўнастаронні
Треугольник сферический – трохвугольнік сферычны
Треугольник эйлеров – трохвугольнік эйлераў
Трехгранник естественный – трохграннік натуральны
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Трехмерный – трохмерны 
Трехсторонник – трохстароннік 
Трехчлен – трохчлен 
Тривектор – трывектар 
Тригонометрический – трыганаметрычны 
Тригонометрия гиперболическая – трыганаметрыя гіпербалічная
Тригонометрия сферическая – трыганаметрыя сферычная
Тупой угол – тупы вугал

У
Убывание – спаданне, убыванне
Убывающий – які спадае (убывае)
Увеличивать – павялічваць 
Угловой – вуглавы 
Углы вертикальные – вуглы вертыкальныя
Углы односторонние – вуглы аднабаковыя
Углы равные – вуглы роўныя
Углы соответственные – вуглы адпаведныя
Угол вписанный – вугал упісаны
Угол двухгранный – вугал двухгранны
Угол линейный – вугал лінейны
Угол многоугольника – вугал многавугольніка
Угол острый – вугал востры
Угол отражения – вугал адбітку (адбіцця)
Угол падения – вугал падзення
Угол параллельности – вугал паралельнасці
Угол при вершине – вугал пры вяршыні
Угол прилежащий – вугал прылеглы
Угол прямой – вугал прамы
Угол смежный – вугал сумежны
Угол тупой – вугал тупы
Угол центральный – вугал цэнтральны
Удаление вершины – выдаленне вяршыні
Удвоение куба – падваенне куба
Уменьшаемое – памяншаемае 
Умножать – множыць 
Умножение ассоциативное – множанне асацыятыўнае
Умножение внешнее – множанне знешняе
Умножение внутреннее – множанне ўнутранае
Умножение гомологическое – множанне гамалагічнае
Умножение композиционное – множанне кампазіцыйнае
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Умножение рядов – множанне радоў
Умножение симметрическое – множанне сіметрычнае
Уравнение алгебраическое – ураўненне алгебраічнае
Уравнение биквадратное – ураўненне біквадратнае
Уравнение Вебера – ураўненне Вебера
Уравнение Гаусса – ураўненне Гаўса
Уравнение гипергеометрическое – ураўненне гіпергеаметрычнае
Уравнение дифференциальное – ураўненне дыферэнцыяльнае
Уравнение интегральное – ураўненне інтэгральнае
Уравнение квадратное – ураўненне квадратнае
Уравнение Колмогорова – ураўненне Калмагорава
Уравнение кубическое – ураўненне кубічнае
Уравнение Лагранжа – ураўненне Лагранжа
Уравнение параболическое – ураўненне парабалічнае
Уравнение параметрическое – ураўненне параметрычнае
Уравнение Пуанкаре – ураўненне Пуанкарэ
Уравнение разностное – ураўненне рознаснае
Уравнение Ферма – ураўненне Ферма
Уравнение функциональное – ураўненне функцыянальнае
Уравнение Чебышева – ураўненне Чабышова
Уравнение эллиптическое – ураўненне эліптычнае
Уравнение Якоби – ураўненне Якобі
Усечение графика – усячэнне графіка
Усеченный – усечаны 
Условие ветвления – умова галінавання
Условие начальное – умова пачатковая
Условие полноты – умова паўнаты
Условие проективности – умова праектыўнасці
Условный – умоўны 
Устойчивость абсолютная – устойлівасць абсалютная
Устойчивость минимальная – устойлівасць мінімальная
Устойчивость орбитальная – устойлівасць арбітальная
Устойчивость равномерная – устойлівасць раўнамерная
Устойчивость условная – устойлівасць умоўная
Устойчивый – устойлівы 
Уточнение – удакладненне 

Ф
Фигура вписанная – фігура ўпісаная
Фигура описанная – фігура апісаная (акрэсленая)
Фигуры равновеликие – фігуры роўнавялікія
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Фигуры равносоставленные – фігуры раўнаскладзеныя
Физика математическая – фізіка матэматычная
Фокус гиперболы – фокус гіпербалы
Фокус луча – фокус праменя
Фокус параболы – фокус парабалы
Фокус эллипса – фокус эліпса
Форма билинейная – форма білінейная
Форма бинарная – форма бінарная
Форма внешняя – форма знешняя
Форма гиперболическая – форма гіпербалічная
Форма голоморфная – форма галаморфная
Форма дифференциальная – форма дыферэнцыяльная
Форма замкнутая – форма замкнутая
Форма квадратичная – форма квадратычная
Форма контактная – форма кантактная
Форма кубическая – форма кубічная
Форма линейная – форма лінейная
Форма метрическая – форма метрычная
Форма модулярная – форма мадулярная
Форма пространственная – форма прасторавая
Формула арифметическая – формула арыфметычная
Формула Вейерштрасса – формула Веерштраса (Ваерштраса)
Формула Виета – формула Віета
Формула заключительная – формула заключная
Формула замкнутая – формула замкнутая
Формула логическая – формула лагічная
Формула прямоугольников – формула прамавугольнікаў
Формула рекуррентная – формула рэкурэнтная
Формула тангенсов – формула тангенсаў
Формула трапеций – формула трапецый
Формула универсальная – формула ўніверсальная
Формула элементарная – формула элементарная
Функция абелева – функцыя абелева
Функция абстрактная – функцыя абстрактная
Функция автоморфная – функцыя аўтаморфная
Функция аддитивная – функцыя адытыўная
Функция алгебраическая – функцыя алгебраічная
Функция амплитудно-фазовая – функцыя амплітудна-фазавая
Функция аналитическая – функцыя аналітычная
Функция Ангера – функцыя Ангера
Функция антианалитическая – функцыя антыаналітычная
Функция арифметическая – функцыя арыфметычная
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Функция бесселева – функцыя беселева
Функция бигармоническая – функцыя бігарманічная
Функция билинейная – функцыя білінейная
Функция Бляшке – функцыя Бляшке
Функция борелевская – функцыя барэлеўская
Функция булева – функцыя булева
Функция Бурже – функцыя Буржэ
Функция Бэра – функцыя Бэра
Функция Вебера – функцыя Вебера
Функция векторная – функцыя вектарная
Функция весовая – функцыя вагавая
Функция включения – функцыя ўключэння
Функция вогнутая – функцыя ўвагнутая
Функция восстановления – функцыя аднаўлення
Функция выбора – функцыя выбару
Функция выпуклая – функцыя выпуклая
Функция Гамильтона – функцыя Гамільтана
Функция Ганкеля – функцыя Ганкеля
Функция гармоническая – функцыя гарманічная
Функция Гартокса – функцыя Гартокса
Функция гиперболическая – функцыя гіпербалічная
Функция гипергеометрическая – функцыя гіпергеаметрычная
Функция гладкая – функцыя гладкая
Функция голоморфная – функцыя галаморфная
Функция Гранди – функцыя Грандзі
Функция Грина – функцыя Грына
Функция действия – функцыя дзеяння
Функция детерминированная – функцыя дэтэрмінаваная
Функция дискриминантная – функцыя дыскрымінантная
Функция дифференциальная – функцыя дыферэнцыяльная
Функция Жуковского – функцыя Жукоўскага
Функция замкнутая – функцыя замкнутая
Функция интервальная – функцыя інтэрвальная
Функция Кельвина – функцыя Кельвіна
Функция конструктивная – функцыя канструктыўная
Функция концентрации – функцыя канцэнтрацыі
Функция кратности – функцыя кратнасці
Функция кривизны – функцыя крывізны (крывіні)
Функция критическая – функцыя крытычная
Функция круговая – функцыя кругавая
Функция кручения – функцыя кручэння
Функция Куммера – функцыя Кумера
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Функция Ламе – функцыя Ламэ
Функция Лебега – функцыя Лебега
Функция Леви – функцыя Леві
Функция линейная – функцыя лінейная
Функция логарифмическая – функцыя лагарыфмічная
Функция логическая – функцыя лагічная
Функция лучевая – функцыя прамянёвая
Функция мажорантная – функцыя мажарантная
Функция Макдональда – функцыя Макдональда
Функция мераморфная – функцыя мераморфная
Функция метагармоническая – функцыя метагарманічная
Функция минимальная – функцыя мінімальная
Функция минорантная – функцыя мінарантная
Функция многозначная – функцыя мнагазначная
Функция многолистная – функцыя мнагаліставая
Функция множеств – функцыя мностваў
Функция модулярная – функцыя мадулярная
Функция монодромная – функцыя манадромная
Функция монотонная – функцыя манатонная
Функция мощности – функцыя магутнасці
Функция неисправности – функцыя няспраўнасці
Функция непрерывная – функцыя неперарыўная
Функция неубывающая – функцыя неўбываючая
Функция нечетная – функцыя няцотная
Функция неявная – функцыя няяўная
Функция нормальная – функцыя нармальная
Функция обобщенная – функцыя абагульненая 
Функция обратная – функцыя адваротная
Функция объема – функцыя аб’ёму
Функция однородная – функцыя аднародная
Функция операторная – функцыя аператарная
Функция опорная – функцыя апорная
Функция остаточная – функцыя астаткавая
Функция первообразная – функцыя першавобразная
Функция передаточная – функцыя перадатачная
Функция перехода – функцыя пераходу
Функция периодическая – функцыя перыядычная
Функция поверхностная – функцыя паверхневая
Функция подчиненная – функцыя падпарадкаваная
Функция полезности – функцыя карыснасці
Функция полианалитическая – функцыя поліаналітычная
Функция полигармоническая – функцыя полігарманічная
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Функция полилинейная – функцыя полілінейная
Функция пороговая – функцыя парогавая
Функция последования – функцыя паследавання
Функция потенциальная – функцыя патэнцыяльная
Функция потерь – функцыя страт
Функция правдоподобия – функцыя праўдападобнасці
Функция правильная – функцыя правільная
Функция примитивная – функцыя прымітыўная
Функция простая – функцыя простая
Функция распределения – функцыя размеркавання
Функция рациональная – функцыя рацыянальная
Функция регрессии – функцыя рэгрэсіі
Функция регулярная – функцыя рэгулярная
Функция рекуррентная – функцыя рэкурэнтная
Функция рекурсивная – функцыя рэкурсіўная
Функция риска – функцыя рызыкі
Функция симметрическая – функцыя сіметрычная
Функция сингулярная – функцыя сінгулярная
Функция Сколема – функцыя Сколема
Функция сложная – функцыя складаная
Функция случайная – функцыя выпадковая
Функция собственная – функцыя ўласная
Функция сопряженная – функцыя спалучаная
Функция спектральная – функцыя спектральная
Функция специальная – функцыя спецыяльная
Функция сравнения – функцыя параўнання
Функция Стеклова – функцыя Сцяклова
Функция степенная – функцыя ступенная
Функция Струве – функцыя Струвэ
Функция субгармоническая – функцыя субгарманічная
Функция субпараболическая – функцыя субпарабалічная
Функция субтепловая – функцыя субцеплавая
Функция существенная – функцыя істотная
Функция Фютера – функцыя Фютэра
Функция Хаара – функцыя Хаара
Функция характеристическая – функцыя характарыстычная
Функция Хаусдорфа – функцыя Хаўсдорфа
Функция целевая – функцыя мэтавая
Функция цели – функцыя мэты
Функция цилиндрическая – функцыя цыліндрычная
Функция частичная – функцыя частковая
Функция частотная – функцыя частотная
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Функция Чебышева – функцыя Чабышова
Функция четная – функцыя цотная
Функция числовая – функцыя лікавая
Функция шаровая – функцыя шаравая
Функция элементарная – функцыя элементарная
Функция эллиптическая – функцыя эліптычная

Х
Характер группы – характар групы
Характер изотропии – характар ізатрапіі
Характер первообразный – характар першавобразны
Характер полугруппы – характар паўгрупы
Характер производный – характар вытворны
Характеристика выборочная – характарыстыка выбарачная
Характеристика логарифма – характарыстыка лагарыфма
Характеристика особенности – характарыстыка асаблівасці
Характеристика поля – характарыстыка поля
Характеристика фигуры – характарыстыка фігуры
Характеристика частотная – характарыстыка частотная
Хорда – хорда 

Ц
Целый – цэлы 
Центр вращения – цэнтр вярчэння
Центр гиперболы – цэнтр гіпербалы
Центр гомологии – цэнтр гамалогіі
Центр группы – цэнтр групы
Центр инверсии – цэнтр інверсіі
Центр кольца – цэнтр колца
Центр кривизны – цэнтр крывізны
Центр луча – цэнтр праменя
Центр окружности – цэнтр акружнасці
Центр радикальный – цэнтр радыкальны
Центр рассеивания – цэнтр рассейвання
Центр симметрии – цэнтр сіметрыі
Центр шара – цэнтр шара
Центр эллипса – цэнтр эліпса
Циклоида – цыклоіда 
Цилиндр гиперболический – цыліндр гіпербалічны
Цилиндр отображения – цыліндр адлюстравання
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Цилиндр параболический – цыліндр парабалічны
Цилиндр эллиптический – цыліндр эліптычны
Цилиндрический – цыліндрычны 
Цилиндроид – цыліндроід
Цифра арабская – лічба арабская
Цифра римская – лічба рымская
Цифра славянская – лічба славянская
Цоколь модуля – цокаль модуля

Ч
Частичный – частковы 
Частное – дзель 
Частное чисел – дзель лікаў
Чередование – чаргаванне 
Четверть – чвэрць 
Четный – цотны 
Четырехвершинник – чатырохвяршыннік 
Четырехсторонник – чатырохстароннік 
Четырехугольник – чатырохвугольнік 
Числа ассоциированные – лікі асацыяваныя
Числа Бернулли – лікі Бернулі
Числа Клиффорда – лікі Кліфарда
Числа Кристоффеля – лікі Крыстофеля
Числа многоугольные – лікі многавугольныя
Числа пифагоровы – лікі піфагоравы
Числа треугольные – лікі трохвугольныя
Числа Фибоначчи – лікі Фібаначы
Числа фигурные – лікі фігурныя
Числитель – лічнік 
Число алгебраическое – лік алгебраічны
Число алгоритмическое – лік алгарытмічны
Число вращения – лік вярчэння
Число гауссово – лік гаўсаў
Число двойное – лік двайны
Число действительное – лік сапраўдны
Число дуальное – лік дуальны
Число идеальное – лік ідэальны
Число иррациональное – лік ірацыянальны
Число Картана – лік Картана
Число мнимое – лік уяўны
Число натуральное – лік натуральны
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Число нечетное – лік няцотны
Число обусловленности – лік абумоўленасці
Число ординальное – лік ардынальны
Число отрицательное – лік адмоўны
Число положительное – лік дадатны
Число порядковое – лік парадкавы
Число производное – лік вытворны
Число простое – лік просты
Число противоположное – лік процілеглы
Число рациональное – лік рацыянальны
Число составное – лік састаўны
Число Фурье – лік Фур’е
Число целое – лік цэлы
Число четное – лік цотны
Числовой – лікавы 

Ш
Шаг индукции – крок індукцыі
Шар – шар 
Шаровой – шаравы 
Шестисторонник – шасцістароннік 
Ширина тела – шырыня цела
Шкала – шкала 
Штрих Шеффера – штрых Шэфера
Штриховать – штрыхаваць 

Э
Эквивалентность алгоритмов – эквівалентнасць алгарытмаў
Эквивалентность количественная – эквівалентнасць колькасная
Эквивалентный – эквівалентны 
Эконометрия – эканаметрыя 
Экспонента группы – экспанента групы
Экспонента пространства – экспанента прасторы
Экспонирование – экспанаванне
Экстремаль ломаная – экстрэмаль ламаная
Экстремаль регулярная – экстрэмаль рэгулярная
Экстремальный – экстрэмальны 
Экстремум сильный – экстрэмум моцны
Экстремум слабый – экстрэмум слабы
Экстремум условный – экстрэмум умоўны
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Элемент неподвижный – элемент нерухомы
Элемент простой – элемент просты
Элемент сферический – элемент сферычны
Элемент треугольный – элемент трохвугольны
Элемент функциональный – элемент функцыянальны
Элементарный – элементарны 
Эллипс – эліпс 
Эллипс искажений – эліпс скажэнняў
Эллипсоид рассеивания – эліпсоід рассейвання
Эллиптический – эліптычны 
Энтропия алгоритмическая – энтрапія алгарытмічная
Энтропия дифференциальная – энтрапія дыферэнцыяльная
Энтропия метрическая – энтрапія метрычная
Энтропия относительная – энтрапія адносная
Энтропия топологическая – энтрапія тапалагічная
Энтропия Шеннона – энтрапія Шэнана
Эталон – эталон 

Я
Явление – з’ява
Ядро логарифмическое – ядро лагарыфмічнае
Ядро множества – ядро мноства
Ядро симметричное – ядро сіметрычнае
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