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ДА ПЫТАННЯ АСПЕКТАЦЫI БЕЛАРУСКАГА  

ТЭРМІНАЗНАЎЧАГА ВЕДАННЯ 
 

Беларуская навуковая тэрміналогія, якую прынята лічыць «паказчыкам 

сталасці нацыі» [4, с. 325] неаднойчы з’яўлялася аб’ектам аналізу у айчыннай 

лінгвістыцы. Пытанне аспектацыі і філіяцыі беларускага тэрміназнаўчага 

ведання, разам з тым, знаходзіцца ў самым пачатку свайго вырашэння. На 

думку Татарынава В.А., «аспектацыя праводзіцца па метаду, технікам 

даследавання і сумежным дысцыплінам: лінгвістычныя аспекты, лагічныя 

аспекты, гнасеалагічныя аспекты, кагнітыўныя аспекты, інфармацыйныя 

аспекты, перакладчыцкія аспекты, дыскурсіўныя аспекты, інфармацыйныя 

аспекты, анталагічныя аспекты, нарматыўныя аспекты і г.д.» [5, с. 157]. 

Уяўляецца, што размежаванне наяўных падыходаў да вывучэння 

спецыяльнай лексікі беларускай мовы істотна не толькі ў плане 

інвентарызацыі назапашанага вопыту, але важна для пераходу ад назіранняў і 

абагульненняў да аналізу ўласцівых заканамернасцей і ў далейшым 

мэтанакіраванага планавання тэрміназнаўчай дзейнасці. Асэнсаванне складу і 

адметнасцей фарміравання айчыннай навукі аб тэрмінах дыктуецца 

неабходнасцю далейшай распрацоўкі ў ёй тэарэтычнага, прыкладнога і 

вучэбнага кірункаў. Можна пагадзіцца з меркаваннем, што «будучыня 

тэрміназнаўства вызначаецца неабходнасцю пераходу ад апісання 

тэрміналагічных працэсаў і з’яў да іх тлумачэння з тым, каб даць 

тэрмінолагам-практыкам магчымасць свядомага падыходу да ўдасканалення 

мовы навукі і тэхнікі, уключаючы рэгуляванне працэсаў развіцця 

спецыяльнай лексікі» [1, с. 8]. Прадугледжваецца, што асэнсаванне найбольш 

паказальных для айчыннага тэрміназнаўства праблем паспрыяе ў будучым 

фарміраванню цэласнага ўяўлення аб працэсах, што адбываліся ў справе 

вывучэння спецыяльнай лексікі беларускай мовы, і ў цэлым дапаможа 

фарміраванню новых напрамкаў даследаванняў.  

Беларускае тэрміназнаўства працягвае сваё развіццё як асобны 

навуковы кірунак са сваім прадметам вывучэння, катэгарыяльным апаратам, 

метадамі аналізу, тэарэтычнымі і практычнымі пытаннямі. Адметнай яго 

рысай можна лічыць асіметрыю ў бок правядзення аспектных даследаванняў, 

у той час, як канцэптуальныя работы абагульняльнага характару 

прадстаўляюцца ў меншай ступені. Асноўнымі даследчыцкімі парадыгмамі 

айчыннага тэарэтычнага тэрміназнаўства становяцца працы навукоўцаў у 

сферы галіновага, тыпалагічнага, сістэмна-структурнага, семантычнага, 

гістарычнага, супастаўляльнага тэрміназнаўства. 

Прымаючы пад увагу «поліпарадыгмальнасць сучаснага мовазнаўства, 

а ў выніку і тэрміназнаўства як аднаго з яго структурных падраздзелаў і 

цалкам самадастатковай навуковай дысцыпліны», В.Л. Івашчанка і 

І.А. Казімірава кажуць пра магчымасць паралельнага суіснавання розных 

даследніцкіх парадыгм у сучасным славянскім агульным тэрміназнаўстве [2, 



с. 148]. Тэрміназнаўчае поле ў беларускай мове характарызуецца 

шматпланавасцю: у тэрміназнаўчых працах знаходзіць адлюстраванне 

шырокі дыяпазон заяўленых для вырашэння пытанняў — ад вызначэння 

агульных тэарэтычных заканамернасцей развіцця асобных тэрмінасістэм да 

вырашэння практычных задач упарадкавання галіновай лексікі, акрэслення 

агульных прынцыпаў і метадаў тэрміназнаўчага ведання. Кірункі вывучэння 

спецыяльнай лексікі на практыцы часта не маюць выразнага 

супрацьпастаўлення, што абумоўлівае перакрыжаванне тэм і праблем. 

Аўтары, аналізуючы розныя аспекты спецыяльнай лексікі, працуюць у 

розных філіяцыях, не абмяжоўваючы сябе строгімі межамі асобнага 

напрамка. Паводле Татарынава В.А., «філіяцыя ў тэрміназнаўстве ідзе па 

аб’ектыўна-прадметнай аснове: агульнае тэрміназнаўства, галіновае 

тэрміназнаўства, рэфлексіўнае тэрміназнаўства (гісторыя і тэорыя 

тэрміназнаўства), дэскрыптыўнае тэрміназнаўства, прэскрыптыўнае 

тэрміназнаўства, тыпалагічнае тэрміназнаўства, супастаўляльнае тэрміна-

знаўства, анамасіялагічнае тэрміназнаўства, семасіялагічнае тэрміназнаўства, 

дыяхранічнае тэрміназнаўства, функцыянальнае тэрміназнаўства, 

функцыянальнае тэрміназнаўства, прыкладное тэрміназнаўства і інш.» [5, 

с. 157]. 

Нягледзячы на пэўныя дасягненні ў вывучэнні спецыяльнай лексікі 

беларускай мовы, патэнцыял айчыннага тэрміназнаўства раскрыты яшчэ не ў 

поўнай меры. Шэраг праблем застаецца без належнага асэнсавання і чакае 

сваіх даследчыкаў. Яшчэ ў самым пачатку фарміравання знаходзіцца 

гнаселагічнае, або кагнітыўнае тэрміназнаўства, асноўная задача якога 

палягае перадусім у вывучэнні ролі тэрмінаў у навуковым пазнанні. Чакаюць 

сваёй распрацоўкі стылістычнае тэрміназнаўства, метадалагічнае 

тэрміназнаўства, тэрміназнаўчая тэорыя тэксту, гісторыя тэрміназнаўства. У 

гэтай сувязі пагаджаемся з меркаваннем, што «тэрміназнаўства як навуковая 

галіна павінна ўсё больш пераходзіць ад апісання (а ў гэтым плане яно 

дасягнула значных вынікаў) да тлумачэння фактаў і выдачы абгрунтаваных 

рэкамендацый» [3, с. 237]. 
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