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цию). К такому выводу мы приходим, взяв за основу классификацию
смешного, предложенную К. Глинкой [3], в соответствии с которой
юмор делится на: 1. Юмор унижения. Нам смешно, когда кто-то попадает или поставлен в незавидное положение. 2. Юмор возвышения. Мы
получаем удовольствие, когда возвышаемся в собственных глазах или
над другими. 3. Смешанный юмор. Представляет собой комбинацию
двух предыдущих. Данная классификация основана на использовании
юмора в качестве орудия повышения социального статуса, что может
осуществляться двумя путями: либо собственным возвышением, либо
понижением статуса окружающих. Приведенная эпиграмма позволяет
читателю ощущать себя «на уровне» (термин К. Глинки), так как сам
читатель не обладает недостатками, высмеянными автором.
Приведем еще один пример подобной эпиграммы.
Ролану Быкову
Ему бы в сборную по баскетболу,
Какой-то черт сидит в нем, бес,
Всего-то два вершка от полу,
А звезды достает с небес.
Двойственный характер данной эпиграммы заключается опять же
в заострении внимания на маленьком росте Р. Быкова и возвеличивании его таланта, заслуг в области искусства. Необходимо отметить, что
В. Гафт, не обладая специальным литературным образованием, редко
использует в своих эпиграммах семантические и стилистические приемы комического (слова с резко отрицательной коннотацией, остроумное
обыгрывание фразеологизмов, параллелизм и др.). В большинстве случаев автор в эпиграммах берет за основу положительные достижения
своего героя, высмеивая при этом какой-либо физический недостаток
(рост, вес, речь и т. д.). Например,
Эльдару Рязанову
Переосмысливая заново
Картины Элика Рязанова,
Скажу: талант его растет,
Как и живот, им нет предела,
Но вырывается вперед
Его талантливое тело!
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Таким образом, жанр эпиграммы имеет право быть рассмотренным в
рамках конфликтного дискурса, в котором, по нашему мнению, анализируется речевая агрессия как коммуникативный феномен.
1. Всемирная эпиграмма: антология: в 4 т. / сост. В. Е. Васильев. – СПб.: Политехника, 1998. – Т. 1–4.
2. Гафт, В. И. Стихотворения. Эпиграммы / В. И. Гафт. – М.: Эксмо, 2008. –
352 с.
3. Глинка, К. Теория Юмора / К. Глинка. – М., 2008. – 206 с.
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У тэрміналогіі выкарыстоўваюцца агульныя спосабы ўтварэння слоў.
Аднак заўважаюцца і пэўныя адрозненні паміж утварэннем тэрмінаў і
агульнаўжывальных слоў. Так, Е. М. Верашчагін, услед за Ф. Сасюрам,
адзначае, што тэрміны не ўтвараюцца, а творацца, прыдумваюцца і, такім
чынам, «слова і ў плане знешняй формы, і ў плане зместу абавязковае
для кожнага, <…> а тэрміны могуць фарміравацца і змяняцца па волі
індывіда» [1, с. 107]. Дэрывацыя тэрмінаў падпарадкавана тэндэнцыі
адлюстравання неабходных інтэгральных і дыферэнцыяльных прымет
паняццяў. Камп’ютарныя тэрміны ўтвараюцца семантычным, марфалагічным, марфолага-сінтаксічным і сінтаксічным спосабамі, але асаблівая роля належыць абрэвіяцыі. Гэта прадуктыўны спосаб утварэння
імён ад назваў, што складаюцца з некалькіх слоў.
Згодна з класіфікацыяй, прадстаўленай У. Лапаціным у «Лінгвістычным энцыклапедычным слоўніку», вылучаюцца наступныя тыпы абрэвіятур: 1) абрэвіятуры ініцыяльнага тыпу; 2) абрэвіятуры складовыя,
якія ўтвараюцца з пачатковых частак слоў, больш складаных, чым
гукі; 3) абрэвіятуры змешанага тыпу, што складаюцца як з пачатковых
гукаў (назваў літар), так і з больш складаных пачатковых частак слоў;
4) абрэвіятуры, утвораныя са спалучэння складовай пачатковай часткі
слова і формы ўскоснага склону назоўніка; 5) абрэвіятуры, што складаюцца са спалучэння пачатку слова, больш складанага, чым ініцыяльнае,
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з канцом ці з пачаткам і канцом другога. У межах ініцыяльнага тыпу
аўтар вылучае тры падтыпы: 1) літарныя абрэвіятуры; 2) гукавыя
абрэвіятуры; 3) літарна-гукавыя абрэвіятуры [2, с. 47].
Абрэвіяцыя, г. зн. утварэнне новага слова з усечаных кампанентаў
складанага слова ці словазлучэння, выступае як актыўны спосаб тэрмінаўтварэння і ў англійскай, і ў беларускай мовах. У сферы беларускай
камп’ютарнай тэрміналогіі былі адзначаны тэрміны, утвораныя наступнымі відамі абрэвіяцыі:
1) Літарныя: АБД – адміністратар базы даных; ЭВМ – электронная
вылічальная машына; CPU (central processing unit), ЦП – цэнтральны
працэсар; LCD (Liquid Crystal Display), ВКМ – вадкакрышталічны манітор; OCSP (Online Certificate Status Protocol), СПСП – сеткавы пратакол
стану пасведчанняў і інш.;
2) Гукавыя: ЭК – электронны каталог, ОРАС (On-line Public Access
Catalogue) – каталог публічнага доступу ў рэжыме анлайн; CRL
(Certificate Revocation List), САП – спіс адкліканых пасведчанняў; ПіА –
пытанні і адказы; OS (Operating System), АС – аперацыйная сістэма;
ПАД – памяць адвольнага доступу; ІК – інтэрфэйс карыстача і інш.;
3) Літарна-гукавыя: ПКАБ – праграма кіравання асабістай бяспекай;
СЗП – сталая запамінальная прылада і інш.;
4) Складаюцца з пачатковай часткі першага слова і цэлага другога
слова: НС-граматыка, МАП-схема і інш.
Такая высокая прадуктыўнасць абрэвіяцыйнага тэрмінаўтварэння
вымагаюцца наступнымі якасцямі:
– канструктыўнасцю: абрэвіяцыя палягчае працэс спараджэння выказвання і можа перадаваць змест цэлай сінтаксічнай тэрмінаадзінкі;
– кароткасцю ці кампрэсіўнасцю: абрэвіятура з’яўляецца самым прадуктыўным спосабам змяншэння шматслоўных назваў.
Абрэвіяцыя – эфектыўны сродак моўнай эканоміі, які забяспечвае
перадачу максімальнай колькасці інфармацыі пры мінімальным выкарыстанні моўных сродкаў. Менавіта ў сувязі з гэтым і ў англійскай, і ў беларускай мовах з’яўляюцца абрэвіятуры-сінонімы двухкампанентных і
шматкампанентных словазлучэнняў.
1. Верещагин, Е. М. У истоков славянской философской терминологии: ментализация как приём терминотворчества / Е. М. Верещагин // Вопросы языкознания. – 1982. – № 6. – С. 105–114.
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Вывучэнне рускай мовы ва ўмовах блізкароднаснага білінгвізму, характэрнага для сучаснага беларускага грамадства, мае шэраг аспектаў:
лінгвістычных, агульнафункцыянальных і метадычных, якія павінны
ўлічвацца ў навуковых распрацоўках і непасрэдна ў практычнай, перш
за ўсё выкладчыцкай, дзейнасці. Як вядома, агульная аснова вызначыла
блізкасць, падабенства структур рускай і беларускай моў на ўсіх узроўнях.
Гэта падабенства падтрымлівалася і падтрымліваецца непарыўнымі сувязямі і кантактамі на працягу стагоддзяў у гістарычным развіцці моў,
а таксама наяўнасцю ў нашай суверэннай дзяржаве натуральнага двухмоўнага асяроддзя – беларуска-рускага і руска-беларускага.
Разам з тым «роднасць» моў утойвае ў сабе і такія моманты, што
патрабуюць вялікай увагі да агульнай культуры, правільнасці, нарміраванасці маўлення, дасканалага ведання абедзвюх моў. Невыпадкова ж,
што часта авалоданне блізкароднаснымі мовамі даецца чалавеку цяжэй,
чым мовамі розных сістэм.
Разуменне сістэм блізкароднасных моў, якія вывучаюцца, павінна
папярэдзіць кантамінацыю элементаў абедзвюх сістэм у свядомасці студэнта. Гэта мае вялікае значэнне яшчэ і таму, што некаторыя элементы
рускай мовы даўно і трывала, а некаторыя апошнім часам, замацаваліся ў
сістэме беларускай мовы як нарматыўныя. Падчас засваення норм рускай
і беларускай літаратурных моў такія факты патрабуюць асаблівай увагі.
Уменне параўноўваць і адрозніваць з’явы і факты блізкароднасных
моў выпрацоўваецца ў асноўным на падставе засваення сістэм абедзвюх моў, даведзенага ў свядомасці і маўленні навучэнца ці студэнта
да аўтаматызму.
Засяроджванне і фіксаванне ўвагі студэнта толькі на адмоўных прыкладах, лексічных, фанетычных, арфаэпічных, марфалагічных, сінтаксічных, фразеалагічных і стылістычных адхіленнях можа прывесці да
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