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 Станаўленне і набыткі беларускамоўнай музычнай 

тэрмінаграфіі 
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Актуальнасць даследавання заключаецца ў тым, што зроблена спроба 

храналагічнага апісання музычнай лексікаграфіі на беларускай мове, а таксама 

праведзены аналіз беларускамоўных слоўнікаў па музыцы. 

Аб’ектам даследавання з’яўляецца сістэма беларускамоўнай музычнай 

лексікаграфіі. Прадмет даследавання — беларускамоўныя лексікаграфічныя 

крыніцы па музыцы, надрукаваныя асобнымі выданнямі. Матэрыялам для 

даследавання стала ўкладзеная аўтарам картатэка, якая ўтрымлівае 16 

лексікаграфічных адзінак. 

Мэта прапанаванага даследавання — прааналізаваць, як зараджалася і 

развівалася беларускамоўная музычная лексікаграфія.  

Для ажыццяўлення пастаўленай мэты вырашаліся наступныя задачы: 

1) даць характарыстыку этапаў фарміравання беларускай 

лексікаграфіі, у тым ліку і беларускамоўнай музычнай лексікаграфіі; 

2) раскрыць значэнне тэрміна музыка; 

3) скласці картатэку беларускамоўнай музычнай лексікаграфіі; 

4) выявіць і прааналізаваць асаблівасці лексікаграфічных выданняў па 

музыцы на беларускай мове. 

Асноўны метад правядзення даследавання — метад лінгвістычнага 

апісання — грунтуецца на такіх прыёмах, як суцэльная выбарка, назіранне, 

выяўленне, супастаўленне, апісанне, сістэматызацыя і класіфікацыя. 

Дысертацыя складаецца з уводзінаў, дзвюх глаў асноўнай часткі са сваімі 

падраздзеламі, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры і дадатку.  

Агульны аб’ём работы — 77 старонак разам з дадаткам. 

  



 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Баровская Виктория Ивановна 

 

Становление и приобретения белорусскоязычной музыкальной 

терминографии 

Ключевыя слова: лексикаграфия, музыка, словари, терминография, 

терминология, термины. 

Актуальность исследования заключается в попытке хронологического 

описания музыкальной лексикографии на белорусском языке, а также проведён 

анализ белорусскоязычных словарей по музыке. 

Объектом исследования является система белорусскоязычной 

музыкальной лексикографии. Предмет исследования — белорусскоязычные 

лексикографические источники по музыке, напечатанные отдельными 

изданиями. Материалом для исследования стала составленная автором 

картотека, содержащая 16 лексикографических единиц. 

Цель предложенного исследования — проанализировать зарождение и 

развитие белорусскоязычной музыкальной лексикографии.  

Для осуществления поставленной цели решались следующие задачи: 

1) дать характеристику этапов формирования белорусской 

лексикографии, в том числе и белорусскоязычной музыкальной лексикографии; 

2) раскрыть значение термина музыка; 

3) составить картотеку белорусскоязычной музыкальной 

лексикографии; 

4) выявить и проанализировать особенности лексикографических 

изданий по музыке на белорусском языке. 

Основной метод проведения исследования — метод лингвистического 

описания — основывается на таких приёмах, как сплошная выборка, 

наблюдение, выявление, сопоставление, описание, систематизация и 

классификация. 

Диссертация состоит из введения, двух глав основной части со своими 

подразделами, заключения, списка использованной литературы и приложения.  

Общий объём работы — 77 страниц вместе с приложением. 
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musical terminography 
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The relevance of the research lies in the attempt at a chronological description 

of musical lexicography in the Belarusian language, as well as an analysis of 

Belarusian-language dictionaries on music. 

The object of the research is the system of Belarusian musical lexicography.  

The subject of the research is the Belarusian-language lexicographic sources for 

music, printed in separate editions. The material for the study was the author's card 

file, which contains 16 lexicographic units. 

The aim of the research is to analyse the formation and development of the 

Belarusian-language musical lexicography. 

To achieve the aim the following tasks were solved: 

1) to characterize the stages of the formation of the Belarusian 

lexicography, including the Belarusian-language musical lexicography; 

2) to reveal the meaning of the term ‘music’; 

3) to make a card file of the Belarusian-language musical lexicography; 

4) to identify and to analyse the features of lexicographical issues in 

musical in Belarusian language. 

The main method of conducting the research — the method of linguistic 

description — is based on such techniques, as: solid sampling, observation, 

identification, comparison, description, arrangement and classification. 

The thesis consists of an introduction, two chapters of the main part with their 

subsections, conclusion, a list of bibliography and annexe. 

The total amount of work is 77 pages together with the annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 


