
Такім чынам, прыняцце Закона «Аб правілах арфаграфіі і 
пунктуацыі» дазваляе часткова вырашыць праблему правапісу 
іншамоўных геаграфічных назваў і садзейнічае арфаграфічнаму 
ўнармаванню значнай часткі англамоўных тапонімаў пры перадачы на 
беларускую мову. Але для поўнага вырашэння праблемы заканамерным 
крокам будзе распрацоўка дакладных правілаў практычнай 
транскрыпцыі і стварэнне спецыяльнага нарматыўнага слоўніка. 
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ДЫНАМІКА НОРМАЎ 
У БЕЛАРУСКАЙ МАТЭМАТЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ 

 
Лексічная сістэма беларускай літаратурнай мовы стала папаўняцца 

сродкамі намінатыўна-тэрміналагічнага характару ў пачатку ХХ ст. 
Адбывалася гэта дзякуючы выхаду ў свет першых легальных газет, 
арыгінальных і перакладных навукова-папулярных выданняў, асобных 
падручнікаў. Менавіта ў гэты перыяд на старонках беларускіх выданняў 
сустракаюцца наступныя лексемы для абазначэння паняццяў 
элементарнай матэматыкі: арыфмэтыка (арытмэтыка), лік, лічэньне, 
вылічаньне, складаньне, злічво, складаць, дадаваць, адлічаньне, аднімаць, 
множэньне, множнік, дзяленьне, дзельнае, дзельнік, дзель, дзяліць, лічба, 
цыфра, дроб, чысліцель, знаменацель, цэлая лічба, нуль, адзінка, 
дзесятка, сотка, тысяча, мільён, мільярд, задача, умова задачы, 
задачнік, адказ, працэнт, складанае чысло і інш. [5, с. 50-51]. 

Свядомая і сістэмная распрацоўка беларускай матэматычнай 
тэрміналогіі пачалася ў 20-ыя гг. ХХ ст. і звязана з дзейнасцю тагачаснай 
Навукова-тэрміналагічнай камісіі. Вынікам працы матэматычнай секцыі 
гэтай камісіі і прыродазнаўчага аддзела Інстытута беларускай культуры 
(з пачатку 1922 г.) стаў першы выпуск серыі «Беларуская навуковая 
тэрміналогія» пад назвай «Элемэнтарная матэматыка» (1922 г.). Гэты 
першы матэматычны слоўнік быў падрыхтаваны Ф.Більдзюкевічам, 
Д.Бураком і А.Круталевічам і ўключаў 901 тэрмін [1].  
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Асноўным прынцыпам, якім кіраваліся аўтары пры стварэнні 
тэрмінаў, было выкарыстанне сродкаў беларускай мовы: астача, бок, 
велічыня, вышыня, вылічыць, даўжыня, дуга, кірунак, лік і г.д. Змяшчаў 
слоўнік і шэраг неалагізмаў, многія з якіх з’яўляліся штучнымі 
наватворамі і не зусім дакладна адпавядалі навуковаму зместу 
абазначаемых паняццяў: абвод, валец, кантаслуп, кругадрэз, 
прастакутнік, простастаўная (лінія), пэўнік і інш. Асноўная частка 
такіх тэрмінаў была заменена ў выданні 1927 г., якое ўключала 3550 
тэрмінаў і было дапрацавана Галоўнай тэрміналагічнай камісіяй, членамі 
якой былі народныя пісьменнікі Беларусі Янка Купала і Якуб Колас [2]. 

Разгледзім дынаміку некаторых матэматычных тэрмінаў на 
прыкладзе абодвух слоўнікаў 20-х гг. ХХ ст. і найбольш поўнага і 
аўтарытэтнага сучаснага матэматычнага слоўніка [4]: 

 

СМТ (1922 г.) 
абвод 
абрыс, контур 
адніманьне, адыманьне 
адсотак, процант 
адцінак 
акружына 
асяродак, цэнт 
валец, цыліндр 
вогнішча 
вось 
вызначнік 
дзель 
дзельнік 
довад 
здабытак 
кантаслуп, прызма 
канцавосьсе, полюс 
кругадрэз, сэгмэнт 
кулісты 
куля 
кут 
кутамер-пераносьнік, 
транспортыр 
лічыць 
лёгарытм 
мераньне 
множнік 

СМТ (1927 г.) 
перымэтр 
контур 
адніманьне 
процант 
адрэзак 
акружына 
цэнтр 
цыліндр 
фокус 
вось 
вызначнік 
дзель 
дзельнік 
довад 
здабытак 
прызма 
полюс 
сэгмэнт 
сфэрычны 
сфэра, гала 
кут 
транспортыр 
 
лічыць 
лёгарытм 
вымер, мераньне 
множнік 

СМФТТ (1995 г.) 
перыметр 
контур 
адніманне 
працэнт 
адрэзак 
акружнасць 
цэнтр 
цыліндр 
фокус 
вось 
вызначнік 
дзель 
дзельнік 
доказ 
здабытак 
прызма 
полюс 
сегмент 
шаравы 
шар 
вугал 
транспартыр 
 
лічыць 
лагарыфм 
вымярэнне 
множнік 
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падзел 
параболя 
перавышка 
прамер, дыямэтр 
простакутнік 
простастаўная (лінія) 
прыпростакутная, катэт 
радыус, прамень 
разьвязак раўнаньня 
раўнаньне 
розьніца 
роўналежнасьценьнік 
роўнасьць 
роўніца 
складаньне 
складнік, элемэнт 
стажок, конус 
стасунак 
сумаваньне 
сьценка 
трапэз 
трыкутнік 
умова (задачы) 
ускосіна (дыягональ) 
хібнасьць 
цыфра, лічбіна 
эліпса 

дзяленьне, падзел 
парабола 
перавышка 
дыямэтр 
простакутнік 
пэрпэндыкуляр 
катэт 
радыюс 
корань раўнаньня 
раўнаньне 
розьніца 
паралелепіпэд 
роўнасьць 
роўніца 
складаньне 
элемэнт 
конус 
стасунак 
сумаваньне 
грань 
трапэцыя 
трыкутнік 
умова 
дыягональ 
хібнасьць 
цыфра 
эліпс 

дзяленне 
парабала 
лішак 
дыяметр 
прамавугольнік 
перпендыкуляр 
катэт 
радыус 
корань ураўнення 
ураўненне 
рознасць 
паралелепіпед 
роўнасць 
плоскасць 
складанне 
элемент 
конус 
адносіна 
падсумоўванне 
грань 
трапецыя 
трохвугольнік 
умова 
дыяганаль 
хібнасць 
лічба 
эліпс 

 

З вышэйпрыведзеных прыкладаў бачна, што асноўная частка 
тэрмінаў, створаных шляхам тэрміналагізацыі агульнаўжывальных слоў, 
трывала замацавалася практыкай і складае аснову сучаснай 
тэрміналагічнай лексікі. Недаўгавечнымі аказаліся тыя наватворы, якія 
мелі інтэрнацыянальныя адпаведнікі. 

У слоўніку матэматычных тэрмінаў 1927 г. паўней рэалізаваны 
прынцып збліжэння з інтэрнацыянальнай матэматычнай тэрміналогіяй. 
Каля паловы тэрмінаў, што змяшчае слоўнік, з’яўляліся міжнароднымі і 
не патрабавалі сваямоўных адпаведнікаў: геомэтрыя, гіпотэнуза, графік, 
гэктар, дыягональ, дыямэтр, дыфэрэнцыял, катэт, конус, косінус, 
котангенс, парабола, плянімэтрыя, пэрпэндыкуляр, пэрымэтр, прызма, 
цыліндр, эліпс і інш. Усе яны актыўна ўжываюцца і ў сучаснай 
матэматычнай тэрміналогіі. 
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Сучасная матэматычная тэрміналогія працягвае няспынна развівацца 
і ўдасканальвацца. Толькі за апошнія два дзесяцігоддзі яна папоўнілася як 
новымі лексічнымі адзінкамі, так і раней вядомымі лексемамі, якія набылі 
дадатковыя значэнні і ўжо трывала замацаваліся ў сучаснай матэматычнай 
тэрміналогіі. Назавем толькі некаторыя з іх: аргумент – незалежная 
пераменная велічыня, ад змянення якой залежыць змяненне другой 
велічыні; інверсія – парушэнне нармальнага парадку двух элементаў у 
перастаноўцы; параметр – велічыня, якая ўваходзіць у якую-небудзь 
формулу і захоўвае пастаяннае значэнне толькі для дадзенага выпадку; 
радыкал – матэматычны знак, які абазначае дзеянне здабывання кораня [3]. 

Несумненна, што такая дынаміка будзе наглядацца і далей як у 
лексічнай сістэме беларускай мовы ўвогуле, так і ў матэматычнай 
тэрміналогіі ў прыватнасці. 
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