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должны в полной мере обеспечивать проведение учебного процесса и качество 
знаний обучающихся. Средства оперативного доступа к информационным 
ресурсам должны быть основаны на компьютерных сетях и технологиях.
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Нягледзячы на сваю спецыфіку, тэрміналагічная лексіка ў цэлым 
фарміруецца і развіваецца па законах агульналітаратурнай мовы, паколькі 
з’яўляецца яе часткай. Сувязь тэрміналогіі з агульнаўжывальнымі словамі 
ўзаемная: з аднаго боку, у склад агульнапашыранай лексікі ўваходзяць тэрміны 
з найбольш запатрабаваных у грамадстве галін ведаў, а з іншага боку, 
агульнаўжывальныя словы літаратурнай мовы могуць падпадаць 
тэрміналагізацыі. 

Ваенная тэрміналогія як неад’емная частка агульнабеларускай тэрміналогіі 
прайшла ў сваім станаўленні і развіцці некалькі этапаў і фармавалася ў рамках 
агульных тэндэнцый развіцця нацыянальнай тэрміналогіі ў прыватнасці і 
беларускай мовы ў цэлым. На гэтыя працэсы непасрэдны ўплыў аказвалі 
экстралінгвістычныя фактары: развіццё навукі, палітычная і эканамічная 
сітуацыя, гістарычныя абставіны, культурныя прыярытэты. Найбольш 
спрыяльнымі для развіцця беларускай мовы і, адпаведна, фармавання 
беларускай тэрміналогіі лічацца перыяды XIV - XVII стагоддзя, 20 гады ХХ 
стагоддзя, 90 гады ХХ стагоддя. Адначасова трэба падкрэсліць, што розныя 
тэрмінасістэмы вызначаюцца пэўнымі спецыфічнымі рысамі, паколькі для 
тэрмінаў характэрныя розныя суадносіны намінатыўнага і паняційнага 
аспектаў, што напрамую выяўляецца ў ступені канкрэтнасці альбо адцягненасці 
паняццяў, азначаных тэрмінамі. Лексічныя асаблівасці дадзенай тэрміналогіі 
абумоўленыя спецыфікай гэтай сферы чалавечай дзейнасці, а таксама 
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канкрэтнымі ўмовамі развіцця і сістэматызацыі, на якія аказвала ўплыў,
напрыклад, ступень яе запатрабаванасці ў вайскоўцаў.

Даследчыкі адзначаюць, што ў старабеларускі перыяд, калі беларуская 
мова была дзяржаўнай мовай Вялікага княства Літоўскага, склаліся выключныя 
ўмовы для «поўнафункцыянальнага развіцця мовы» [1, с. 569].
Старажытнабеларуская ваенная тэрміналогія ўваходзіла ў шэраг найбольш 
развітых і апрацаваных пластоў спецыяльнай лексікі. Высокай ступенню 
развітасці вызначаліся таксама грамадска-палітычная, юрыдычная, сельска-
гаспадарчая, гандлёвая, а таксама філалагічная, астранамічная і матэматычная 
тэрміналогіі. 

Станаўленне новай беларускай навуковай тэрміналогіі пачынаецца ў 20-х 
гадах XX стагоддзя і ідзе паралельна з развіццём і кадыфікацыяй нормаў 
беларускай літаратурнай мовы, якая на той час атрымала статус адной з 
чатырох дзяржаўных моў. Праца па сістэматызацыі беларускамоўнай ваеннай 
тэрміналогіі спачатку вялася Беларускай вайсковай камісіяй, якая выпусціла 
брашуры«Вайсковая стылістыка» (1919) і «Каманды па-беларуску». У 1921 
годзе пры Інстытуце беларускай культуры была створана спецыяльная 
Навукова-тэрміналагічная камісія, якая паслядоўна і мэтанакіравана займалася 
працай па стварэнні беларускай тэрміналогіі, выданнем слоўнікаў розных галін 
ведаў. За адно дзесяцігоддзе было выпушчана каля трыццаці слоўнікаў. Сярод 
іх – «Практычны беларускі вайсковы слоўнік» (1927).Агульным 
метадалагічным прынцыпам, якім карысталіся ўкладальнікі слоўнікаў 
«Беларускай навуковай тэрміналогіі», была ўстаноўка на мінімізацыю 
колькасці пазычанай лексікі, імкненне выкарыстоўваць рэсурсы жывой 
народнай мовы. Запазычаныя тэрміны і неалагізмы таксама афармляліся з 
улікам фанетычных нормаў таго часу і па прадукцыйных для беларускай мовы 
мадэлях словаўтварэння. Такі пурыстычны падыход адмоўным бокам часам меў 
празмерную дыялектную скіраванаць таго ці іншага слоўніка, якая ў пазнейшы 
перыяд трактавалася не проста як тэрмінаграфічная недасканаласць, моўны хіб, 
а як антынародная і антыдзяржаўная дзейнасць.

Далейшая распрацоўка і публікацыя тэрміналагічных выданняў (з 1929 
года) ажыццяўлялася пры створаным на базе Інбелкульта Інстытуце 
мовазнаўства АН БССР. Тут у 1933 годзе выходзіць «Ваенны руска-беларускі 
слоўнік». Заўважым, што аўтары дадзенага слоўніка трымаліся іншага 
прынцыпу пры яго ўкладанні, аддаючы перавагу адзінкам інтэрнацыянальнага 
паходжання, паколькі даўнейшыя запазычанні актыўна функцыянавалі ў 
войску, а новыя інтэрнацыяналізмы актыўна пранікалі ў ваенную сферу разам з 
новай тэхнікай і ўзбраеннем, што паступалі ў армію. Прадмова да слоўніка 
яскрава адлюстроўвае і палітычную, і моўную сітуацыю, якая пачала 
складвацца ў краіне.Так, Ваенна-тэрміналагічная камісія бачыць сваёй задачай 
«даць такі слоўнік, які быў бы пазбаўлены архаізмаў, палёнізмаў, што імкнуліся 
ўкараняць у армію нацдэмы, выходзячы з клясавых буржуазна-рэстаўратарскіх 
тэндэнцый» [2, с. 3]. Ганенні на «нацдэмаў» выліліся ў тое, што бальшасць 
беларускіх тэрмінолагаў была рэпрэсавана, а беларуская тэрміналагічная і 
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тэрмінаграфічная работа спачатку зусім прыпынілася, а пасля насіла 
экстэнсіўны характар. Рэдкія тэрміналагічныя слоўнікі перакладнога характару 
пачалі з’яўляцца толькі з 70-х гадоў. Крыніцамі функцыянавання і замацавання 
ваеннай (і іншых) тэрміналогіі былі слоўнікі літаратурнай мовы (перакладныя, 
тлумачальныя), матэрыялы Беларускай Савецкай Энцыклапедыі, мастацкія 
тэксты (творы ваеннай тэматыкі) і іншыя неспецыяльныя выданні.

У 90-х гадах XX стагоддзя ў сувязі з атрыманнем рэспублікай Беларусь 
незалежнасці ў грамадстве склаліся рэальныя ўмовы і запатрабаванасць на 
выкарыстанне мовы ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. Гэта было, як і ў 20 
гады, моцным штуршком для ажыўлення тэрміналагічнай і тэрмінаграфічнай 
работы. У рэспубліцы ўзнікаюць некалькі тэрміналагічных камісій, 
праводзяцца канферэнцыі тэрмінолагаў, пытанні развіцця беларускай мовы і 
распрацоўкі нацыянальнай тэрміналогіі ўсіх галін ведаў і вытворчасці 
становяцца надзвычай надзённымі, выдаюцца шматлікія слоўнікі, як правіла, 
перакладнога характару. Так, у 1993 годзе пад рэдакцыяй С.Судніка выходзіць 
«Кароткі расейска-беларускі вайсковы слоўнік» [3] на тысячу словаў. 
Выдадзены ў 1997 «Расейска-беларускі вайсковы слоўнік» [4] утрымліваў ужо 8 
тысяч словаў і словазлучэнняў і прызначаўся для для вайскоўцаў Узброеных 
Сілаў Рэспублікі Беларусь, памежных і ўнутраных войскаў, выкладчыкаў і 
навучэнцаў вайсковых і цывільных навучальных установаў, а таксама для 
настаўнікаў фізкультуры і данаборнай падрыхтоўкі беларускіх школаў і 
сярэдніх спецыяльных навучальных установаў. 

У 2010 годзе супрацоўнікі Інстытута мовазнаўства па заказе Міністэрства 
абароны Рэспублікі Беларусь ажыццявілі пераклад воінскіх статутаў на 
беларускую мову. У зборніку падаюцца шырокаўжывальныя, спецыяльныя і 
вузкаспецыяльныя ваенныя тэрміны. Гэтая аб’ёмная праца (было перакладзена 
каля 700 старонак тэксту) выклікала неадназначную рэакцыю ў грамадстве і з 
боку прыхільнікаў беларускай мовы ва ўзброенных сілах, і з боку іх апанентаў. 
У адказ на крытыку дырэктар Інстытута мовы і літаратуры iмя Я. Коласа i Я. 
Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, прафесар, доктар філалагічных 
навук Аляксандр Лукашанец зазначыў, што «пры падрыхтоўцы перакладу 
статута перакладчыкі вельмі ўважліва адносіліся да адбору моўных сродкаў, і 
выбраныя варыянты перакладаў … з’яўляюцца найбольш аптымальнымі» [5].
Не спыняючыся на аналізе моўных асаблівасцей перакладу, падкрэслім, што 
яго з’яўленне ва ўмовах абмежаванага функцыянавання беларускай мовы ва 
ўсіх сферах грамадскага жыцця ўжо само па сабе трэба лічыць знакавым. 
Пераклад сведчыць аб высокай ступені развітасці беларускай мовы,
упарадкаванасці беларускай тэрміналогіі, аб тым, што беларуская мова можа
абслугоўваць усе сферы жыцця сучаснага грамадства, нават тыя, якія доўгі час 
былі рускамоўнымі. 

Такім чынам, відавочна, што беларуская ваенная тэрміналогія мае даўнюю 
гісторыю; яна прайшла ў сваім станаўленні некалькі этапаў і развівалася, 
абапіраючыся на традыцыі нацыянальнай тэрмінатворчасці, у адпаведнасці з 
асноўнымі дасягненнямі і канцэптуальнымі падыходамі тэрміналагічнай навукі.
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Экстралінгвістычныя фактары ўплываюць на ступень выкарыстання дадзенай 
тэрміналогіі.
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ВЫВУЧЭННЕ ЧАСАВЫХ ФОРМ СЕРБСКАГА ДЗЕЯСЛОВА Ў 
БЕЛАРУСКАМОЎНАЙ АЎДЫТОРЫІ

УА “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”
Кафедра грамадазнаўчых і лінгвістычных дысцыплін і методык іх выкладання

Навіцкі П.Л.

Пры выкладанні сербскай мовы як другой замежнай славянскай мовы 
студэнтам спецыяльнасці “Славянская філалогія” (польская мова і літаратура і 
беларуская мова і літаратура) значная ўвага надаецца засваенню дзеяслоўных 
часавых форм. У адрозненне ад іншых “жывых” славянскіх моў, сербская 
захавала на ўзроўні літаратурнай нормы старажытную чатырохчленную сістэму 
выражэння прошлага часу дзеяслова, якая складаецца з аорыста, імперфекта, 
перфекта і плюсквамперфекта.

Методыка працы над гэтымі граматычнымі з’явамі грунтуецца на 
найбольш важных агульнаметадычных і прыватнаметадычных (узроўневых)
прынцыпах выкладання марфалогіі:
- функцыянальны прынцып, які выражаецца ў дэманстрацыі функцыі (ролі) 
розных часавых форм у тэкстах розных стыляў і жанраў;
- структурна-семантычны прынцып, у адпаведнасці з якім марфалагічныя 
характарыстыкі часавых форм разглядаюцца ў аспекце формы (структуры) і ў 
аспекце значэння (здольнасць выражаць з дапамогай граматычных форм 
розныя па характары віды мінулага дзеяння);
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