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00006' 73989811 АГУЛЪНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ

Актуальнасць доследования. На сучасным этапе развщця грамадства 
тэрмшалог1Я з’яуляецца той часткай лексш лггаратурнай мовы, якая 
найбольш актыуна развшаецца. Адсюль 1 павышаная увага лшгвютау да 
праблем тэрмшалоги 1 тэрмшаграфн.

За апошнш два дзесяшгоддз! у нашай краше з ’явшся працы, у яюх 
грунтоуна даследавалюя многш нацыянальныя галшовыя тэрмшалоги: 
баташчная, геалапчная, прыродазнаучая, аутамабшьнага 1 воднага 
гранснарту. У тым щ шшым аспекце вывучалася 1 сельскагаспадарчая 
тэрмшасктэма (працы Шадурскага 1.В., Люшциса У.В., Камко Л.А., Кацапава 
Л.А., Граков 14 Н.М.), але глыбокага 1 усебаковага анал!зу яе у беларускгм 
мовазнаустве не праводзшася, менавгта таму тэрмшалога сельскай 
гаспадарк’1 1 бьша абраная у якасш аб’екта даследавання.

Выбар тэмы абумоулены, акрамя таго, 1 своеасаблгвасцю 
функцыянавання сельскагаспадарчай тэрмшаастэмы, якая “з’яулясцца 
адначасова дастаткова традыцыйнай 1 пастаянна абнауляльнай; ей належапь 
тыя найменш, якш бытуюць не толыа у вузкапрафесшным асяроддз1, але 1 
вядомы шырокаму колу г аворачых на данай мове” \

Звяртаючыся у дысертацых да анализу структурна-семантычных 
асабл1васцей надыянальнай сельскагаспадарчай тэрмшалоги, неабходна як 
мага падрабязней разгледзець яе асноуныя крынщы фаруправання ) спосабы 
утварэння, а таксама выявщь лексша-семантычныя 1 структурна- 
граматычныя асаблгвасщ тэрмшау сельскай гаспадарю. Актуальнасць 
структурна-семантычнага даследавання сельскагаспадарчых найменняу 
узмацняецца цеснай сувяззю граматычных, словаутваральных )
семантычных працэсау у складзе навуковай тэрмшалоги з тэарэтычным! 1 
практычным! задачам! культуры мовы” 2,

Сувязь працы з буйными навуковым1 праграмалй / тэмами 
Дысертацыя выканана у межах Дзяржаунай праграмы фундаментальных 
даследаванняу “Беларуская мова: яе псторыя, сучасны стан 1 сувяз! з шшым1 
славянск1М1 мовам! (Беларуская мова)” (1996 -  2000 гг.; галауная аргашзацыя
-  1нстытут мовазнауства шя Якуба Коласа НАН Беларус1).

Мэта I заданы даследавання. Асноунай мэтай дысертацьи з ’яуляецца 
выяуленне заканамернасцей функцыянавання сельскагаспадарчай 
тэрмшалоги у структурна-семантычным аспекце: па магчымасщ, даць 
поуную характарыстыку яе лексша-семантычных 1 структурна-граматычных 
асаблЬасцей, а таксама даследаваць крынщы фарм1равання 1 асноуныя 
спосабы утварэння тэрмшасютэмы. Пастауленая мэта прадугледжвае 
вырашэнне наступных канкрэтных задач:

> правесщ выбарку сельскагаспадарчых 1
энцыклапедычных слоунйсау, выданняу нерыядычпага" Ь{>уку; '

1 Граков1Ч Н.М. Спосабы намщацьи сартоу пшашцы // Тэрмшалапчны зборшк ” 87/88. -  Мщск: Навука 1
тэхш ка, 1993. -  С .9. ‘ , 1
2 Антанюк Л.А. Праблемы беларускага Г ф м щ азнауства у  новых у м о в ^ /У ^ Т ^ с а м а .^  С .\У к : '■  I
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> вызначыць крышцы фармхравання сучаснай сельскагаспадарчай 
тэрмшалоги;

>  раскрыць асноуныя спосабы утваРэння тэрмшау сельскай 
гаспадарк), ахарактарызаваць ступень прадуктыунасщ кожнага з 1х;

> выявщь 1 сютэматызаваць асноуныя лексгка-семантычныя працэсы, 
што адбывалюя 1 адбываюцца у сферы функцыянавання 
анашзуемай тэрмшалоги;

> вылучыць асноуныя групы сельскагаспадарчых тэрмшау з пункту 
погляду IX структурна-граматычнай аргашзацьп.

Аб’ект «' прадмет доследования. Нацыянальная сельскагаспадарчая 
тэрмшалог1я на узроуш ф!ксацьп (лшгвютычныя, энцыклапедычныя 
слоунш) 1 функцыянавання (манаграфи, артыкулы у навуковых часотсах, 
навукова-папулярных выданнях) -  асноуны аб’ект дысертацыйнага 
даследавання. Крынщай фактычнага матэрыялу з’яуляюцца 
сельскагаспадарчыя тэрмшы 20-90-х гадоу XX стагоддзя (10604 найменш), 
што адлюстроуваюць спецыфнсу станаулення 1 развщця выбранай 
тзрмшас!стэмы

Метадапоггя I методы правядзення даследавання. Метадалапчнай 
асновай даследавання з’явшюя працы як беларусюх даследчыкау тэрмшалоги 
(Л.А. Антанюк, А,Я. Баханькоу, В.П. Красней, АЛ. Падлужны 1 шш.), так 1 
русюх (Б.М. Галавш, В.П. Дашлепка, Д.С. Лотэ, А.А. Рэфармацю 1 шш.). Для 
вырашэння пастауленых задач у якасц! асноунага абраны метад 
лш тстычнага анализу, ям заключаецца у выяуленш, сютэматызацьп г 
ашсанш сельскагаспадарчых тэрмшау. Выкарыстоуваюцца таксама 
элементы статыстычнага 1 прыёмы словаутваральнага анал1зу.

Навуковая навана г значнасць атрыманых вышкау. У дысертацьй 
упершыню на шыроюм фактычным матэрыяле праведзены структурна- 
семантычны анашз беларускай сельскагаспадарчай тэрмшалоги: даецца 
поуная характарыстыка лекснса-семантычных \ структурна-граматычных 
асабл1васцей нацыянальных тэрмшау розных галш сельскай гаспадарю, IX 
словаутваральных магчымасцей; разглядаюцца крынщы фарм1равання 
сельскагаспадарчай тэрмшалоги, асабл'шая увага удзялясцца найменням 
дыялектнага паходжання, што звязана са спецьгфгкай функцыянавання гэтай 
тэрмшасютэмы.

Практичное значите атрыманых вынтау. В ы н т  праведзенага 
даследавання могуць быць выкарыстаны спецыял1стам1-тэрмшолагамт у 
практычнай дзейнасщ па удасканаленш сгстэмы сучасных беларусюх 
сельскагаспадарчых тэрмшау, а таксама выкладчыкам! туман парных 1 
сельскагаспадарчых ВНУ крашы пры распрацоуцы спецкурсау па пытаннях 
фарм1равання, развщця \ выкарыстання у практычнай дзейнасщ 
нацыянальнай тэрмшалоги, пры выкладанш раздзела “Словаутварэнне” у 
курсе сучаснай беларускай .птаратурнай мовы. Канкрэтпыя тэрмшы 
прапануюцца для выкарыстання як у спецыяльнай лпаршуры, так 1 у 
перыядычным друку, электронных сродках масавай шфармацьп.
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Асноуныя палажэнт, яшя «ыносяцца на абарону:
1. Выкарыстанне напрацовак тэрмшатворцау 20-х гадоу -  крынща 

папаунення 1 удасканалення сучаснай сельскагаспадарчай тэрмшасютэмы.
2. Агульнаужывальная лекска ! тэрмшы дыялектнага паходжання -  

трывалы падмурак нацыянальнай сельскагаспадарчай тэрмшалога.
3. У межах сельскагаспадарчай тэрмшалоги рэал!зуюцца усе асноуныя 

спосабы тормшаутварэння (лекска-семантычны, марфалапчны, марфолага- 
сштакс1чны), але на сучасным этапе найбольшай прадуктыунасцю 
вызначаюцца тэрмшы-кампазпы I састауныя найменш, а таксама тэрмшы, 
утвораныя пры дапамозе суфжсацьп.

4. Абсалютная большасць сельскагаспадарчых тэрмшау сютэмныя у 
плане зместу \ часткова -  у плане выражэння.

5. Для сельскагаспадарчай тэрмшасютэмы характэрны тыя ж лекска- 
семантычныя працэсы, што адбываюцца 1 у л !таратурпай мове: полюем1я, 
амашмш, сшапгмш, дублетнасць, варыянтнасць, анташмш. Усё гэта (акрамя 
наяунасщ антошмау) не садзейшчае эфектыунаму функцыянаванню 
тэрмшалоги сельскай гаспадарк!.

6. У нацыянальнай сельскагаспадарчай тэрмшалоги прадстаулены 
самыя розныя структурныя тыпы спецыяльных найменняу: тэрмшы-словы 
(невытворныя, вытворныя, складаныя, абрэвЗятуры), тэрмшы-словазлучэнш 1 
с 1Мвалы-словы. Найбольшую групу складаюць двухкампанентныя састауныя 
тэрмшы, найменшую -  сшвалы-словы.

Асабкты уклад суккальтка. Сабраны фактычны матэрыял, яго 
апрацоука, сютэматызацыя 1 анализ -  вынк самастойнага даследавання, якое 
абашраецца на дасягненш беларускага, рускага 1 сусветнага тэрмшазнауства. 
Разглядаюцпа пытанш, недастаткова распрацаваныя у сучаснай беларускай 
сельскагаспадарчай тэрмшалоги, даецца астэмнае ашсанне структурна- 
семантычных асаблшасцей выбранай тэрмшасютэмы.

Апрабацыя выткау дысерпищьп. Дысертацыя абмяркоувалася на 
пасяджэнт кафедры беларускай мовы МДУ 1мя А.А. Куляшова у 2003 годзе. 
Агульныя палажэнт 1 вывады дысергацыйнага даследавання апрабаваныя на 
штогадовых канферэнцыях па вышках навукова-даследчай працы 
выкладчыкау МДУ 1мя А.А. Куляшова (1999-2002 г.г.), на М1жрэгшнальнай 
навукова-практычнай канферэнцьп студэнтау 1 асгарантау (Магшёу, 19-20 
красавка 2000), на V М1жнароднай навуковай канферэнцьп “Беларуска- 
руска-польскае супастауляльнае мовазнауства, лггаратуразнауства, 
культуралогш” (Вщебск, 25-27 мая 2000), на Рэспублканскай навуковай 
канферэнцьп “Акрыленыя словам” (Магшёу, 9 снежня 1999), на V навуковых 
чытаннях, прысвечаных С. Некрашэвгчу (Гомель, 25-26 красавка 2001), на 
М 1Жнародных навуковых чытаннях “Русистика и белорусистика на рубеже 
веков” (Могилёв, 25-26 октября 2001), на Рэспублканскк Купалаусюх 
чытаннях (Гродна, 24 кастрычнка 2001), на Куляшоусйх чытаннях (Магшёу, 
6-7 лютага 2002), на М 1Жнароднай навукова-практычнай канферэнцьп 
“Культура мовы 1 грамадства” (Мшск, 5-6 снежня 2002).
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Апублтаванасць вышкау даследавання. Па вынйсах дысертацыйнага 
даследавання апублкавана 4 навуковыя артыкулы (3 з IX у рэцэнзуемых 
часотсах) у 7 тэзгсау дакладау 1 матэрыялау навуковых канферэнцый 
агульнай колькасцю 39 друкаваных старонак.

Структура / аб’ём дысертацый Дысертацыя складаецца з уводзш, 
агульнай характарыстыю работы, дзвюх глау, заключэння, сшса прынятых 
скарачэнняу, сшса выкарыстанай лпаратуры 1 крынщ фактычнага матэрыялу 
(165 адзшак). Агульны аб’ём дысертацьп -  113 старонак, з яюх асноуны тэкст 
дысертацьп -  101 сторонка. Сию умоуных скарачэнняу заЙмае 1 старонку. У 
дысертацьп адна схема аб’ёмам 1 старонка.

АСНОУНЫ ЗМЕСТ ДЫСЕРТАЦЬИ

Ва уводз!нах I агульнай характарыстыцы работы абгрунтоуваецца 
выбар тэмы дысертацьп, яе актуальнасць, разглядаюцца агульныя праблемы 
сучаснага тэрмшазнауства, раскрываецца ступень навуковага асвятлення 
беларускай сельсхагаспздарчай тэрмшасютэмы У працах айчынных 
мовазнауцау, вызначаюцца мэта 1 задачы даследавання, яго навуковая 
нав'зна, адзначаюцца перспектывы выкарыстання атрыманых вышкау.

У першай главе “Крышцы формирования I способы утварэння 
нацыянальнай сельскагаспадарчай тэрмшалоги” вылучаюцца асноуныя 
крынщы фармхравання 1 узбагачэння беларускай сельскагаспадарчай 
тэрмшалоги, вызначаецца ступень прадуктыу.часш розных спосабау 
словаутварэння у яе межах.

Першы раздзел прысвечаяы разгляду асноуных крынщ фарм!равання 
выбранай тэрмшалоги.

У лершым падраздзеле размова щзе аб уласнамоуных сродках 
беларускай сельскагаспадарчай тэрмшалоги. Анализ фактычнага матэрыялу 
паказау, што асноунай крынщай яе фармхравання з ’явшюя лекачныя 1 
словаутваральныя сродю нацыянальнай мовы. Узбагачэнне 
сельскагаспадарчай тэрмшалоги сродкамх уласнага лекачнага фонду 
адбывалася за кошт: 1) выкарыстання слоу агульнаужывалънай мовы (веялка, 
вулей, гарох, даёнка, двор, колас, лён, шва, попел, раслта, укос, цяля)\ 2) 
лексем, дыялектных па паходжанш (стойка, баутун, дыхавща, матылща, 
нутрэц, пойла, пыршк, перадойка, сысун, ялаука). Акрамя выкарыстання 
гатовых мощных адзшак, важнай крынщай папаунення сельскагаспадарчай 
тэрмшалоги было стварэние нсалапзмау на аснове уласнамоунага матэрыялу. 
Асобныя з таюх намшацый стваралюя па уласных словаутваральных мадэлях 
(аучарства, Ыьнярства, пасеннщтва, птушнщтва, рыбацтва, свтарства, 
скатарства; бульбярня, маслярня; жтвярка, касярка), але большасць з IX — 
гэта калыи 1 падалью з рускай мовы (клене/ н молотилка 
канюшынамалатарня, кролиководство — трусагадоуля,
навозоразбрасыватель -  гноерасшдалънт, почвоуглубитель -  
глебапаглыбнк, свеклоистощение — буракавысиенне, ссменхоз -  насенгас; 
влагопроводностъ — виьгацеправоднасць, жчрнтюлпчпостъ —
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тлушчамалочнасць, жмыходробилка -  макухадрабшка, капустохранмище -  
капустасховгшча, кормоизмельчителъ — кормаздрабняльнт, стогокопнитель
-  стогаскладальнж).

Друг! падраздзел прыевечаны разгляду запазычанняу лекс1чных 
сродкау з шшых моу, а таксама тзрмшам, утвораным на базе грэка-лацшсюх 
марфем.

1ншамоуная лекснса У сельскагаспадарчай тэрмшалоги этапу 
станаулення (20-30-я гады XX ст.) складае прыблхзна 7,8 %. Асабл1васшо 
увядзення некаторых запазычаных лексем у нацьмнальную тэрмшалогйо 
з’яуляецца той факт, што спачатку яны был1 асвоены дыялектнай мовай, а 
ужо з яе “М1грыравал1” у тэрмшасютэму сельскай гаспадарю. У асноуным 
гзта лексйшыя дыялектызмы з ягто^скай мовы: клуня, парсюк, пуня, свгран, 
сщрта, тарпа. На цяперашш моманг шшамоуныя дэрываты аб’ядноуваюць 
каля 22,7 % тэрмшау. Як на пачатку фарм1равання, так ! цяпер 
прадуктыуным з’яуляецца утварэнне спецыяльных найменняу на базе грэка- 
лацшсюх марфем: арттоз, дэзтвазш, дэмадэкоз, зоагтена, ткубатар, 
калИишотйфасфсап, карбофос, рзпрадукцыя, рэтрашфекцыя, 
серадэрматоз, стахгбатрыятаксжоз, сульфаамафос, тыёсульфаты, 
тэтрахлорбензол, ф там жалоггя- фруктозафасфат, эмульгатор,
энтэрацэнтоз 1 мн. шш. Новаутварэнн! на базе грэка-лацшсюх 
тэрмшаэлементау харакггэрныя пераважна для так!х галш сельскай 
гаспадарю, як аграх1М)'я, ветэрынарыя 1 фшшаталопя. Папулярныя грэка- 
дацшсюя асновы ! пры намшацы! розных прыборау, прыстасаванняу, як^я 
выкарыстоувагоциа у той щ шшай галше сельскай гаспадарю: аваскоп, 
афтальмаскоп, лактабутырометр, педометр 1 да т.п..

Сярод шшамоуных тэрмшау, запазычаных з заходнееуралейсмх моу, 
самую вял!кую групу складаюць французских намшацьн: баланс, грып, 
грэнаж, каранцгн, мазажа (фггапат.), манеж, мшёр (энт.), пастэрызатар, 
платформа, рамонт, Ыдэрацыя, траншэя (доуп роу для захоування 
гароднхны), трыер, ферма, фураж, элта, эталон 1 шш. Праз пасрэднщтва 
французскай мовы у сельскагаспадарчую тэрмшалогйо улшся некаторыя 
грэка-лацшсюя тэрмшы: база, вакцына, доза, карбаматы, магктраль, 
метыс, павтъён, плантаж, секатор, фумтгацыя; адзшкавыя хтальянсюя: 
брыгада, арабскхя: магазш (пчал.), шдзейскш: тамат.

Крыху меншую групу утвараюць гермашзмы: ванна (тэх., заат.), 
грэйфер, дэка (тэх.), тцухт, тнцыроука, рапс, трэнзель, фтоз, цапфа, 
шлейф (тэх.), шпат (вет.), штамб, шрот х англщызмы: аутбрыдзтг, бекрос, 
бойлер (тэх.), бройлер, брудэр (тэх.), ткростг, канвеер, мульча, хедар, хескер- 
ткер (тэх.), хескер-шрэдэр (тэх.), чызель (тэх.).

Актыуна папаунялася беларуская тэрмшалопя 1 за кошт польскай 
мовы. Праз яе пасрэднщтва у сельскагаспадарчую тэрмшасютэму улталюя 
гермашзмы: бурт, гурт, лейцы, муштук, цуглг, шоры; лацхшзмы: мата, 
порцыя, салетра.

Адзшкавыя тэрмшы увашшп у сельскагаспадарчую тэрмшалогйо з 
пальянскай (бурат, канал, пелагра), цюркскай (курдзюк, саранча, тауро,
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чамбур), галандскай (кгль, цюк), тахарскай (бгклага, табун, чабан), турэцкай 
(чапрак), румынскай (кашара) моу.

Некаторыя тэрмшы сучаснай сельскагаспадарчай тэрмшалоги 
з’яуляюцца кампаз1там1, створаным! на базе запазычанняу з розных моу: 
глебафрэза (лад. + фр.), качтсшас (лац. + иль), тамасгилак (англ. + ням.), 
электрабрудэр (гр. + англ.) г шш. Пры утварэнш складаных найменняу 
шгыамоуньш асновы могуць спалучацца \ з усходнеславянсюш: аутадаенне, 
геасяуба, ггдразмыу, мотагшуг, мулъчсалома, сшасанапауняльтк, 
электрапастух 1 да т.п. 1ншамоуныя дэрываты прадуктыуныя 1 пры утварэнш 
больш складаных у структурным плане найменняу, напрыклад так званых 
тэрмшау-прыдаткау: грэйдэр-элеватар (англ. + лац.), шцухт-дэпрэст (ням. + 
лац.), сорт-клон (фр. ад лац. + гр.) \ шш. У якасщ прыдатка могуць 
выступаць 1 уласнабеларуск1Я лексемы: дыск-акучтк, скрэпер-валакуша.

У ЛОУГ1М раздзеле, як! складаецца з трох иадраздзелау, разглядаюцца 
спосабы утварэння сельскагаспадарчых тэрмшау.

Першы падраздзел прысвечаны лексиса-семантычнаму спосабу 
гзрмшаутварэння. Па суадносшах прымет спецыяльнага ианяцця I 
агульнавядомага прадмета, з ’явы вылучаюцца наступныя вщы лексиса- 
семантычнага спосабу у'гваРЭ11НЯ тэрмшау: спецьшнзацыя значэння
агульнаужывальнага и! дыялектнага слова, метафарычныя ! меташм!чныя 
пераносы.

Слеиыял'паиыя значэння агульна^окывальных щ дыялектных слоу 
адбываецца у выпалках, кал1 апошнш выкарыстоуваюцца у сферы 
спецыяльнай камушкацьй 1 набываюць спецыяльнае тэрмшалапчнае 
значэнне (авёс, двор, жыта, кабачок, луг, малако, пчала, рост 1 шш.). У таких 
найменнях (незалежна ад таго, выкарыстоуваюцца яны у агульнаужывальнай 
щ навуковай мове) азначальнае 1 азначаемае супадаюць. Адрозн1ваюцца 
лексемы аб’ёмам !нфармацьй, пацверджанне чаму -  характар тлумачэння IX 
у лшгвютычных 1 дэфшщы! у энцыклапедычных слоушках. Кал! першыя 
даюць мш 1мум шфармацьн аб прадмеце, а таму абмяжоуваюцца каротюм 
тлумачэннем, то друпя напауняюць гэтыя словы элементам! аднаведнай 
тэорьн, якая патрабуе больш шырокага, тэматычна звязанага кантэксту: луг -  
сенажаць, пераважна залгупая, пакрытая шматгадовай травяшстай 
раслшнасцю; луг -  прыродны ц! штучны (пасяуны луг) тып згуртаванняу 
травяшстых шматгадовых раслш, яюя прыстасаваны да умоу сярэдняга 
уюльгатнення 1 нармальна разв!ваюцца на працягу усяго перыяду вегетацьп.

Сельскагаспадарчыя тэрм!ны, утвораныя у вытку метафарызацьй, 
аб’ядноуваюцца у чатыры прадуктыуныя мадэл!, яюя заснавапы на пераносе 
паводле:

1) знешняга падабенства: бародка зярнящ, ведзшшы мётлы
(фггапат.), гуз1кавая гншь (фггапат.), жабка (вег.), зкзаг (тэх.), кошычак 
(гсчал.), малика  (фггапат.), шацёр (для сена), шлейф (тэх.) ! шш.;

2) падабенства з дзейнасхцо ц! функцыяй: аб&йрала (шкоднш 
пладовых дрэу), вароты шфещьй (вет.), гульня пчол, палятар (сад.),
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кляшчы-сенакосцы, папярэдтк (агр.), пшыичык (энт.), пчолы-прыёмшчыцы, 
пчолы-разведчыцы \ шш.;

3) надабенства па кодеры: белая ножка (фп апат.), гарэнне яблыкау, 
жаутуха раслт, 1ржа (фггапат.), чорная ножка (фггапат.) 1 шш.;

4) падабенства па якасщ: жывая вага, зактанне глебы, паспяванне 
мяса, спелае малако, старасць насення 1 да т.п.

У аснове ^знкнення рада метафарычных пераносау ляжыць некальга 
прымет: тунэль (падземная цяплща) -  па знештпм падабенстве 1 па 
месцазнаходжанж; брытва (тэх.), вглка (тэх.), грэбень (тэх.), клешчы 
(драуляная частка хамута), пальцы (тэх.) -  па знешн1м выглядзе 1 
выконваемай функцьн. Асобныя селъскагаспадарчыя тэрмшы у сваю чаргу 
сам1 з’явшся асновай для метафарычнай грансфармацьп: вупраж — 1) 
рыштунак для запрэжю коней 1 шшай рабочай жывёлы; 2) счэпнае 
прыстасаванне у вагонах, атожылак -  1) малады парастак; 2) адгалшаванне 
руданоснай жылы.

Меташм1зацыя -  прадуктыуны вад семантычнай дэрывацьн у межах 
беларускай сельскагаспадарчай тэрмшасютэмы. Найболыпае 
распаусгоджаннс атрымал) иаступныя мадэл! метан!м1чных пераносау:
1) назва цэлага -  назва частю цэлага: агурок, бульба, бурак, гарох, груша, 
капуста, пам1дор, яблыня \ шш.; 2) назва дзеяння -  назва месца. дзе 
адбываецца дзеянне: ворыва, выган \ шш.; 3) назва дзеяння -  назва вынку 
гэтага дзеяння: нагул, полка 1 шш. Як разнавдаасць данай мадэ;п можна 
разглядаць наступную: 4) назва дзеяння -  назва прадукгу дзеяння: адгон, 
адсеу, ажарэб, жтво, памол 1 шш.; 5) назва дзеяння -  час, пара, кал] 
выконваецца дзеянне: касъба, малацъба, сяуба 1 шш.; 6) назва асобы. 
выканауцы дзеяння -  назва механизма для выканання гэтага дзеяння: 
падборшчык, растдвальтк 1 да т.п.

Меншай прадуктыунасцю у параунанн! з вышэй названым1 
характарызуюцца наступныя мадэлк 1) назва дзеяння -  назва мехамзма.
пры дапамозе якога тэта дзеянне выконваецца: сарцгроука; 2) назва месца. дзе 
выконваецца дзеянне. -  назва дзеяння (працэсуУ. вадапой; 3) назва свойскай 
жывёлы, птушю -  назва памяшкання для яе гадоулг бройлер; 4) назва 
памяшкання. дзе утрымлшаецца свойская птушка, -  назва работнка. што 
працуе у гэтым памяшкатп: птуштк; 5) назва месца. дзе выконваецца 
дзеянне, -  назва пары, кал! гэта дзеянне адбываецца: сенажаць; 6) назва 
хваробы -  назва хворай жывёлы: нутрэц; 7) назва прадмета. што узнк у 
вышку дзеяння прылады. -  назва прылады: тауро; 8) назва таго. што 
змяшчае. -  назва таго. што змешчана: агарод. Гэта мадэль можа дзейн1чаць 1 
наадварот: 9) назва змешчанага -  назва змяшчальнага: стас.

Ёсць у сельскагаспадарчай тэрмшалоги 1 больш складаныя мадэлх 
метан 1М1ЧНЫХ пераносау: 1) назва дзеяння -  назва машыны лля вьпсанання 
дзеяння -  назва вынку (прадукту) дзеяння: вальцоука; 2) назва дзеяння -  
назва часу, ката выконваецца дзеянне. -  назва прадукту дзеяння: медазбор', 3) 
назва дзеяння -  назва месца дзеяння -  назва часу, к ат  выконваецца дзеянне:
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сенакос; 4) назва месца дзеяння -  назва дзеяння -  назва вышку дзеяння: 
пакос.

У д р у п м  падраздзеле разглядаюцца тэрмшы, утвораныя 
марфалапчным спосабам. Вылучаецца 54 словаутваральныя тыпы 
суфксальных тэрмшау, сярод як к  высокапрадуктыуных -  17 (з суфжсам! 
-нн-, -асць, -енн-(-эни-), -лк-, -к-, -лынк, -шчык, -льшчык, -атар (-тар), 
-шк, -ак, -1н-, а таксама з нулявым суфшсам), менш прадуктыуных -  30 (з 
суфксамд -ан-(-ян-), -к-0), -к-(а), -ец (-эц), -б-, -ар (-яр), -ак (-як), -ок, 
-льн-, -арн-, -1в- (-ыв-), -ач, -ун ), малапрадуктыуных -  7 (з суфжсам) -ств-, 
-оун-, -1р (-ыр), -ёнк- (-янк-), -няк, -ушк-). Для некаторых
сельскагаспадарчых тэрмшау' характэрна наяунасць суфксау 
памяншальнасщ: баразёнка, бычок, грабельт, градка \ шш. Падобныя 
тэрмшы з’яуляюцца найменнямг прадметау', аб’ектыуна малых па памеру 1 
пазбаулены якога-небудзь суб’ектыуна-змацыянальнага значэння.

Прэфксальныя найменш не вызначаюцца прадуктыунасцю у 
сельскагаспадарчай тэрмшалоги ( утваРа!°Ць 5 словаутваральных тыпау: 
неураджай, дззттау.стацыя (вег.), аятытакст (вег,), суперфосфат, 
бкарбанат.

Прэфксальна-суфксальныя тэрмшы вызначаюцца большай 
прадуктыунасцю 1 утвараюнь 8 адназоункавых словаутваральных тыпау: 
адонак, аблетак, бяскормща, мЬкпар’фе, падсядзёлак, падглеб’фе, 
пахамуттк, падбародшк I 5 аллзеяслоупых : атрускг. абжынак, перакопка, 
парастак, высадки Сярод прэфксальна-нульсуфксальных тэрмшау 
найболыпай прадуктыунасцю вызначаюцца 2 словаутваральныя мадэлг. 
пракос, умолот.

Вялкуго групу утвараюць найменн*, утвораныя шляхам 
асноваскладання. Сярод IX вылучаюцца тэрмшы, у ягах першьт кампанент 
(штэрнацыянальнага характару) звязаны: аутаплуг, аэрасеу, гХдрашкубатар, 
монокультура, м1краугнаент; тэрмшы са звязаным апорным кампанентам (з 
уласнамоупых рэсурсау): градабой, капавоз, бульбавод, караняед, малакамер, 
земляроб, баразнарэз. Болыласць складаных тэрмшау — гэта тэрмшы- 
кампаз!ты з апорным кампанентам -  самастойным словам: збожжаканвеер, 
капустасховшча, пчолапасека, свтаадкорм, травасумесь 1 шш.

У сельскагаспадарчай тэрмшалоги сустракаюцца часткова скарочаныя 
словы (насетнвентар, пяеммаладняк), складовыя (амафос, дзяржплемгас, 
калгас, лясгас, насенсаугас) \ щщыяльныя абрэвштуры (ВА У -  вадюя азотныя 
угнаенш, 1ПС -  шкубатарна-птушкагадоучая станцыя). Апошнш часцей 
слалучаюцца з шшым! с1мвал!чным) абазначэнням! (А1Д-1 -  агрэгат 
шдывадуальнага даення, СТДБ-20 -  садовая трактарная дыскавая барана) 1 па 
сваей функцьп наблЬкаюцца да наменклатурных назвау.

Сярод складана-суфксальных утварэнняу прадуктыуныя тэрмшы з 
асновай дзеяслова у якает апорнага кампанента (8 словаутваральных тыпау): 
валкапераварочвальнм, буракапад ’ёмн'т, сенабрыкещроушчык,
травасеянне, стасарэзка, кормамяшалка, насенняводства, жывёлагадоуля.
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Трэщ падраздзел прысвечаны м арфо лага-с штакс 1чн аму спосабу 
утварэння тэрмшау. Гэты спосаб не вызначаецца у сельскагаспадарчай 
тэрмшалоги такой высокай прадукгыунасцю, як марфалапчны щ лекска- 
семантычны. Марфолага-сштакйчным спосабам (шляхам пераходу 
прыметнкау у назоунш) утварылкя тэрмшы, што з’яуляюцца назвам! 
памяшканняу (мапаказтуная, сартавальная, збруйна-швентарная, 
кармовачная), свойскай жьшёлы (паросная, першародзячая), часу, пары 
паводле дзеяння, якое у гэты час адбываецца (пасяуная, уборочная).

Другая глава “Лексша-семантычная I структурна-граматычная 
хириктарыстыка беларускай сельскагаспадарчай тэрмшалоги” 
складаецца з двух раздзелау.

У першым раздзеле. яю уключае 5 падраздзелау, сельскагаспадарчая 
тэрмшалогш разглядаецца з пункту погляду яе лекска-семантычнай 
аргашзацьп. Зыходзячы з канцэптуальнага палажэння аб тым, што памгж 
сктэмай тэрмшау 1 сктэмай паняццяу данай тэрмшалоги наз1раецца пэуны 
вамарфвм (пад уплывам лекЫчнай сктэмы лтаратурнай мовы), 
сельскагаспадарчыя найменн! анал!зуюдца з пункту гледжання тых 
патрабааанняу, як1я прад’яуляюцца да сучасных тэрмшау.

У першым падраздзеле вызначаецца адпаведнасць сельскагаспадарчай 
тэрмшалоги патрабаванню сктэмнасц:. Анализ фактычнага матэрыялу 
дазваляе канстатаваць, што усе тэрмшы сельскай гаспадарю сктэмныя У 
плане зместу, а значная частка -  1 у плане выражэння. Двухпланавая 
астэмнасць характэрна у асноуным для сельскагаспадарчых тэрмшау 
шшамоунага паходжання: Ьалятор, ткубатар, культиватор, секатор, 
скарыфгкатар, фумггатар, экстырпатар; гумафос, карбофос, метафос, 
штрафос, тыяфос, хларафос 1 да т.п. Мяогш уласнамоупыя тэрмшы таксама 
сктэмныя як у плане зместу, так 1 у плане выражэння: апырсквалъшк, 
валкавальшк, здрабняльшк, кратавалыпк, лушчылыак; аусяншча, 
бульбянгшча, бурачншча, гарохавтчо, люцэртшча \ да т.п., але некаторыя з 
IX з ’яуляюцца астэмным! у плане зместу 1 толью часткова у плане 
выражэння: бацвтнеаддзялщель, бацвшнезбгралъшк, бацвтнездрабняльшк, 
бацвтнепагрузчык, бацвтнепад ’ёмнт, бацвтнярэзка 1 да т.п.

Для беларускай сельскагаспадарчай тэрмшалоги характэрны гшошма- 
гшеран!м1чныя адносшы, якк  з’яуляюцца ктотным паказчыкам сктэмнай 
арган1зацы1 адзшак канкрэтных тэматычных мкрагруп: пасеу - гшерошм 
(родавае паняцце) 1 баштаваны пасеу, букетаваны пасеу, засмечаны пасеу, 
згушчаны пасеу, зрэджаны пасеу -  гшошмы (ввдавыя паняцц!) 1 шш.

У другш падраздзеле разглядаецца адпаведнасць тэрмшау сельскай 
гаспадарю патрабаванню монасем1чнасщ. На этапе станаулення 
нацыянальнай тэрмшалоги (20-30-я гг. XX ст.) для сельскагаспадарчых 
тэрмшау была характэрна у асноуным катэгарыяльная мнагазначнасць, якая 
узнкала пераважна за кошт метан!м1чнай трансфармацьп. Найбольш тыповай 
мадэллю метан1м!чнага пераносу была “дзеянне -  вынк дзеяння”: развод 
(насення), расплод (жывёлы), расцяробт, падсеу, подсцт, пол1ва 1 да т.п. У
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межах сшекдах! рэалхзуецца у асноуным адна разнавщнасць полюемн (цэлае
-  частка цэлага): агурок, бурак, лён, памгдор 1 над.

Полюемгчнасць некаторых сучасных сельскагаспадарчых тэрмшау 
можна выявщь шляхам супастаулення IX са специальным! найменням! шшых 
галеновых тэрмшасютэм. Лексема атожылак з’яуляецца адначасова 
тэрмшам садаводства ! геалоги, трансплантация 1 экстырпатар ужываюцца 
як у медыцыне, так I у садаводстве 1 агратэхнщы адпаведна. Другасныя 
значэнш таюх найменняу узниш у выншу метафарычных пераносау.

Мнагазначным1 могуць быць 1 тэрмшы у межах самой 
сельскагаспадарчай тэрмшалоги: адводак (пчал. 1 сад.), кальцаванне (заат. 1 
сад.) 1 да т.п. Аднак тэта мнагазначнасць не выклкае блытаншы, бо звычайна 
найменн! выступаюць у складзе тэрмшалапчных словазлучэнняу. I усе ж таю 
полюемп у асобных выпадках можна пазбегнуць. Напрыклад, для тэрмша 
адводак, як! не уваходзщь н! у адно словаутвараиьнае гняздо, у пчалярскай 
справе 1снуе сшан!м1чны -  адроек, яга больш суадносны з тшым! тэрм!нам1 
пчалярства (рой, раенне, ройнгца).

Для асобных сельскагаспадарчых тэрмшау не характерна ш 
абсалютная, н,: адносная адназначнасць. Таюя найменн! пол!сем1чныя як у 
межах данай тэрмшасгстэмы, так ! пры супастауленн! IX з адзшкам! шшых 
гадшовых тэрмшасютэм: скарыфпкацыя.

У трэц1м падраздзеле разглядаецца такая лексша-семантычная з’ява, як 
аман)м)я. Анал1з фактычнага матэрыялу паказау, што у межах 
сельскагаспадарчай тэрмшалоги аманшхя мае тры разнавщнасц!. 
Шжнавуковая амашмм узшкае, к ат  тэрмшы з аднолькавай фанетьгчнай 
абалонкай, але з розным! дэфшщыям1 ужываюцца 5' дзвюх або некалыах 
тэрмшасютэмах. Напрыклад, за тэрмгаам ферма у сельскагаспадарчай 
тэрмшалогп замацавана дэфшщыя “гаспадарчае прадпрыемства у калгасе 
(саугасе), якое займаецца той ц! шшай галшой жывёлагадоул!”. У той жа час 
тэрмш ферма з ’яуляецца адзхнкай будаушчай тэрмшасюгэмы, дзе ён мае 
зус1м шшую дэфшщыю -  “збудаванне, канструкцыя са злучаных М1Ж сабою 
метал1чных щ драуляных брусоу”.

У некаторых выпадках сельскагаспадарчы тэрмш супадае па гучанш з 
аналапчным словам у агульнаужы вальнай лексщы ц! з лексемай, якая 
ужываецца у размоуным стыл!: маркёр -  “асоба, якая прыслужвае ! вядзе 
падлж пры гульш у бшьярд” 1 маркёр -  “спецыяльнае сельскагаспадарчае 
прыстасаванне да пасяунога агрэгата, як!м праводзяцца рысы на ворнай зямл! 
пры пасеве або пасадцы”; дзятва -  “л1чыню пчол, маладыя пчолы” 1 дзятва -  
“дзещ”. Такую з’яву можна кватфйсаваць як мгжектэмную амашмпо.

Сярод сельскагаспадарчых тэрмшау сустракаюцца найменш, 
аман!м1чныя у межах данай тэрмшаистэмы, так званыя унутрыгалхноеыя 
амошмы. Напрыклад, лексема “бабка” ужываецца у сельскагаспадарчай 
тэрмшалоги са значэнням! “надкапытны сустау нап у жывёлы, а таксама 
косць гэтага сустава”; “сталёвае кавадлачка для кляпання кос”; “дзесяць 
снапоу, састауленых у кучку для прасушк] 1 накрытых распасцёртым 
снапом”.
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Чацвёрты падраздзел прысвечаны аналгзу тагах лексша-семантычных 
з’яу, як сшан1мтя, дублетнасць \ варыянтнасць. Абгрунтоуваецца 
мэтазгоднасць размежавання паняццяу “сшан1мш”, “дублетнасць” 1 
“варыянтнасць”, выяуляецца, накольга праяуляюцца гэтыя з ’явы у 
сельскагаспадарчай тэрмшалоги.

На пачатку свядомай тэрмшатворчасщ для абазначэння аднаго 1 таго 
самага прадмета, з’явы щ працэсу вы карыстоувалкя у асноуным 
усходнеславянсгая найменш з рознай унутранай формай, бо спецыяльныя 
наняли! яшчэ не разглядалгся сютэмна: баранаванне -  скарадзьба, жмат -  
макуха, калатуха -  боутажа, севазварот -  пладазмен ) шш. Толыи у 
асобных выпадках сшашм1чны рад утвараш структурна аднародньм лексемы: 
жшвярка -  касярка -  сявярка, партк — расадшк. Характэрны для таго часу I 
дублетныя пары, што утвараюць тэрмшы уласнага 1 шшамоунага 
паходжання: падглеб’е -  грунт, саджанцы -  флянсы, сартоука -  арфа, 
значит -  маркёр, перагной -  гумус; або (радзей) два залазычаныя тэрмшы: 
сорт -  гатунак, шынка -  кумпяк. Дублетныя рады папаунялюя 1 за кошт 
замены тэрмшау-словазлучэнняу адным словам: аранне на зЫу -  зябленне, 
ворная зямяя -  ралля, луговая гаспадарка -  паплаунщтва 1 шш. Шырока 
прадстаулены у тагачаснай тэрмшалоги 1 варыянты аднаго 1 таго самага 
тэрмша: словаутваралъныя {адкормлШнне -  выкормллванне, касыка -  
касарка, расцяробка -  выцяробка, цяплща -  цятярня), фанетычньш (аброць -  
вобруць, дагляд — догляд, перавясла — пярэвясла), марфалапчныя (падсяванне 
-падсеу, цяленне -  ацёл).

На старонках сучасных лшгвютычных 1 энцыклапедычных слоунжау 
зафжсавана давол) значная колькасць дублетных 1 сшашм1чных найменняу: 
адстотанне -  седиментация, стюха — цыяноз; арттоз -  пстакакоз, 
шиухт -  тбрыдзтг; выпустак -  пярэзшак, пакос — сенажаць 1 мн. шш. У 
сшан1м!чныя адносшы могуць уступаць ' састауныя ч а с т  тэрмшау- 
камиазпау (доугазямелле -  доугапалос(ца), I кампаненш тэрмшау- 
словазлучэнняу (запускны перыяд -  нядойны перыяд).

Распаусюджана у сучаснай сельскагаспадарчай тэрмшалоги 1 
сштаюлчная сшашм1Я, што прадстаулена двума тыпам1: 1) “слова -  
словазлучэнне” (вершкаванне — абразанне суквеццяу); 2) “словазлучэнне -  
словазлучэнне” (бурая бактэрыяльная гнхлъ — слгзктая хвароба бульбы). Усё 
большую прадуктыунасць набывае сшагам!чная адпаведнасць “поуная форма 
тэрмша -  кароткая форма тэрмша”: вытворчасць кармоу
кормавытворчасць, зяблееае ворыва — зяб/ива, яраеыя збожжавыя культуры
— яравыя, машынна-трактарная станция - МТС.

Асаблхвая семантычная з’ява у межах сучаснай сельскагаспадарчай 
тэрмшалоги -  дэфйптыуная с т ш т 1я. У тагах выпадках сшошмам да тэрмша 
выступае яго усечаная дэфшщыя: кросбрыдзтг -  мгжпароднае
скрыжаванне, севазварот — чаргаванне культур 1 да т.п.

Працягваюць юнаваць у тэрмшасгстэме 1 варыянты тэрмшау, хаця 
колькасць IX значна зменшылася у параунанш з пачатковым этапам 
фарм^равання нацыянальнай тэрмшалоги: фанетычныя (асець -  восецъ.
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гербщыды -  гербкыды), словаутваральныя (намолот — умолот, пашаабарот
-  пашазварот), марфалапчныя (вольер -  вольера, прышчэп — прышчэпа).

У пятым падраздзеле разглядаюцца антанш^чныя тэрмшы, яюя 
з’яуляюцца важным паказчыкам сктэмных адносш у сельскагаспадарчай 
тэрмшалоги.

У межах тэрмшасктэмы рэалвуюцца два тылы анташми: лекйчны 1 
словаутваральны. Асабл1васцю функцыянавання першага у 
сельскагаспадарчай тэрмшалоги з ’яуляецца невялисая колькасць пар, дзе у 
антан1М1чныя адносшы уступае сам тэрмш: гнтэр 'ер -  экстэр ’ер, мутацыя -  
мадыфжацыя, сяуба -  уборка 1 пад. Абсалютную большасць антан!м1чных 
адзшак данага тыпу складаюць кампаненты састауных найменняу: вячэрняя 
дойка -  рамш няя дойка, луг высокого узроуню -  луг нмзкага узроуню 1 да т.п.

Словаутваральныя антошмы узшкаюць шляхам: 1) выкарыстання 
частак тэрмшау-кампазиау з процшеглым значэннем (бульбасаджалт — 
бульбакапалка, монаггбрыд -  полшбрыд); 2) чаргавання наяунасщ прэфкса 
з яго адсутнасцю (ттрыфжацыя -  дэттрыфтацыя, усходжасць — 
няусходжасць); 3) чаргавання прэфкеау з палярным значэннем 
(аутбрыдзтг -  тбрыдзтг). Гэты тып анташми рэатзуецца 1 за кошт 
кампанентау састауных найменняу: одноразовая уборка -  шмотразовая 
уборка, беспородная жывёла — парадная жывёла, недоспелое збожжа — 
пероспелае збожжа 1 шш.

У друпм оаздзсде. т а  складаецца з трох падразд-зеяау, 
сельскагаспадарчая тэрмшалогш разглядаецца з пункту гледжання яе 
структурна-граматычнай арганвацьн,

Першы падраздзел прысвечаны аналхзу аднаслоуных тэрмшау. Паводле 
граматычнай структуры усе тэрмшы-словы падзяляюцца на нсвьпворныя, 
вытворныя, складаныя 1 абрэвштуры.

У структурна-словаутваральным плане невытворныя тэрмшы уяуляюць 
сабой лекачныя адзшю, эквовалентныя кораню: гной, дуга, жыто, сад, 
селекцыя, сена, сшас, хлеу, цапфа, яйцо 1 мн. шш. Яны не толыа шырока 
ужываюцца у якасщ намшатыуных адзшак, але 1 адыгрываюць гстотную 
ролю у працэсе утварэння новых тэрмшау: пчала -  пчалаед, пчаламатка, 
пчалапасека, пчальтк, пчаляр, пчолаапыленне, пчолагадавальшк, 
пчолагаспадарка, пчоласям’я 1 шш.

Вялнсую груну складаюць вытворныя тэрмшы-словы -  адналексемныя 
найменш, утвораныя у асноуным марфалапчным спосабам ад розных часцш 
мовы: старое, бгркаванне, жняярка, зшоутк, ляток, надой, прасяншча, 
селекцыянер, сянаж, фуражыр, церабшка, чаранкаванне 1 мн. шш. 
Утваральнай асновай для гэтых найменняу з ’яуляюцца як усходнеславянст 
тэрмшы, так 1 запазычаныя.

Спецыфгчнай асаблшасцю складаных тэрмшау-слоу з’яуляецца тое, 
што яны утвараюцца шляхам адначасовага спалучэння некальгах каранёвых 
марфем, яюя у складаным найменш функцыянуюць як адна намшатыуная 
адзшка. Пераважная большасць складаных тэрмшау ужываецца для 
намшацьн: 1) розных прыстасаванняу 1 мехашзмау, што выкарыстоуваюцца
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для зб1рання сельскагаспадарчай прадукцьн, яе транспарщроук! 1 апрацоую 
(аусадзёрка, аутапагрузчык, буракарэзка, клубнямыйка); 2) мехашзмау для 
аирацоую глебы 1 догляду за пасевам1 (барознаразрауноувальшк, 
глебааэратар, тркаматыка, мотакультыватар); 3) дзеянняу I працэсау 
{авшпадкормка, аутадаенне, роезбгранне, травасеянне); 4) якасцей 1 
уласцхвасцсй (засухаустогтьвасць, тзкасортнасць, яйцаноскасцъ) 1 шш.

Акрамя двухкамианентных тэрмшау-кампаз1тау, сустракаюцца у 
сельскагаспадарчай тэрмшалоги г больш складаныя найменш: 
агародшнанасенняводства, монакалшфасфат, саломамякшазборшчык, 
тэрмавтьгацеправоднасць 1 да т.п.

Паводле “дэрывацыйнага паходжання” усе тэрмшы-кампаз^ты 
падзяляюцца на запазычаныя 1 спрадвечныя. Унутры першай групы выразна 
акрэсл1ваюцца дзве падгрупьт: 1) нечляшмыя кампазпы, што страцш свой 
вытворкы характар у беларускай мове (пелагра -  ад гт. ре11а аега (шурпатая 
скура), трыцжале -  ад лац. 1п1юит (пшангца) + (зе)са1е (жыта) ) нек. шш.);
2) чляншыя кампазпы (амафос, вакцынадыягностыка, ггдрабаланс, 
зааферма, электраткубатар 1 1нш.). Спрадвечныя кампазпы будуюцца па 
словаутваральных законах беларускай мовы. Болыпасць з 1х -  гэта 
двухчленным найменш, у яюх друп кампанент выконвае функцыю апорнага 
слова: жыжкасцёк, каноплежняярка, мясапастаука, памётасховшча,
сенаскладанне, свгнапагалоуе 1 мн, шш. Тэрмшы-кампаз1ты разам з 
вытворным! найменням! складаюць абсалютную большасць алнаслоуных 
намшацый у сельскагаспадарчай тэрмшасктэме.

Абрэвмтуры, як адна з разнавщнасцей тэрмшау-слоу, не вызначаюцца 
высокай прадуктыунасцю у сельскагаспадарчай тэрмшалоги. Болыпае 
распаусюджаннне у параунанш з щщыяльным! (ТХАН -  трыхлорацэтат 
натрыя, ПВС -  полшшшавы стр т  1 да т.п.) атрымал! складовыя абрэвктуры 
(леспрамгас, племгас, рыбгас, саугас \ да т.п.), а таксама часткова скарочаныя 
словы (дзяржнасенстандарт, племзавод, сельгасугоддзг 1 да т.п.).

У друпм падраздзеле разглядаюцца тэрмшы-словазлучэнш. 
Адзначаецца, што утварэнне састауных тэрмшау было панулярным яшчэ у 
20-я гады XX ст. На сучасны момант гэта адзш з самых вые о кап р адуктыун ы х 
спосабау намшацьп у сельскагаспадарчай тэрмшалоги.

Самую шматлкую групу утвараюць двухкампанентныя тэрмшы- 
словазлучэнш. Сярод IX найбольшай прадуктыунасцю вызначаюцца 4 
структурный мадэли “прыметнк + пазовик” (асенняя ношка, глыбокае 
ворыва, доследная градка)', “назоунк + назоунк у назоуным склоне” 
{аграном-мехашзатар, плуг-лушчыльнк, яйцо-баутун); “назоунк + назоунк 
у родным склоне” (абнауленне статка, зарауноуванне барознау, унясенне 
угнаенняу); “дзеяслоу + назоунк у вшавальным склоне” (даваць парастш, 
запускаць поле, прарваць расаду). Акрамя таго, вылучана 4 менш 
прадуктыуныя мадэл!.

Трохкампанентныя тэрмшы прадстаулены натупным! прадуктыуным"1 
мадэлям): “назоунк + прыметнк + назоунк у родным склоне” (акурванне 
сотовых рамак, пагалоуе племянных свшаматак); “назоунк + назоунк у
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родным склоне + прыметнк” (ацэнка вымя экстэр ’ерная, пажыунасць корму 
огульная)', “назоунк + прыметнк + прыметнк” (барана болотная дыскавая, 
глеба шэрая лясная)', “прыметнк + назоунк + назоунк у родным склоне” 
(.бязглебавае вырошчванне культур, дзённае давание корму)', “прыметнк + 
прыметнк + назоунк у назоуным склоне” (бобовая навясная жняярка, 
падвясны датьны апарат); “назоунк + прыметнк + назоунк у творным 
склоне” (арашэнне контурными полосами, дажджаванне сцёкавым1 водам О- 
Прадуктыунай з’яуляецца 1 структура з трох назоункау: гняздо сям’г пчол, 
правым пасьбы жывёлы. Вылучаецца 1 6 малапрадуктыуных мадэлей 
трохкампанентных тэрмшау-словазлучэнняу.

На сучасны момант адбываецца далейшае ускладненне структуры 
сельскагаспадарчых тэрмшау. Многм з IX гэга чатырохкампанентныя 
найменш \ тэрмшы з болыпай колькасцю структурных элементау: драбленне 
зерня малацтьным апоратам, бупьбасаджалка з прыстасаваннем для 
радковаго унясення угнаенняу. У некаторых з таюх утварэнняу -  вщавочная 
перанасычанасць неабходным1 прыметамй баначны высяуны апарат 
адназерневага высеву, высяуны апарат з верхнш высевам, К ат  апарат 
прызначаны для высеву 1 гэта адлюстравана у структуры паняцця, то няма 
патрэбы у склад 1 без таго доугага наймення уводзщь лш ш  тэрмшаэлемент 
“высяуны’'.

Паводле стунет унутранай злгснасщ усе тэрмшы-словазлучэнш 
падзелены на: 1) свабодныя (агрэгат дажджовальны двухкансольны,
ушверсальная драбика кармоу)’, 2) устойлшыя (акаратдоз пчол, вяршыць 
стог)’, 3) фразеалапчныя (гарэнне яблыкау, плач дрэу).

Трэщ падраздзел прысвечаны сгмвалам-словам. У сельскагаспадарчай 
тэрмшалоги практыкуецца камбшаванае выкарыстанне слоуных тэрмшау у 
спалучэнш з абрэвштурам1 1 л^чбавымх кампанентам!: бульбамяшалка КМ- 
1,5; чызельны культыватар КЧ-5,1. Акрамя л1чбавых, выкарыстоуваюцца 1 
лтарныя сгмвалы: О-падобная постава канечнасцей, прышчэпка чаранкам'ь 
за кару у  Т-падобны надрэз.

ЗАКЛЮЧЭННЕ

1. Напрацоук! тэрмшатворцау 20-30-х гадоу -  гэта тое семантычнае 
ядро, на аснове якога сфарм1равалася сучасная сельскагаспадарчая 
тэрмшасютэма. Большасць лексем (дыялектных па паходжанш, 
агульнаужывальных, запазычаных з шшых моу), зафксаваных на старонках 
тагачасных слоункау, можна сустрэць на старонках сучасных 
тэрмшалапчных даведнкау.

2. Важная крынщай фарм!равання сельскагаспадарчай тэрмшалоги 
з’явшася агульнаужывальная лекска, а таксама дыялектная, што абумоулена 
спецыфкай функцыянавання анал1зуемай тэрмшалоги, якой карыстаюцца не 
толью высокаадукаваныя спецыялхсты, але [ шыроюя колы насельнщтва 
(пераважна сельскага) без сцецыяльнай адукацьп. Працэнт запазычанняу з 
шшых моу, адносна невялш на пачатковым этапе фармгравання
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нацыянальнай сельскагаспадарчай тэрмшалоги (7,8 % ад агульнай колькасщ 
аднаслоуных намшацый), на сучасным этапе узрос да 22,7 % (у асноуным за 
кошт найменняу таюх галш сельскай гаспадарю, як ветэрынарыя, аграх)м1я [ 
фггапаталот) [3; 6].

3. Асноуныя вщы лекска-семантычнай дчрынацы'| сельскагаспадарчай 
тэрмшалоги -  гэта спецыялЬацыя зпачэнняу агулыIаужыоальных слоу 
(попел, тук, луг 1 да т.п.), метафарычныя пераносы (4 асноуныя мадзлт, сярод 
ЯК1Х найбольш прадуктыуная -  перанос па знешшм падабенстве: ведзьммы 
мётлы (фггапат.), густая лапа (тэх.) 1 пад.); мстан1м!чныя пераносы (6 
прадуктыуных мадэляу, 13 -  менш прадуктыуных (з IX 4 -  складаныя); 
сшекдаха (агурок, палйдор I пад.) [8].

Тэрмшы, утвораныя пры дапамозе марфалапчных сродкау -  у 
асноуным суфйссальныя утварэнш (17 высокапрадуктыуных, 30 -
прадуктыуных 1 7 мзлапрадуктыуных тэрмжаутваральных тыпау). Акрамя 
таго, вылучана 5 прэфшсальных, 16 прэфжсальна-суфиссальных, 2 
прэфиссальна-нульсуфксальныя, И аснова- 1 словаскладальных, 8 складана- 
суфксальных тзрмшаутваралышх тыпау [5; 10].

Не вызначаецца высокай прадуктыунасцю марфолага-сштатчны 
спосаб тэрмшаутварэння. Найменш, утвораныя гэтым спосабам, складаюць
0,2 % ад агульнай колысасщ аднаслоуных сельскагаспадарчых тэрмшау. У 
асноуным гэта назвы памяшканняу (адкормачная, малаказборная, 
сартаеалъная, фуражна-твентарная 1 пад.).

4. Сельскагаспадарчыя тэрмшы сютэмныя у плане зместу, а значная IX 
частка -  1 у плане выражэння. Болыдымг сютэматызуючыт здольнаецям), у 
параунашп з уласнамоуным1 тэрмшамй валодаюць запазычаныя найменш. 
1стотным паказчыкам сютэмнай аргашзацьи найменняу канкрэтных 
тэматычных м1крагруп з’яуляюцца ппон 1ма-пператм 1чныя адносшы.

Не усе сельскагаспадарчыя тэрмшы з’яуляюцца моиасемтчным!. 
Асобныя з )х маюць некалыа значэнняу у межах сваёй тэрмшасютэмы 
(.матылща, дышаль, расадтк). Некаторыя сельскагаспадарчыя тэрмшы 
выступаюць пол1сем1чным! пры супастауленш IX з адзшкам! шшых 
гал 1 новых тэрмшас 1стзм (падбароднт, сядло, трансплантация 1 г.д.) [1].

Амаш\пя у межах сельскагаспадарчай тэрмшасютэмы мае тры 
разнавщнаецк м1жнавуковая (арфа музычны I сельскагаспадарчы тэрмш; 
ячмень -  сельскагаспадарчы I медыцынсю), м1жсктэмная (грачант, дзятва 1 
да т.п.), унутрыгалшовая {бабка, завод 1 шш.) [4].

С1нон1мы, дублеты ! варыянты характэрны для сельскагаспадарчай 
тэрмшалоги як на пачатковым этапе яе фарм^равання (1х колькасць складала 
каля 19,1 % ад усёй масы тагачасных тэрмшау), так I на сучасным, але 
колькасць IX значна скарацшася (да 3,6 %) [2].

У сельскагаспадарчай тэрмшасктэме функцыянуюць як лекйчныя 
антошмы (мутация — мадыфжацыя, сяуба -  уборка), так I словаЗ?тваральныя 
(гнаявы папар -  бязгноевы папар, монаггбрыд -  полтбрыд, 
саломарааадольшк -  саломазборшчык). Прычым першы тып анташми 
рэал!зуецца у асноуным шляхам процшастаулення кампанентау састауных
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найменняу: вячэрняя дойка -  рашш няя дойка, стойла з доугай прывяззю — 
стойла з кароткай прывяззю.

5. У сельскагаспадарчай тэрмшалоги ужываюцца усе вядомыя 
структурна-граматычныя тыпы тэрмшау: тэрмшы-словы (невытворныя, 
вытворныя, тэрмшы-кампазггы, абрэв1ятурныя найменш), тэрмшалапчныя 
словазлучэнш 1 сгмвалы-словы. На этапе станаулення нацыянальных 
тэрмшалопй у аналЬуемай галше пераважап аднаслоуныя намшацьп (68 % 
ад агульнай колькасщ тагачасных тэрмшау). На сучасным этапе найбольшай 
прадуктыунасцю вызначаюцца тэрмшы-словазлучэнш (62,3 % ад усёй 
колькасщ сельскагаспадарчых найменняу), сярод яюх самую вялпсую групу 
утвараюць двухкамнанентныя намшацьп (48 %). Смвалы (л!чбы 1 л!тары) 
ужываюцца пераважна у складзе слоуных тэрмшау 1 наменклатурных назвау: 
О-падобная пастаеа канечнасцей, гербщыд 2М4ХП 1 пад. [7; 9; 11].
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РЭЗЮМЭ

Лаушук Дзша Аляксееуна

Структурна-семантычная характарыстыка сучаснай беларускай 
сельскагаспадарчай тэрмшалоги

Ключавыя словы: тэрмш, тэрмшалопя, крынщы фариправання, 
спосаб утварэння, сютэмнасць, полюем1Я, амашмтя, сшан1М1я, дублетаасць, 
варыянтнасць, антан1мш, структурна-граматычная мадэль.

Аб’ектам даследавання з’яуляецца сучасная беларуская 
сельскагаспадарчая гэрмшалог1я. У якасщ прадмета даследавання 
выступаюць 10604 тэрмшы сельскай гаспадарю,

Мэта даследавання -  вызначыць крынщы фарм1равання 1 спосабы 
утварэння беларускай сельскагаспадарчай тэрмшалоги, ахарактарызываць яе 
лекска-семантычныя 1 структурна-граматычныя асаблгвасщ.

Метады даследавання -  сшхронны анашз, лшгвйлычнае ашсанне, 
элементы статыстычнага 1 прыёмы словаутваральнага анатзу.

Навуковая навЬна дысертацьн у тым, што упершыню у айчынным 
мовазнаустве на шыроюм фактычным матэрыяле праведзены структурна- 
семантычны аналп сучаснай беларускай сельскагаспадарчай тэрмшалоги. 
Даецца поуная характарыстыка лекска-семантычных 1 структурна- 
граматычных асабл1васцей тэрмшау розных галгн сельскай гаспадарю, 
вызначаюцца спосабы утварэння апошшх, разглядаюцца крынщы 
фарм1равання сельскагаспадарчай тэрмшалоги. Удзяляецца у нага тэрмшам 
дыялектнага паходжання, што звязана са спецыфкай функцыянавання 
тэрмшасютэмы,

Навуковая значнасць даследавання заключаецца у магчымасщ 
выкарыстання яго асноуных вынкау у практычнай дзейнасщ па 
удасканаленш аетэмы сучасных беларусюх тэрмшау сельскагаспадарчай 
галшы. Матэрыялы даследавання будуць карысныя для выкладчыкау 
гуманитарных ВНУ крашы пры распрацоуцы спецкурсау па пытаннях 
фарм1равання 1 развщця нацыянальнай тэрмшалоги, у практыцы выкладання 
раздзела “Словаутварэнне”. Канкрэтныя тэрмшы прапануюцца для 
выкарыстання як у сцрцщядьнай дпаратуры, так ! у перыядычным друку.
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РЕЗЮМЕ

Лавшук Дина Алексеевна

Структурно-семантическая характеристики современной 
белорусской сельскохозяйственной терминологии

Ключевые слова: термин, терминология, источники формирования, 
способ образования, системность, полисемия, омонимия, синонимия, 
дублетность, вариантность, антонимия, ефуктурно-грамматическая модель.

Объектом исследовании является современная белорусская 
сельскохозяйственная терминология. В качестве предмета исследования 
выступают 10604 термина сельского хозяйства.

Цель исследования -  определить источники формирования и способы 
образования белорусской сельскохозяйственной терминологии, 
охарактеризовать её лексико-семантические и структурно-грамматические 
особенности.

Методы исследования -  синхронный анализ, лингвистическое 
описание, элементы статистического и приёмы словообразовательного 
анализа.

Научная новизна диссертации в том, что впервые в отечественном 
языкознании на широком фактическом материале проведён структурно
семантический анализ современной белорусской сельскохозяйственной 
терминологии. Даётся полная характеристика лексико-семантических и 
структурно-грамматических особенностей терминов различных отраслей 
сельского хозяйства, определяются способы образования последних, 
рассматриваются источники формирования сельскохозяйственной 
терминологии. Уделяется внимание терминам диалектного происхождения, 
что связано со спецификой функционирования терминосистемы.

Научная значимость исследования заключается в возможности 
использования его основных результатов в практической деятельности по 
усовершенствованию системы современных белорусских терминов 
сельскохозяйственной отрасли. Материалы исследования будут полезны для 
преподавателей гуманитарных ВУЗов страны при разработке спецкурсов по 
вопросам формирования и развития национальной терминологии, в практике 
преподавания раздела “Словообразование". Конкретные термины 
предлагаются для использования как в специальной литературе, так и в 
периодической печати.
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811ММАКУ

ЬаизЬик Б г т а

ЗДгис^игаКчетапНс сНагас1епз1к оГ *Ье шойегп Ве1апшап 
аопсикш а! {егтшо1о§у

К е у  л у о г й з : *егт, *егтто1о§у, 1Ье зоигсез о? Гогтайоп, 1Ье \уау о!' 
йгтайоп, зузгетПу, ро1узету, Ьотопуту, зупопуту, йиЬНсагепезз, 
уапап1пезз, здйопуту, з1гис1.ига1-ёгатта1:ка1 тоёе!.

ТЬе оЪ]ес* о? 1Ье гезеагсЬ 1з 1Ье тоёегп Ве1агиз1ап азпсиНига! 
1егтто1о§у. ГЬе зиЬ]ес( оГ гезеагсЬ 13 10604 1егтз о Г а^псиНиге.

ТЬс ригрозе оГ (Ие гезеагсЬ 15 1о с1е1еггшпе Ле т а т  зоигсез апс! тКс у/ауз 
о? &гта1юп оГ 'Не Ве1апшап а§псикига11егтто1о§у, (о с1гагас(еп/е кз 1ехюа1- 
зетапйс ап<1 з1гис1ига1-§гаттаИса1 ресиПагШез.

ГЬе те1Ьойз о? 1Ье гезеагсЬ аге зупсЬгопа! апа1уз1з, Шщшзйс йезспрПоп, 
$ерага*е е!етеп1:8 оГ 1Ье 81аЙ811са1 апс! теШобз Ле ^ога-ЪиПШпа апа1уз!з.

ТЬе заепййс поусКу оГ т е  скззепайоп 13т  гЬе гасг гпаг 1113 йэг й е  пгз! 
й т е  ю Векгизхап Цпдшзйс уЛтеп 1Ье з1гис1ига1-зета1й1с апа1уз1з оГ Ше т о ё е т  
Ве1агиз1ап а§псикига11егтто1о§у тз сагпеё ои*. Ьехюа1-зетапйс апс! зйпсШга!- 
агаттаИса! ресиНагШез, т а т  \уауз о!' Ше йгтаНоп оГ Ше а§псикига1 1егт 
зуй ет аге геуеакё апс! сЬага<Лепгес1, 1Ье 1егт-Ьщ1с1т§ т о ё е к  аге ехрозеё. А 
зепоиз аНепбоп 13 раМ го 1Ье 1егтз сИа1ес! Ьу оп§т. К асак л^иЬ Йге зресШс о? 
йтсйоп оГйю а@псикига1 гегтто1о§у.

ТЬе заепИЯс \а1ие оГ 1Ье гезеагсЬ 13 сЬа( кз т а т  гезикз сап Ье ияес) т  Ле 
ргасИса! асйуку оп 1ке ипргоуетеп* о? 1ке Ве1агиз1ап а§псикига1 1егт зузгет. 
Ма1;епа1з о!' 1Ье 1Ьез1з сап Гогт 1Ье Ьаз1з т  \уогкт§ ои1 зрес1а1 соигзез <1еа1з \укЬ 
Й1е &>гта1юп апс! (Ье с]еуе1ортеп1 о!' 1Ье паНопа! 1епп1по1о§у, т  ргас11се оГ 
зес1кт '‘̂ /огс1-Ьш1с1тё’’. $рес1Йс (еттз аге зи§§ез1ес1 Гог 1Ье изт§  т  зйепсе 
1кега(:иге апс! т  репосИса1з.
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