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У артыкуле вывучаюцца мегаструктурныя асаблівасці беларускіх перакладных тэрміналагічных слоўнікаў 
ХХ ст. (20–80 гг.). На аснове шырокага фактычнага матэрыялу (каля 100 супастаўляльных 
тэрмінаграфічных прац) аўтарам дакладна вылучаны і падрабязна ахарактарызаваны асноўныя 
і факультатыўныя кампаненты прадстаўленых выданняў, акрэслена функцыянальнае прызначэнне 
і эфектыўнасць арганізацыі кожнага з іх. Адзначаны істотныя змены ў апісанні спецыяльных адзінак у пра-
цэсе развіцця лінгвістычных ведаў і слоўнікавай справы. 
Ключавыя словы: перакладны тэрміналагічны слоўнік, мегаструктура слоўніка, папярэдні тэкст, корпус 
слоўніка, заключны тэкст.

The megastractural particular features of Belarusian translation terminological dictionaries of the twentieth century 
(in the 20s–80s) are studied in the article. On the basis of broad studied material (about 100 works of comparative 
terminographical works) the basic and optional components of the submitted publications are accurately singled 
out and characterized in detail, their functional importance and effectiveness are designated. Essential changes in 
the description of special units in the process of linguistic knowledge development and lexicography are also 
singled out.
Keywords: translation terminological dictionary, megastructure of the dictionary, introduction, the body of the dic-
tionary, the conclusion.

Важнай умовай паспяховай навуковай 
камунікацыі ў апошні час з’яўляецца 

наяўнасць камбінаваных слоўнікаў, якія 
аб’ядноўваюць адразу некалькі лексікагра-
фічных форм. Прыкладам такога тыпу даве-
дачнага рэсурсу можна лічыць перакладны 
тэрміналагічны слоўнік, задача якога – 
сістэматызаваць навуковую тэрміналогію 
пэўнай галіны ведаў і адначасова даць яе 
тлумачэнне з дапамогай сродкаў іншай мо-
вы. На сëнняшні дзень існуе вялікая коль-
касць спецыяльнай перакладной лексіка-
графічнай літаратуры па розных абласцях 
навукі. Аднак нягледзячы на ўсю разнастай-
насць існуючых выданняў заўсёды застаец-
ца актуальнай праблема стварэння апты-
мальнага варыянта міжгаліновага, галіновага 
або вузкагаліновага слоўніка, вырашэнне 
якой напрамую залежыць ад дэталëвай 
распрацоўкі структурных асаблівасцей тэрмі-
награфічных прац.

Арганізацыя звестак у лексікаграфічным 
творы мае разнастайную і даволі складаную 
структуру. Структура слоўніка − прынцып яго 

пабудовы, які вызначае аб’ём, склад і змест 
выдання, асаблівасці падачы матэрыялу. Пе-
ракладны тэрміналагічны слоўнік, як і любы 
іншы тып лексікаграфічнага даведніка, уяў-
ляе сабой мульціструктурную форму, якая 
складаецца з некалькіх звязаных паміж са-
бой структур. У сучаснай лінгвістыцы адзінай 
тыпалогіі і тэрміналогіі ў гэтай сферы пакуль 
не выпрацавана. Многія даследчыкі трады-
цыйна структуру слоўніка апісваюць праз 
паняцці макра- і мікраструктура (С. В. Грынëў, 
Л. П. Ступін, М. В. Майсееў, З. І. Камарова, 
К. М. Шыліхіна і інш.). Іншыя навукоўцы ўтва-
раюць больш складаныя схемы і дадаюць да 
названых мега- (В. П. Беркаў, В. М. Карпава, 
Р. Р. Хартман, А. Я. Шайкевіч і інш.) або ме-
дыяструктуру (Э. Агрыкола, А. Бальвег-
Шрам і інш.). Для перакладной тэрмінаграфіі 
асабліва важнымі можна лічыць мега-, ма-
кра- і мікраструктуры, паколькі падобная 
структурызацыя дазваляе больш дакладна 
і поўна зрабіць аналіз спецыяльнага лексі-
каграфічнага даведніка. У сувязі з да волі 
грунтоўным аб’ëмам факталагічнага матэры-
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ялу лічым неабходным падрабязна спыніцца 
на вывучэнні мегаструктуры перакладных 
лексікаграфічных крыніц ХХ ст., у прыват на-
сці, вызначэння прынцыпаў пабудовы слоў-
нікаў і эфектыўнасці арганізацыі іх асноўных 
частак. 

Мегаструктура – узаемаразмяшчэнне 
частак лексікаграфічнага твора. 

Супастаўляльны аналіз перакладных 
тэрміналагічных слоўнікаў першай і другой 
паловы ХХ ст. паказаў, што мегаструктура 
прадстаўленных выданняў па сваёй сутнасці 
мае традыцыйную арганізацыю і тыповыя 
для слоўнікавых прац кампаненты, якія раз-
мяшчаюцца ў кожным даведніку ў вызнача-
ным парадку: 1) уступная частка (папярэдні 
тэкст) − змест, уступны артыкул, алфавіт, 
спіс скарачэнняў і памет; 2) асноўная част-
ка – корпус або ўласна слоўнік, г. зн. упарад-
каваны спіс мікратэкстаў (слоўнікавых 
артыкулаў); 3) заключная частка (заключны 
тэкст) – дадатковы матэрыял або дадаткі, 
індэкс (паказчык) выкарыстаных паняццяў, 
спіс памылак друку, заўвагі аўтара, 
бібліяграфія (спіс выкарыстаных крыніц). 

Па нашых назіраннях мегаструктура 
слоўніка ўтрымлівае абавязковыя і факуль-
татыўныя часткі. Да абавязковых кампанен-
таў мегаструктуры можна аднесці ўступны 
артыкул і корпус слоўніка, іх змяшчае боль-
шая колькасць вызначаных намі прац [Анта-
нюк, Байкоў, БНТ (усе выпускі), Болсун, 
Вашкевіч, Верас, ВРБС, Ганчарык, Гарошка, 
ГрТ, Дуж-Душэўскі, Захарава, Копка, Лас-
тоўскі-24, Попэ, ПС (усе выпускі), СГПТ, Се-
рада, СЛТ, ССАТ, ССЛТ, Станкевіч, ФТ-32, 
Фядзюшын, Юрэвіч, ЮТ і інш.]. Выключэнне 
складаюць пераважна малыя па аб’ëме 
слоўнікі з вельмі простай структурай, куды 
ўваходзіць толькі корпус (папярэдні і заключ-
ны тэксты ўвогуле адсутнічаюць) [АрТ, БТ, 
ГАМ, ЖКВГ, Ластоўскі-23, Краскоўскі, ЛТ, 
Ружанцоў]. Назвы дадатковых частак, іх 
склад і кампазіцыя вар’іруюцца ў залежнасці 
ад мэты слоўніка і яго аўтарскай пазіцыі. Так, 
шэраг кампанентаў (бібліяграфія, заўвагі 
аўтара, змест, спіс памылак друку, спіс 
скарачэнняў і памет) могуць размяшчацца 
ў розных частках слоўніка − ва ўступнай або 
заключнай. Напрыклад, друкарскія памылкі, 
заўвагі аўтара ў пераважнай большасці 
выданняў складаюць заключны тэкст, толькі 
ў адзінкавых выпадках адлюстраваны перад 
асноўным корпусам [Гурло, Дуж-Душэўскі]. 
Змест традыцыйна ўваходзіць ва ўступную 
частку даведніка, аднак у некаторых выдан-

нях [Серада, ССАТ, ССЛТ] ëн пададзены 
ў заключнай. Калі кампаненты папярэдняга 
тэксту невялікія па аб’ëме, аўтары іх 
аб’ядноўваюць з прадмовай [БНТ (вып. 15), 
Верас, Дуж-Душэўскі, Захарава]. У працы 
значных памераў [ССЛТ, Попэ] не з’яўляецца 
мэтазгодным уключэнне ў прадмову астатніх 
кампанентаў папярэдняга тэксту. На наш по-
гляд, карыстальнікам вельмі цяжка арыента-
вацца ў такой уступнай частцы, асабліва 
ў тых выпадках, калі ім патрэбна хутка 
навесці даведку адносна пэўных лексіка-
графічных канвенцый, прынятых у выданні. 

Як правіла, уступная частка пачынаецца 
з прадмовы, аднак у некаторых выданнях 
яму папярэднічае змест [Адстаўноў, Азбукін, 
Зеленскі]. Змест неабходны практычна ў лю-
бым лексікаграфічным даведніку, паколькі 
аблягчае навігацыю па частках слоўніка 
і інфармуе карыстальніка аб іх складзе 
і размяшчэнні. Аднак складальнікі пераклад-
ных твораў спецыяльнай лексікі нярэдка ім 
пагарджаюць і не ўключаюць у структуру 
сваëй працы [Болсун, Вашкевіч, Гарошка, 
Краскоўскі, Ружанцоў, СГПТ, СЛТ, Станкевіч, 
Юрэвіч]. У слоўніках, арганізаваных па тэма-
тычным прынцыпе, змест з’яўляецца абавяз-
ковым элементам [ССАТ, ССЛТ]. 

Асноўная інфармацыя пра слоўнік, без 
якой немагчыма эффектыўнае яго выкары-
станне, звычайна змяшчаецца ва ўступным 
артыкуле («Ад аўтара», «Колькі заўваг 
аўтара», «Прадмова», «Уводзіны» і інш.) 
і ўяўляе сабой звесткі наступнага парадку:
•  параметры слоўніка: чытацкі адра-

сат (катэгорыі карыстальнікаў), прызна-
чэнне (актуальнасць, мэты), мовы, коль-
касць тэрмінаў і прынцыпы іх адбору, 
абмежаванні слоўніка і інш. [Анта-
нюк, БНТ (вып. 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 
21), Болсун, Верас, ВРБС, ГрТ, Гурло, 
Дуж-Душэўскі, Захарава, Кісялëўскі, 
Парфëнаў, Попэ, СГПТ, Серада, СЛТ, 
ССАТ, ССЛТ, Юрэвіч]. Напрыклад: У вай-
сковы слоўнік увайшлі вузка спэцы-
яльныя вайсковыя тэрміны, дапасава-
ныя пераважна да стралковых часьцей, 
тэрміны патрэбныя для політычнага 
выхаваньня вайскоўцаў, а таксама 
і словы агульнага ўжываньня, патрэб-
ныя ў жыцьці вайскоўцаў [Байкоў, с. 7];

•  інфармацыя аб слоўнікавым праекце: 
гісторыя, удзельнікі, матэрыял, метады, 
абгрунтаванне тых ці іншых рашэнняў, раз-
меркаванне працы паміж аўтарамі, рэда-
гаванне слоўніка і яго частак, выражэнне 

Рэп
аз

іт
ор

ый 
БДПУ



Фiлалогiя 81

падзякі ўдзельнікам праекта, інфармацыя 
аб перавыданні лексікаграфічнага твора 
і інш. [Байкоў, БНТ, Болсун, Гарошка, 
Кісялëўскі, Парфëнаў, СГПТ, СЛТ, ССЛТ, 
Юрэвіч]. Напрыклад: Гісторыя стварэння 
гэтай публікацыі цесна звязана з імем 
д-ра Яна Свобады, які на арганізацыйным 
паседжанні Міжнароднай камісіі славян-
скай анамастыкі (Кракаў, 1959) звярнуў 
увагу на неспарадкаванасць анамастыч-
най тэрміналогіі і праявіў ініцыятыву 
адносна яе ўжывання … [ССАТ, с. 31]; 

•  будова слоўніка, расшыфроўка лексіка-
гра фічных канвенцый, правілы кары-
стання [БНТ (вып. 6, 23), Болсун, 
Кісялëўскі, СГПТ, СЛТ, ССАТ, ССЛТ, 
Попэ, Юрэвіч]: Напрыклад: Внутреннее 
оформление и расположение терминов 
в отдельных главах основывается на 
системной иерархии, чтобы подчерк-
нуть отношения системной иерархии 
терминов, или же их системной одно-
родности. Выявлению этих отношений 
способствует также цифровой индекс, 
приводимый при отдельных терминах 
[ССЛТ, с. ХVI];

•  заклік (зварот) да карыстальнікаў з мэтай 
дасылаць тэрміналагічны матэрыял або 
свае каментарыі і заўвагі аўтарскаму 
калектыву ці выдавецтву [Байкоў, БНТ 
(вып. 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19), ВРБС, 
Гарошка, Гурло, Кісялëўскі, ПС (усе 
вы пускі), СГПТ, СЛТ, Юрэвіч]. Напры-
клад: Інстытут Навуковае Мовы 
лі чыць, што ўдасканаліць сваю работу 
ëн зможа толькі ў тым выпадку, калі 
на помач яму прыйдзе актыўная праца 
ўсіх зацікаўленых асоб і ўстаноў. Дзеля 
гэтага І. Н. М. зварачаецца да ўсіх 
з просьбаю надсылаць яму свае ўвагі 
і папраўкі [БНТ (вып. 20, с. 9)];

•  іншая інфармацыя лінгвістычнага ха рак-
тару (выказванні аўтараў па праблемах 
лексікаграфіі і тэрмінаграфіі; разважанні 
пра асаблівасці пэўнай вобласці лексіка-
графавання, пласты спецыяльнай лексікі 
і спосабы яе апісання; кароткія звесткі 
пра гісторыю развіцця і распаўсюджання 
мовы (і яе лексічнай сістэмы), ролю ў гра-
мадстве і інш. [Антанюк, Ганчарык, 
Гарошка, Ластоўскі-24, Попэ]. Напры-
клад: Некаторыя называюць ботаніку 
сухой навукай. Але-ж каб мы маглі нават 
без яе дзівавацца харошай кветкай або 
дрэвам, то толькі так, як можна дзі-
вавацца ўгледжаным у грамадзе рослым 

мужчынай, або харошай кабетай.…
Часта адно характэрнае названьне рас-
крые перад нашымі вачыма ўсю паэтыч-
насьць і багатую фантазію нашага 
народу [Верас, с. 3]. 
У перакладных слоўніках спецыяльнай 

лексікі, якія рэкамендуюцца найперш для 
выкарыстання ў метадычных мэтах, аўтарамі 
зрэдку падаецца табліца алфавіту ўваходнай 
мовы, асноўная мэта якой дапамагчы ка-
рыстальніку ў адшукванні патрэбнай літары 
ў корпусе [Болсун]. Алфавіт неабходны так-
сама ў тым выпадку, калі складальнік лексі-
каграфічнага твора стварае свой уласны 
«аўтарскі» парадак, як напрыклад, у да вед-
ніку «Некаторыя праўніцкія тэрміны бела ру-
скія» Я. Станкевіча [Станкевіч]. Лексікограф 
у сваю чаргу звяртае ўвагу на неабходнасць 
змены парадку літар у алфавітнай табліцы 
ад агульнапрынятага ў кірылічных тэкстах 
з улікам іх паходжання і вымаўлення. 

Акрамя пералічаных вышэй кампанентаў, 
у структуру папяпэдняга тэксту лексіка гра фі ч-
 най кнігі ўключаецца такі раздзел, як спіс 
прынятых у слоўніку скарачэнняў і памет 
[Байкоў, Кісялëўскі, Ластоўскі-24, Попэ, 
ССАТ, Станкевіч, Юрэвіч]. Апошняя частка 
прысутнічае ў невялікай колькасці пераклад-
ных тэрміналагічных слоўнікаў і выкарыстоў-
ваецца для ўдакладнення наступных зве-
стак: 1) назвы моў (БР – белоруски; белорус-
ский; Weissrussisch; лац. – лацінскі тэрмін); 
2) граматычных і нарматыўных паказчыкаў 
(прс. – прыслоўе, суп. – супольнага роду); 
3) стылістычных паказчыкаў – актыўнасці 
тэрміналагічнай лексікі і спецыфікі канкрэт-
най галіны ведаў (ст. тэр. – стары, рэдка 
ўжывальны тэрмін; Дж – джоўль, эВ – элект-
ронвольт); 4) навуковых прац і іх аўтараў 
(Стт. – Статут ВКЛ 1588 г. у перадруку 
І. Лаппы, Коўня 1938; Нс. – И. Носович. Сло-
варь белорусского наречия); 5) адмініст-
рацыйна-тэрытарыяльных адзінак (Аш. – 
Ашмянскі павет, Гом. – Гомельская воб-
ласць); 7) агульнай лексікі (гл. – глянь, 
тм. – там-жа); 8) графічных знакаў (* − ре-
конструируемая форма; > − перешло во).

Увогуле спіс памет і скарачэнняў павінен 
з’яўляцца неад’емнай часткай кожнага 
слоўніка, паколькі магчымасці апісання 
тэрміна ў выданні абмежаваныя аб’ёмам са-
мой працы.

Станоўчай лексікаграфічнай практыкай 
лічыцца прадстаўленне ўсіх або асноўных 
элементаў (прадмовы) уступнай часткі на 
ўсіх або асноўных мовах, выкарыстаных 
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у шматмоўным слоўніку [БНТ (вып. 9), ССАТ, 
ССЛТ]. 

Па нашых назіраннях папярэдні тэкст 
змяшчае большая колькасць перакладных 
слоўнікаў з рэгістрацыяй тэрміналагічнай 
лексікі [АрС, БНТ (усе выпускі), Байкоў, 
ВРБС, Вашкевіч, Верас, Ганчарык, Гарошка, 
ГрТ, Гурло, Дуж-Душэўскі, Захарава, Копка, 
Кох, Ластоўскі-23, Ластоўскі-24, Серада, 
СГПТ, СЛТ, ССАТ, Станкевіч, ФТ-32, Фядзю-
шын, Юрэвіч, ЮТ]. 

Асноўная частка слоўніка – корпус − у пе-
ракладных творах спецыяльнага характару 
складае прыкладна 80–98 % усяго аб’ёму 
слоўніка. У беларускай перакладной тэр-
мінаграфіі пераважаюць выданні, якія змяш-
чаюць тэрміналагічны матэрыял непасрэдна 
ў слоўнікавым корпусе [АрС, выпускі БНТ, 
Вашкевіч, Верас, ВРБС, Гарошка, Дуж-
Душэўскі, Копка, Кох, Краскоўскі, СГПТ, СЛТ, 
Станкевіч, ФТ-32, ФТ-43, ЮТ і інш.]. Прычым 
ëн можа ўключаць адну або некалькі частак. 
Біскапальныя (двухнакіраваныя) па структу-
ры слоўнікі складаюцца з дзвюх частак 
[Байкоў, ГАМ, Гарошка, Дуж-Душэўскі, ЖКВГ, 
Захарава, Копка, Шмярко і інш.]. Некалькі 
раздзелаў аб’ядноўваюць слоўнікавыя пра-
цы, што змяшчаюць звычайна розныя 
класіфікацыйныя групы паняццяў. Напрык-
лад, з дзвюх частак («Каманды» і «Назвы») 
утвораны корпус рукапіснага літоўска-бе ла-
рус кага слоўніка ваенных тэрмінаў А. Ружан-
цова [Ружанцоў]. Аналагічным чынам струк-
тураваны корпус лексічных адзінак «Прак-
тычнага беларускага вайсковага слоўніка» 
М. Байкова, А. Бараноўскага [Байкоў]. Два 
раздзелы ўтрымлівае праца А. І. Кісялëўскага 
[Кісялëўскі]: у першым прыводзяцца назвы 
ўсіх батанічных відаў і родаў раслін, рас-
паўсюджаных на тэрыторыі Беларусі; другі 
фіксуе тэрміны вышэйшых адзінак батанічнай 
сістэматыкі (тып, клас, парадак, сямейства). 
Падобную структуру мае і выданне «Батаніка: 
агульная і спецыяльная» [БНТ (вып. 6)], якое 
змяшчае асобнымі часткамі тэрміны агуль-
най батанікі (анатоміі, марфалогіі і фізіялогіі 
раслін) і спецыяльнай (назвы вышэйшых 
раслін). У лексікаграфічным творы «Основен 
систем и терминологиjа на словенската оно-
мастика» [ССАТ] у першым раздзеле прад-
стаў лены тэрміны, якія тычацца аб’ектаў 
і з’яў пазамоўнай рэчаіснасці (дэнататаў), 
пазначаных уласнымі імёнамі; другі раздзел 
фіксуе тэрміны, што адлюстроўваюць лінг-
вістычны аналіз уласных імёнаў непасрэдна 
метамовы анамастыкі. Медыцынскія паняцці 

корпуса «Праект слоўніка. Вып. 14.» [ПС 
(вып. 14)] і анатамічныя назвы «Nomina 
anatomica Alboruthenica» [БНТ (вып. 9)] скам-
бі на ваны ў 3 самастойныя блокі: ана то мія, 
медыцына, фізіялогія і адпаведна агульныя 
назвы, касцяведанне і вязаведанне. Чатыры 
раздзелы аб’ядноўвае «Праект слоўніка. 
Вып. 5» [ПС (вып. 5)]: тэатр, музыка, кіно, 
выяўленчае мастацтва. З дзевяці раздзелаў 
складаецца 14-моўны «Slovník slovanské 
lingvistické terminologie» [ССЛТ].

У некаторых слоўніках групы спецыяль-
ных адзінак вылучаюцца ў асобныя карпусы, 
якія ідуць за асноўным корпусам, г. зн. частка 
тэрміналагічнага матэрыялу можа выносіцца 
за межы асноўнага корпуса і ўтвараць дадат-
ковы спіс мікратэкстаў, або «дадатковы кор-
пус». У лексікаграфіі не існуе спецыяльнага 
тэрміна для абазначэння такога паняцця, 
і звычайна апошні проста ўключаецца ў па-
няцце «дадатак». На аснове такога прынцы-
пу пабудаваны карпусы комплексных слоў-
нікаў тлумачальна-перакладнога характару, 
дзе тлумачальная (апісальная) частка скла-
дае асноўны корпус, а перакладная − дадат-
ковы, што змяшчаецца ў заключным тэксце 
[Болсун, Юрэвіч]. 

У слоўніках, якія з’яўляюцца кампа зі цый-
най часткай пэўнай друкаванай працы 
(інкарпараваных выданнях), спісы паняццяў, 
што належаць лексікаграфічнай інтэрпрэ та-
цыі, адлюстраваны ў дадатку [Адстаўноў, 
Азбукін, Гуркоў, Зеленскі, Кашын, Круталевіч, 
Круталевіч-27, Нікуліна, Мікельсар, Сяржа-
ні на, Цвікевіч, Шмярко, Шышкін]. 

Матэрыял, пададзены ў слоўніку пасля 
корпуса, адносіцца да заключнага тэксту. За-
ключны тэкст у сістэматызаваным выглядзе 
перадае разнастайныя дадатковыя звесткі 
аб адзінках, прадстаўленых у слоўніку, што 
значна пашырае і паглыбляе ўспрыманне 
інфармацыі асноўнай часткі выдання. У пе-
ракладных творах спецыяльнай лексікі 
дадаткі ўяўляюць сабой карысны даведачны 
матэрыял і маюць значную каштоўнасць для 
карыстальнікаў. Набор дадатковага матэрыя-
лу вызначаецца перш за ўсё спецыфікай 
прадметнай вобласці. Напрыклад, у выданні 
К. Дуж-Душэўскага і В. Ластоўскага [Дуж-
Душэўскі] у дадатку змешчаны тлумачэнні 
асноўных геаметрычных і трыганаметрыч-
ных паняццяў, у даведніку «Юрыдычная 
тэрміналогія» [ЮТ] – правілы афармлення 
юрыдычных дакументаў, у «Тэрміналогіі пра-
ва» [БНТ (вып. 10)] − пералік дзяржаўных 
устаноў, у «Слоўніку граматычна-лінгвіс тыч-
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най тэрміналогіі» [БНТ (вып. 15)] − спіс сус-
ветных моў, у «Практычным беларускім вай-
сковым слоўніку» [Байкоў] – ваенныя каман-
ды на дзвюх мовах (рускай і беларускай), 
у «Ваенным руска-беларускім слоўніку» 
[ВРБС] – пералік і расшыфроўка асноўных 
ваенных абрэвіятур, у слоўніку «Некаторыя 
праўніцкія тэрміны беларускія» [Станкевіч] – 
лінгвістычны нарыс аб прынцыпах фармі-
равання беларускай праўніцкай тэрміналогіі, 
у незавершаным рукапісе «Kleines deutsch-
weissruthenischen Technisches Wörterbuch» 
Г. Коха [Кох] – лексічны матэрыял, які выка-
рыстоў ваецца пры кантактах з людзьмі-
замежнікамі, у рукапісе «Фізічная тэрмі на-
логія» [ФТ-43] – тэарэтычны матэрыял па 
дысцыпліне (вывады формул, прыклады ра-
шэння задач і інш.).

Важным патрабаваннем да афармлення 
тэрмінаграфічнай працы з’яўляецца наяў-
насць алфавітных і сістэматычных паказчы-
каў слоў, дзякуючы якім чытач можа лёгка 
адшукаць у слоўніку патрэбнае паняцце 
[БНТ (усе выпускі), Верас, Гурло, Кісялëўскі, 
Кох, Попэ, ССАТ, ССЛТ, Станкевіч, ТАГ, ТАл, 
ТАр, ТГ, ТТр, ФТ-32 і інш.]. Словапаказчык 
уяўляе сабой спіс усіх рэестравых лексем, 
размешчаных у алфавітным (або тэматыч-
ным) парадку, з указаннем старонак выдан-
ня, на якіх згадваецца спецыяльная адзінка. 
Пры гэтым паказчыкі, па нашых уяўленнях, 
не адносяцца да дадаткаў, паколькі яны вы-
конваюць не столькі інфармацыйную функ-
цыю, колькі павышаюць ступень звара чаль-
насці слоўніка і павялічваюць колькасць ува-
ходаў у яго. Напрыклад, двума алфавітнымі 
паказчыкамі рускіх і беларускіх тэрмінаў за-
бяспечаны слоўнік «Назвы жывëл» [БНТ 
(вып.12)], трыма (польскіх, рускіх і лацінскіх 
назваў) – выданне З. Верас [Верас], тэма-
тычным паказчыкам будаўнічых паняццяў – 
даведнік А. Попэ [Попэ]. У перакладных тво-
рах, якія выкарыстоўваюць адрозны ад 
алфавітнага прынцып падачы матэрыялу, ëн 
з’яўляецца абавязковым элементам слоўніка 
[ССАТ, ССЛТ].

У працэсе падрыхтоўкі лексікаграфічнага 
твора да друку могуць выявіцца памылкі, якія 
па тэхнічных або эканамічных прычынах цяж-
ка выправіць, таму ў слоўнікавых працах [БНТ 
(вып. 1, 2, 4, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23), Ве-
рас, Гурло, Копка, Ластоўскі-24, Стан  кевіч, 
ФТ-32, Юрэвіч] прыводзіцца пера лік з указан-
нем і выпраўленнем заўважаных памылак.

Асобным элементам заключнага тэксту 
выступаюць заўвагі аўтара, дзе пазначаны 

цяжкія для разумення тэрміны з мэтай уда-
кладнення іх значэння або паходжання [БНТ 
(вып. 9, 13, 20)].

У перакладных выданнях аўтары спара-
дычна прыводзяць крыніцы слоўнікавага ма-
тэрыялу, якія звычайна падаюцца ў самым 
агульным выглядзе − бібліяграфіі [Байкоў, 
БНТ (вып. 16, 18), Болсун, Ганчарык, Гурло, 
Ластоўскі-24, Серада] ці проста згадваюцца 
ў прадмове [Антанюк, БНТ (вып. 9, 12, 13, 20, 
21, 24), Верас, ВРБС, Дуж-Душэўскі, Захара-
ва, Парфëнаў] або пералічваюцца ў спісе 
скарачэнняў [Кісялëўскі, Станкевіч]. Указан-
не на крыніцы фарміравання да вед ніка 
з’яўляецца важным момантам не толькі ў пра-
цэсе мадэлявання слоўніка, але і карыстання 
ім, паколькі адлюстроўвае канцэптуальную 
аснову лексікаграфічнага твора, непасрэдна 
звязаную з яго дыдактычнай каш тоў насцю.

Разам з тым, у значнай колькасці слоў-
нікаў заключны тэкст адсутнічае [АрТ, БТ, 
Вашкевіч, ГАМ, Гарошка, ЖКВГ, Краскоўскі, 
Ружанцоў, СГПТ].

Нестандартным тыпам макраструктуры 
вызначаюцца перакладныя энцыклапедыч-
ныя слоўнічкі батанічных назваў, змешча-
ныя ў манаграфічным даследаванні «Ред-
кие и исчезающие виды растений Бело-
руссии и Литвы» (Мн., 1987) [Парфëнаў]: 
спісы но менаў (некаторыя віды раслін 
міжнароднага, усесаюзнага, рэгіянальнага 
і рэспубліканскага значэння, якія адносяцца 
да групы рэдкіх або знікаючых) уключаюцца 
ў асобныя структурныя часткі навуковага 
тэксту ў якасці ілюст рацыйнага матэрыялу.

Такім чынам, мегаструктура беларускіх 
перакладных слоўнікаў адпавядае трады-
цыйнай мегаструктуры лексікаграфічных 
выданняў і звычайна складаецца з папярэд-
няга тэксту, корпуса і заключнага тэксту. 
Наяўнасць дакладна вызначанай колькасці 
дадатковай інфармацыі ў мегаструктуры пе-
ракладных спецыяльных прац забяспечвае 
іх высокую інфарматыўнасць у спалучэнні 
з даступнай формай прадстаўлення.

Аналіз перакладных слоўнікавых крыніц 
з рэгістрацыяй тэрміналагічнай лексікі пер-
шай і другой паловы ХХ ст. дазволіў прадэ-
манстраваць асноўныя прынцыпы іх пабудо-
вы на ўзроўні мегаструктуры. Вынікі даследа-
вання паслужаць тэарэтычным фун да ментам 
для праектавання якасна новых перакладных 
слоўнікаў спецыяльнай лексікі, якія ў апошнія 
часы набываюць асаблівае значэнне ў ліку 
даведачных рэсурсаў у ін фар мацыйна-каму-
ні кацыйнай і адукацыйнай прасторы. 
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