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Беларуская ветэрынарная тэрміналогія 

і заалагічная наменклатура 
ў лексікаграфічным апісанні 

Півавар К.С. 
Установа адукацыі “Віцебская ордэна «Знак Пашаны» 

дзяржаўная акадэмія ветэрынарнай медыцыны”, Витебск 
Дадзены артыкул прысвечаны вывучэнню выдадзеных у ХХ – пачатку ХХІ ст. тэрмінаграфічных 

прац па ветэрынарыі і заалогіі. Актуальнасць тэмы даследавання вызначаецца неабходнасцю 
вырашэння шэрагу праблем сучаснага беларускага тэрміназнаўства, у тым ліку неабходнасцю збору 
i ўсебаковага вывучэння тэрміналагічных і наменклатурных намінацый. 

Мэта артыкула – раскрыць спецыфіку функцыянавання сучаснай беларускай ветэрынарнай і 
заалагічнай тэрмінаграфіі як цэласнай сістэмы. 

Матэрыял і метады. Навуковае даследаванне праведзена на матэрыяле слоўнікаў, у якіх 
прадстаўлены беларуская ветэрынарная тэрміналогія і заалагічная наменклатура. Пры аналізе 
моўнага матэрыялу выкарыстоўваліся апісальны і колькасна-статыстычны метады. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Пададзена перыядызацыя развіцця беларускай ветэрынарнай і 
заалагічнай тэрмінаграфіі ў ХХ – пачатку ХХІ ст. Першы перыяд (1900–1930-я гады ХХ ст.) – перыяд 
станаўлення ветэрынарнай і заалагічнай тэрмінаграфіі. Другі перыяд (1950–1980-я) 
характарызуецца выхадам галіновых энцыклапедычных выданняў і адсутнасцю лінгвістычных 
слоўнікаў у дадзенай галіне ведаў. Трэці перыяд (1990-я гг. – пач. ХХІ ст.) – найбольш прадуктыўны 
па колькасці выдадзеных тэрмінаграфічных прац. 

Заключэнне. Вывучэнне тэрмінаграфічных прац дазваляе зрабіць вывад, што выдавецкая 
дзейнасць у галіне ветэрынарнай тэрміналогіі, як і іншых тэрмінасістэм, цесна звязана з 
гістарычнымі ўмовамі функцыянавання беларускай мовы. 

Ключавыя словы: тэрмін, перыяды развіцця беларускай тэрміналогіі, ветэрынарная 
тэрміналогія, заалагічная тэрміналогія, лексікаграфія, тэрмінаграфія. 
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This article deals with the study of terminographic works in veterinary medicine and zoology published 

in the XX – early XXI centuries. The topicality of the research is due to the necessity of solving a number 
of problems of the contemporary Belarusian terminological studies, including the necessity in collecting 
and all round study of terminology and nomenclature nominations. 

The work aims at revealing the functioning specificity of the contemporary Belarusian veterinary and 
zoological terminology as a wholesome system. 

Material and methods. The research was conducted on the basis of dictionaries of Belarusian 
veterinary terminology and zoological nomenclature. The descriptive and quantity statistical methods 
were used in the analysis of the language material. 

Findings and their discussion. The periodization of the development of Belarusian veterinary and 
zoological terminology of the XX – early XXI centuries is presented. The first period (1900–1930) was a 
period of veterinary and zoological terminology maturation. The second period (1950–1980) was 
characterized by publishing the branch encyclopedic editions and by the lack of linguistic dictionaries in 
this sphere of knowledge. The third period (the 1990-s – the early XXI century) was most productive in 
terms of the amount of terminological publications. 

Conclusion. The study of terminographic works allows us to conclude that publishing in the field of 
veterinary terminology, as well as other terminological systems, is closely related to the historical 
conditions of the functioning of the Belarusian language. 
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