
244 

 

УДК 81-26:00.074 

 

АСАБЛІВАСЦІ ПЕРАКЛАДУ ПРОЗВІШЧАЎ У АФІЦЫЙНА-СПРАВАВЫМ СТЫЛІ  

Л.П. Місюкавец  

Палескі дзяржаўны ўніверсітэт, mlp-1963@tut.by 

 

Беларусь- суверэнная, незалежная еўрапейская дзяржава, і адным з асноўных прыярытэтаў яе знешняй 

палітыкі з’яўляецца ―развіццѐ стасункаў з усімі краінамі свету на прынцыпах раўнапраўя і ўзаемавыгаднага 

супрацоўніцтва‖ [4,с.2]. Як адзначае Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, А.Р. Лукашэнка, ва ўмовах сучаснай 

геапалітычнай сітуацыі паўстае неабходнасць ―абароны нацыянальных культур‖ [3,с.4], бо ―ў кожнага 

народа ѐсць свае асаблівасці, свае яскравыя рысы па якіх пазнаюць у свеце [3,с.4]”. Такім чынам вынікае 

патрэба дасканалага валодання беларускай мовай, асабліва афіцыйна-справавым стылем. Афіцыйна-

справавы стыль абслугоўвае прававую і адміністрацыйную дзейнасць пры зносінах у дзяржаўных установах, 

у судзе, пры дзелавых і дыпламатычных перамовах: дзелавая гаворка забяспечвае сферу афіцыйна-дзелавых 

адносін і функцыянуе ў вобласці права і палітыкі. Нягледзячы на тое, што гэты стыль падвяргаецца 

сур'ѐзным зменам пад уплывам сацыяльна-гістарычных зрухаў у грамадстве, ѐн вылучаецца сярод іншых 

функцыянальных разнавіднасцяў мовы сваѐй стабільнасцю, традыцыйнасцю, замкнѐнасцю і 

стандартызаванасцю. 

У сувязі з дзяржаўнасцю беларускай і рускай моў афармленне дакументаў нярэдка звязана з перакладам 

тэксту. Але асабліва важна не памыліцца і правільна напісаць прозвішча пры афармленні дакументаў і ў 

дзелавой перапісцы. Практыка паказвае, што напісанне прозвішчаў і імѐн выклікае вызначаныя цяжкасці. 

Так у некаторых беларускіх прозвішчах няпроста вызначыць правільную зыходную нацыянальную 

форму. Прозвішчы Дзмітрыенка і Дмітрыенка, Літвінаў і Ліцвінаў згодна з правіламі § 12 (п. 2, 3) дзейнага 

арфаграфічнага звода літары дз, ц перад мяккім [в] трэба пісаць у залежнасці ад вымаўлення (падаюцца 

прыклады прозвішчаў Мацвеенка, Бацвіннік). А ў п. 3 канстатуецца (без тлумачэння прычыны), што ў 

некаторых словах у такой пазіцыі ўсѐ ж такі пішацца д і т і ў якасці прыкладу прыводзіцца прозвішча 

Мардвінаў [5,с.13]. Цяжкім для практычнага прымянення з'яўляецца прапанаванае правіла перадачы ў 

прозвішчах зычных [д] і [т]. Калі ўлічыць абмежаванасць сучаснага беларускамоўнага асяроддзя, то 

даводзіцца прызнаць, што літаратурныя арфаэпічныя нормы не з'яўляюцца агульнавядомымі, а 

індывідуальнае вымаўленне характарызуецца прыкметнай неаднастайнасцю і не выключае варыянтаў 

Батвіннік або Мардзвінаў.  

Ад пастаноўкі націску ў прозвішчах залежыць напісанне літары я. Так у дакументах сустракаецца 

прозвішча па-руску Демчук і дваякае напісанне па- беларуску: Дзямчук і Дземчук. Згодна з правіламі §6 

(п.2) літара я пішацца ў першым складзе перад націскам са славянскай лексічнай сістэмай [5,с.8]. Славянскія 

прозвішчы Ермак і Сечко сустракаюцца ў дакумнентах з аднолькавым напісаннем як па-руску так і па-

беларуску. 

Не менш пытанняў узнікае і пры напісанні імѐн. Так гістарычна склалася, што паралельна 

функцыянуюць тры антрапаніміконы: праваслаўны, каталіцкі і беларускі народны. Напрыклад, ѐсць 

праваслаўнае імя Іван, каталіцкае Ян і беларускае Янка; ѐсць праваслаўнае Іосіф, каталіцкае Юзаф і 

беларускае Язэп. І гэтыя тры групы ўласных найменняў фактычна могуць выкарыстоўвацца як імѐны для 

запісаў у дакументах, што сведчаць асобу. Таму часта ў іменаслоўнай практыцы блытаюцца праваслаўныя, 

каталіцкія і народныя формы імѐнаў. Скажам, калі запісваюць імя па бацьку, то часта блытаюць формы, 

утвораныя ад праваслаўных і каталіцкіх варыянтаў: калі бацьку завуць Ян, а яго сыну запісваюць імя па 

бацьку Іванавіч. Зараз шырока выкарыстоўвацца як самастойнае афіцыйнае пашпартнае імя Алесь. І таму, 

калі па-беларуску запісалі Алесь Іваноў, то і па-руску таксама павінна быць запісана Алесь Иванов, а не 

Александр Иванов. І імя па бацьку ад імя Алесь павінна ўтварацца менавіта Алесевіч (Алесеўна), а не 

Аляксандравіч (Аляксандраўна). 

Сярод афіцыйных імѐнаў сустракаюцца вытворныя і размоўныя формы імені ці іх варыянты, якія 

адрозніваюцца адной літарай: Наталія — Наталля, Соф'я — Сафія, што ў дакументах недапушчальна.  

Як бачым, праблем дастаткова, і ѐсць неабходнасць ўпарадкавання беларускага антрапанімікону. А самае 

галоўнае, каб работнікі, якія працуюць з афармленнем дакументаў, мелі ў карыстанні хоць тыя нарматыўныя 

даведнікі па перадачы імѐн і прозвішчаў сродкамі іншай мовы, якія ѐсць на цяперашні час. Сярод даведнікаў 

можна карыстацца "Словарем личных русских имен", падрыхтаваны яшчэ ў 1965 годзе Міхаілам Суднікам, 

"Слоўнікам уласных асабовых імѐн" 2005 года выпуску [2]. 
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В условиях экономического сотрудничества, деловых личных контактов граждан современное состоя-

ние высшего образования вызывает новые требования к профессиональной подготовке студентов. Знания 

иностранных языков становится для многих профессиональной потребностью.  По мнению ряда  исследова-

телей,  изучение  иностранного языка необходимо для обеспечения возможно лучшего выполнения профес-

сиональной деятельности  и углубления квалификации  (М.Г Горкун, Н. А. Довгалевская, Г.В. Иванова). 

Процесс обучения в высшей школе ориентирует сегодня не на увеличение передаваемой информации, 

сколько на создание дидактических и психологических условий  осмысления  учения, развития профессио-

нальных навыков будущих специалистов. Одновременное воздействие на осознаваемую и неосознаваемую 

сферы психической деятельности человека является существенным фактором, открывающим широкие воз-

можности мобилизации личностных структур студентов при соответствующих технологиях обучения. По-

требность или же осознанная необходимость  сказываются на направленности и степени  активности инди-

вида, они приводят в деятельное состояние мышление.  Сегодня перспективными являются технологии, поз-

воляющие организовать учебные занятия с учетом профессиональной направленности обучения. Повыше-

ние эффективности технологий возможно можно лишь при условии существования на всех этапах учебного 

процесса творческой, поисковой деятельности студентов. В педагогической науке все чаще упоминается 

понятие  «профессионально ориентированные технологии». 

Под профессионально ориентированной технологией обучения, по определению Образцова П. И. и Ко-

сухина В.М. [1, с. 317], следует понимать технологию, обеспечивающую развитие у будущих специалистов 

значимых для их будущей деятельности качеств личности, профессиональных компетенций. Профессио-

нально ориентированные технологии должны быть направлены на решение следующих задач:  

1. Развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо); 

2. Овладение языковыми знаниями (знания фонетических явлений, грамматических форм, правил сло-

вообразования, лексических единиц);  

3. Формирование социокультурных знаний, которые приобщают студентов к культуре народа изучаемо-

го языка, помогают адаптироваться к иноязычной речи, избежать недопонимания в общении;  

4. Овладение определенным набором единиц профессиональной лексики, специальной терминологией 

на иностранном языке.  

Разработка профессионально ориентированных технологий обучения осуществляется на концептуаль-

ном, диагностическом, целевом, информационно-содержательном, коррекционно-результативном уровнях. 

К числу существенных характеристик профессионально ориентированных технологий обучения в высшей 

школе остается использование новейших достижений дидактики, психологии, информатики и других наук, 

повышение информативной емкости содержания обучения, развитие общеучебных навыков и т.д.   Профес-

сионально ориентированные психологии обучения должны иметь своим итогом  овладение обучающими 

профессиональной и коммуникативной компетенциями, способностью студентов творчески участвовать в 

общении по тематике изучаемого предмета. Как представляется, новые технологии подготовки будущих 

специалистов в системе высшего образования выражаются: 

1. В методически рациональной организации занятия, при котором каждая минута учебного времени 

должна быть использована продуктивно для достижения поставленных целей; 

2. В создании необходимого коммуникативного комфорта на занятии; 

3. В разнообразии приемов и форм работы, используемых с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся, вида деятельности, характера материала и уровня владения им, методически целесообразным 

сочетанием фронтальных, групповых и индивидуальных  форм работы; 

4. В эмоциональной включенности обучающихся в учебный процесс, которая обеспечивает реализацию 

установки на раскрытие резервов личности учащихся; 

5. В широком использовании  технических средств, органически включаемых в процесс обучения и поз-

воляющих осуществлять качественный рывок в повышении качества учебной и познавательных технологий, 

а также  значительно расширяющих возможности накопления и предъявления информации для учебной и 

исследовательской  деятельности; 

6. Во внедрении в практику обучения интенсивных образовательных технологий во всех случаях,  где 

они могут интенсифицировать и индивидуализировать процесс обучения. [2, с.15].    
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