
ПРОГРАМА 
Всеукраїнської наради «Сучасний стан термінознавства в Україні та шляхи розроблення стандартів наукової термінології»,  

26 травня 2009 року 
 

Початок роботи наради – о 10:00: виступ Міністра освіти і науки України Івана Олександровича Вакарчука 
 

1. Загальні методичні проблеми термінознавства, модератор: Т. Р. Кияк 
Кияк Тарас 
Романович 

завідувач кафедри перекладу з німецької мови Ін-ту філології КНУ 
ім. Т. Шевченка 

Терміносистеми як фактор мовної політики в Україні 

Вакуленко 
Олег Васильович | 

професор кафедри оптики фізичного ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка |Про національний транслітераційний стандарт 
української латиниці 

Козирський 
Володимир 
Глібович, 
Шендеровський 
Василь 
Андрійович 

віце-директор Міжнароднього Енциклопедичного бюра з фізики 
 
директор Міжнароднього Енциклопедичного бюра з фізики 

Термінологія й наукова мова 

Симоненко 
Людмила 
Олександрівна 

завідувач відділу наукової термінології Інституту української мови 
НАН України 

Основні завдання сучасного термінознавства 

2. Формування галузевих термінологій, модератор: М. Д. Гінзбург 
Гінзбург Михайло 
Давидович 

заступник начальника відділу ХТЦ НВЦ «Техдіагаз»,  
заступник голови Термінологічної комісії УНГА,  
голова підкомітету «Термінологія» ТК 133 

Досвід нафтогазового комплексу в стандартизації 
термінології і забезпеченні термінологічної єдності 
розроблюваних нормативних документів та інших 
фахових текстів 

Вакуленко 
Максим 
Олегович 

старший науковий співробітник Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка Проблеми стандартизації та унормування природничої 
та технічної термінології 

Степанова 
Ольга 
Іванівна 

доцент кафедри української мови Рівненського державного гуманітарного 
університету 

Проблеми унормування медичної термінології 

 



 
3. Термінологія та мовна політика в Україні, модератор: П. О. Селігей 

Селігей 
Пилип 
Олександрович 

старший науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні 
НАН України 

Українська термінологія: треба діяти 

Гуйванюк 
Ніна 
Василівна 

завідувач кафедри української мови 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Сучасна граматична термінологія: історія, традиції, 
інновації 

Кочерга 
Ольга 
Дмитрівна 

старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики 
ім. М. М. Боголюбова НАН України 

Спроба аналізу найпомітніших негараздів української 
наукової мови та їх причин 

4. Стандартизація термінології, модератор: Б. Є. Рицар 
Рицар 
Богдан 
Євгенович 

голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології 
Держспоживстандарту України Міністерства освіти і науки України (ТК 19), 
професор кафедри радіоелектронних пристроїв та систем Національного 
університету «Львівська політехніка» 

Стандартування науково-технічної термінології – 
справа державної ваги 

Кочан 
Ірина 
Миколаївна 

завідувач кафедри українського прикладного мовознавства Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

Термінологія: національна чи міжнародна? 

Куземська 
Наталя 
Панасівна 

старший науковий співробітник ДП «Український науково-дослідний і 
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» 

Про термінологію проектів національних стандартів 
України 

Мачуський 
Євгеній 
Андрійович 

декан факультету інформаційної безпеки Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» 

Періодична система індоєвропейських морфів як основа 
науково-технічної термінології 

5. Фахові мови в дидактичному процесі, модератор: В. В. Дубічинський 
Дубічинський 
Володимир 
Володимирович 

завідувач кафедри української, російської мов і прикладної лінгвістики 
Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" 

Мовна освіта фахівців України 

Зубков 
Микола 
Григорович 

доцент кафедри українознавства Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна 

Нормалізація закінчень іменників чоловічого роду 
однини II відміни 



Шевченко 
Володимир 
Іванович 

завідувач кафедри «Менеджмент інф. технологій і стандартизації» Державної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв 

Про стан термінологічної освіти 

6. Термінографія, модератор: В. А. Широков 
Широкої 
Володимир 
Анатолійович 

директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України Фундаментальний «Словник Української мови» в 
системі Національної словникової бази України 

Нелюба 
Анатолій 
Миколайович 

доцент Харківського національного університету внутрішніх справ Термінографія. Творчість. Правовий захист 

Дискусія, обговорення пропозицій 
 

Заключне слово Міністра освіти і науки України Івана Олександровича Вакарчука 
 
 


