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М іжнародні наукові конференції «Проблеми 
української термінології. СловоСвіт» прово-

дяться вже майже 20 років. Традиційно, що два ро-
ки, починаючи з 1992 року, ці конференції відбу-
ваються у стінах одного з найстаріших вищих нав-
чальних закладів — Національного університету 
«Львівська політехніка». Постійним організатором 
проведення цих наукових форумів є Технічний ко-
мітет стандартизації науково-технічної терміноло-
гії (ТК 19) Держспоживстандарту та Міністерство 
освіти і науки України. У роботі 11-ї конференції 
«СловоСвіт’2010» взяв участь 161 учасник із 54 міст 
України, а також із Білорусі, Польщі, США.

Працювали такі традиційні секції: 
1. Теоретичні засади термінознавства, лексико-

графії. 
2. Нормування та стандартизація термінологій. 
3. Термінографія та міжмовні зв’язки.
4. Термінологія природничих знань.
5. Термінологія гуманітарних знань.
На пленарному засіданні конференції було виголо-

шено 8 доповідей, у яких обговорювалися проблеми:

 суперечливості термінів, уживаних у текстах 
нормативних документів;

 запровадження міжнародної електротехнічної 
термінології;

 структури та способів творення процесових 
прикметників;

 засадничих понять, пов’язаних із позначенням 
процесів;

 визначення відмінних сутностей об’єктів та 
предметів дослідження, зумовлених функційними 
розбіжностями цих понять, тощо.

У ході конференції учасники доповідали про ре-
зультати аналізу взяємозв’язку між фразеологічни-
ми і термінологічними одиницями на прикладі біло-
руської літературної мови та найважливіші здобут-
ки сучасного українського термінознавства й термі-
нографії.
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У статті розглядаються проблемні питання 
удосконалення української термінології, які 
обговорювалися на 11-й Міжнародній науко-
вій конференції «Проблеми української тер-
мінології. СловоСвіт’2010».
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До теорії терміна зверталися автори багатьох до-
повідей. Наводячи приклади трактування термінів 
у різних мовах і словниках, наприклад, було запропо-
новано таке визначення цього поняття: «це слово або 
словосполука, що означає спеціальний об’єкт і від-
носиться до науки, техніки або мистецтва, співвідно-
ситься з родовим поняттям, має дефініцію з терміно-
логічних одиниць тієї ж системи, характеризується 
різними рівнями термінологічності залежно від ви-
ду мовлення, входить до словникового фонду мови, 
підпорядковується граматичним законам мови і лег-
ко розпізнається у різних функційних стилях мови».

Також було розглянуто українську терміноло-
гію і термінографію в антропоцентричному аспекті. 
Наголошено, що «... в українському термінознавстві 
антропоцентризм знайшов свій вияв у вивченні впливу 
людського чинника на процес становлення галузевих 
терміносистем у різні історичні періоди. Уваги дослід-
ників потребує цілий комплекс антропоцентричних 
параметрів українського термінотворення й терміно-
графування (лінгвістична інтенція, соціальний мовний 
статус термінотворця, етнокультурний, суспільно-
політичний фон, співвідношення когнітивних та кому-
нікативних структур тощо)…». Було висловлено дум-
ку, що терміни за своєю природою та функціями по-
винні бути загальновизнаними, тобто «надіндивіду-
альними». Сьогодні це дуже актуально через те, що 
існують галузеві словники окремих авторів, підбір 
термінів у яких не позбавлений ознак суб’єктивізму.

Важливою проблемою на цей час є екстралінг-
вальні перешкоди для українського назовництва. 
Про нормальне назовництво може йтися, якщо во-
но: переважно українське (за словниковим складом), 
зберігає правильну семантику, узгоджене з умовами 
мовного довкілля. Автори наводять чимало прикла-
дів неправильного вживання терміносполук та слів.

Проблеми термінології також не обминули сферу 
наукознавства. Тому на конференції було наведено при-
клади недоліків і вад у мові наукових праць, у навчаль-
них підручниках та посібниках, які спотворюють по-
няттєву канву наукового і навчального інформування.

Теорія терміна тісно пов’язана із термінологічною 
нормою, з тими вимогами, які ставили і ставлять до ці-
єї категорії лексем. Вважаючи, що термін має бути одно-
значним, тісно співвідноситися із поняттям, яке позна-
чає, стилістично й емоційно нейтральним, словотвірно 
мобільним, доброзвучним тощо, однак нерідко є й інші 
«переваги» фахових слів, тому актуальним є питання про 
емоційність терміна. Наголошено на необхідності розріз-
няти спеціальну термінологію та професійну лексику.

Чимало доповідей було присвячено проблемам 
історичного термінознавства, окреслено періодиза-
цію становлення військово-морської термінології, ви-
значено основні етапи розвитку термінології дизай-
ну. Розглянуто питання системної організації галузе-

вих терміносистем, особливості їхнього функціюван-
ня. Найбільше доповідей стосувалося проблем термі-
нотворення у нафтогазовій, авіаційній галузях, у зем-
леустрої та кадастрі, у системі дорожньо-будівельної 
термінології, у гірництві, медицині, терміносисте-
мі програмування, комп’ютерних мереж та захисту 
інформації, у косметиці й косметології, податковій 
сфері, українській телекомунікаційній термінології, 
церковно-релігійній термінології, музиці, журналістиці.

Не оминули українські науковці і проблему запо-
зичень. Було розглянуто процеси виникнення, фор-
мування і застосування греко-латинських запозичень 
та їхніх кальок у міжнародній космічній терміноло-
гії, кінцеві греко-латинські елементи у медичному 
словнику, у термінології менеджменту, українській 
фінансово-економічній термінології. Автори доповідей 
зупинилися на проблемі транслітерації власних назв.

У ході конференції «СловоСвіт’2010» відбула-
ся презентація найбільшого серед слов’янських мов 
«Англійсько-українсько-англійського словника нау-
кової мови (фізика та споріднені науки)» (у двох то-
мах, понад 300 тис. реєстрових слів).

Таким чином, конференція в черговий раз про-
демонструвала необхідність проведення науково-
дослідних робіт, спрямованих на розвиток української 
термінології практично в усіх галузях національної 
економіки та соціальній сфери. При цьому необхідно 
застосовувати нові підходи до розгляду терміносис-
тем. Застосування термінів повинно обговорювати-
ся фахівцями, а словники повинні проходити ретель-
ну науково-технічну експертизу, і тільки у випадку 
її позитивних результатів пропонуватися до засто-
сування під час проведення робіт зі стандартизації.

Зрозуміло, що жодна конференція не може ви-
рішити всіх проблем термінології та термінографії, 
але думки, ідеї, пропозиції учасників є серйозним 
поштовхом до більш інтенсивної, плідної, скоордино-
ваної праці учених-термінознавців і практиків щодо 
подальшого наукового пошуку та практичного впро-
вадження українських термінів.

За результатами роботи конференції було затвер-
джено ухвалу, в якій учасники форуму звернули-
ся до Президента України, Верховної Ради і Кабінету 
Міністрів України, інших центральних органів вико-
навчої влади з низкою пропозицій, зокрема: щодо 
створення Комітету захисту української мови та спеці-
алізованого державного видавництва «Українська мо-
ва» для підготовки та видання термінологічних і за-
гальномовних словників; утворення фахових термі-
нологічних комісій при кожному міністерстві, відом-
стві, державній службі для забезпечення гармонізації 
нормативних документів; запровадження в освітній 
практиці університетів спецкурсів із термінознавства 
та наукової термінології; перегляду термінологіч-
них стандартів, затверджених до 2000 року, тощо. 




