Науково-практична
конференція
термінологія: природничі науки"

"Українська

наукова

Науково-виробниче підприємство «Видавництво “Наукова думка”
НАН України» запрошує Вас взяти участь у науково-практичнiй конференції
“УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ: ПРИРОДНИЧІ НАУКИ”.
Конференція відбудеться 2 листопада 2012 року у приміщенні видавництва
за адресою: Київ, вул. Терещенківська, 3, к. 33 (третій поверх).
Реєстрація – 8.30 – 8.55.
Початок о 9.00.
Регламент: доповідь – 15 хв.; обговорення – 10 хв.
Перерва – 11.30 – 12.30.
Закінчення о 15.00.
Про участь у конференції просимо повідомити за
encekl@ndumka.kiev.ua або за телефоном: (0-44) 235-7257

ел.

адресою:

Оргкомітет: Київ, вул. Терещенківська, 3, к. 35; тел.: (0-44) 235-7257, e-mail:
encekl@ndumka.kiev.ua

Вимоги до статті

Програма V Науково-практичної конференції
УКРАЇНСЬКА НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ:
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
1. Ярослав Яцків, академік НАН України, голова Науково-видавничої ради
НАН України.
Вступне слово
2. Людмила Симоненко (Інститут української мови НАН України)
«Українська медична термінологія у лексикографічному опрацюванні»

3. Людмила Туровська (Інститут української мови НАН України)
«Порівняльне термінознавство в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.»
4. Людмила Боярова (Харківський національний університет імені В.Н.
Ка-разіна) «Українська наукова термінологія в контексті глобалізаційних
процесів»
5. Михайло Гінзбург (Інститут транспорту газу, Харків) «Мовознавче
підґрунтя теорії подавання процесових понять в українській фаховій мові»
6. Ольга Кочерга (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
«Українсько-білоруські аналогії в термінотворенні в ХХ ст.»
7. Станіслав Нечаїв (Всеукраїнське лікарське товариство) «Три
дерматологічні поняття та їх різноманітне відображення в українській
медичній термінології»
8. Станіслав Нечаїв, Ніна Крушинська (Всеукраїнське лікарське
товариство) «Російські та українські медичні енциклопедичні словники»
9. Світлана Зиман (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України)
«Проблеми видових назв судинних рослин у флорі України»
10. Ірина Дудка (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України)
«Назви грибів в українській мові та науковій літературі»
11. Кульчицька Ганна, Черниш Дарія (Інститут геохімії, мінералогії та
рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України) «Проблеми української
термінології у мінералогії»
12. Ірина Кочан (Львівський національний університет імені Івана Франка)
«Українське термінознавство і сьогодення»

