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СУЧАСНЕ СЛОВ’ЯНСЬКЕ 
ТЕРМ1НОЗНАВСТВО: 

ПРОБЛЕМАТИКА Й ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ

Розкрито витоки слов’янського термшознавства, 
що бере свш початок ще з перекладацько! дiяльностi 
Кирила та Мефодiя, якi свого часу заклали тдвалини 
“слов’янсько! теолого-фшософсько! мови” як творцi 
першо! фшософсько! термшологп на “слов’яно-болгар- 
ськiй мовГ’ (С. М. Верещагiн). Простежено оформлення 
перекладацько'1 дiяльностi спочатку в практику укла- 
дання мiжслов’янських галузевих словниюв i на цiй 
основi виформовування слов’янсько! перекладно! тер- 
мшографп як одного з дослщницьких напрямiв слов’ян
ського мовознавства, що шщшвало в 1960 р. перший 
мiжнародний проект -  “Словник слов’янсько! лшгвь 
стично! термшологп”. Враховано той факт, що шститу- 
цiйно цей дослiдницький напрям почав формуватися з 
середини ХХ ст., коли в жовтш 1955 р. на однш iз на- 
рад у Белградi було прийнято ршення про створення 
Мiжнародноi термшолопчно! комюп.

Наголошено на актуальностi вироблення теоре- 
тичних засад i перспектив розвитку слов’янського тер
мшознавства як роздшу слов’янського мовознавства, в 
аспект вивчення якого проблематика: 1) слов’янського 
перекладного термшознавства (адекватного перекладу 
термшолопчних одиниць з одше! слов’янсько! мови на
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шшу, вщнаходження нацiональних вiдповiдникiв до ш- 
тернацiональних термiнологiчних одиниць, !х гармонь 
зацiя на слов’янському rрунтi, що передбачае вивчення 
особливостей iндивiдуальних акпв термiнотворчостi 
перекладачiв); 2) теори i практики укладання мiж- 
слов’янських галузевих словниюв; слов’янсько'1
комп’ютерно'1 термшографи та корпусного термшо- 
знавства (побудови у слов’янському мовному просторi 
електронних термiнографiчних баз даних, штегровано! 
слов’янсько'1 термшографiчноi системи, мiжслов’янсь- 
ких термiнологiчних корпуав); 3) слов’янського дiа- 
лектного, юторичного, порiвняльного та зiставного тер- 
мшознавтства (порiвняльно-iсторичного вивчення про- 
цесiв формування галузевих термшологш у слов’янсь- 
ких кранах, зiставного вивчення галузевих термшоси- 
стем рiзних слов’янських мов у граматичному та лек- 
сичному аспектах, етимологи термiна та особливостей 
його семантизаци в рiзних слов’янських мовах у дина- 
мiцi вiд народного до наукового); 4) когштивного тер- 
мiнознавства (об’ективаци теори пiзнання в особливо- 
стях шдивщуально-термшотворчо'1 менталiзащi слов’
янських етноав); 5) юторюграфи термшознавчо'1 думки 
в рiзних слов’янських кранах (зiставних аналггичних 
оглядiв доробку слов’янських термшолопчних шкiл).

6


