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Термінологічний вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред. В. Л. Іващенко. – К.: Інститут україн-
ської мови НАНУ, 2013. – Вип. 2(2). – 207 с.

До збірника увійшли статті термінологів України, Росії, Білорусі з найновіших (функціональне та 
когнітивне термінознавство) і традиційних (методологія термінознавства, галузеве, прикладне термі-
нознавство) напрямів дослідження. Окремими рубриками подано консультації з актуальних проблем 
термінології, що сприятиме її унормуванню, випрацюванню рекомендацій щодо подальшого вжи-
вання; наукову хроніку та дисертаційні теми з термінології. Для мовознавців, фахівців різних галузей 
знань, аспірантів, докторантів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

Терминологический вестник: Сборник научных трудов / Отв. ред. В. Л. Иващенко. – К.: Институт 
украинского языка НАНУ, 2013. – 207 с.

В сборник вошли статьи терминологов Украины, России, Беларуси, посвящённые новейшим (функ-
циональное и когнитивное терминоведение) и традиционным (методология терминоведения, отрасле-
вое, прикладное терминоведение) направлениям исследования. Отдельными рубриками представлены 
консультации по актуальным проблемам терминологии, что поможет её нормированию, выработке ре-
комендаций относительно дальнейшего употребления терминов; научная хроника и диссертационные 
темы по терминоведению. Для языковедов, специалистов разных отраслей знаний, аспирантов, докто-
рантов, преподавателей, студентов высших учебных заведений.

Terminolohichnyi Visnyk: Collected papers / V. L. Ivashchenko (managing editor). – K.: The NASU 
Institute of the Ukrainian Language, 2013. – Vol. 2 (2) – 207 p. 

This volume brings together research papers by well-known Ukrainian, Russian, Belarusian scientists covering 
new (functional and cognitive) and traditional (methodology of terminology, branch, applied) spheres. Special 
columns contain consultations on actual problem of terminology aimed to normalize and work out recommendation 
concerning terms use; scientific chronicle and topics of theses in terminology. The volume is highly recommended 
for linguists, specialists in different fields of knowledge, postgraduates, lecturers and students.
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