
ТЕРМІНОЗНАВСТВО 

 

Викладач – Мушировська Н. В., канд. філол. наук, в. о. доцента кафедри 

стилістики та культури української мови. 

Курс –2, семестр – 3  

Кількість кредитів – 4 
 

Анотація дисципліни 

Дисципліна «Термінознавство» належить до вибіркового циклу 

освітньо-професійної програми «Середня освіта. Українська мова та 

література» спеціальності 014 Середня освіта (українська мова і література). 

У ній висвітлюються питання історії становлення українського 

термінознавства, його основні поняття, особливості українського 

термінотворення, проблеми унормування, стандартизації та кодифікації 

термінологічних одиниць. Історія формування української наукової 

термінології перебуває у тісному взаємозв’язку з історією становлення 

української літературної мови та вітчизняної мовознавчої науки. Зміст 

навчальної дисципліни передбачає поглиблення здобувачами вищої освіти 

знань про українське термінознавство, формування навичок використання 

фахової філологічної термінології, що є необхідним для майбутньої 

професійній діяльності. 

 Мета курсу – ознайомити з історією становлення та завданнями 

вітчизняного термінознавства, особливостями українського термінотворення 

та джерелами поповнення української термінології, принципами кодифікації 

термінологічних одиниць, виробити уміння послуговуватися філологічною 

фаховою термінологією у професійній діяльності. 

Завдання: 

 ознайомити з термінознавством як навчальною дисципліною, з 

витоками українського термінознавства, його основними напрямами та 

школами, здійснити огляд наукової літератури з термінознавства; 

 засвоїти основні поняття термінознавства, поглибити знання про термін 

як об'єкт і предмет термінознавства, вимоги до нього, системну 

організацію термінологічних одиниць; 

 розглянути основи творення термінів та схарактеризувати функції 

словотвірних одиниць у процесі українського термінотворення;  

 ознайомити з термінографією як наукою про творення термінологічних 

словників, проаналізувати фахові словники, виробити уміння 

послуговуватися фаховою філологічною термінологією. 

  

 Перевагами дисципліни є те, що у процесі її засвоєння у здобувачів 

вищої освіти формуються такі компетентності: 

загальні: 

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та усвідомлення 

специфіки професійної діяльності. 



ЗК 5.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

фахові:  

ФК 1. Здатність формувати у здобувачів середньої освіти предметні 

компетентності. 

ФК 4. Здатність використовувати досягнення сучасної науки в галузі 

теорії й історії української мови і літератури в ЗЗСО, практиці навчання 

української мови і літератури. 

ФК 5. Здатність вільно володіти українською мовою, адекватно 

використовувати мовні ресурси, демонструвати сформовану мовну і 

мовленнєву компетенції в процесі фахової і міжособистісної комунікації, 

володіти різними засобами мовної поведінки в різних комунікативних 

контекстах. 

ФК 9. Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та літературні явища, 

використовувати різні методи й методики аналізу тексту. 

ФК 12. Здатність виконувати власне дослідження (проєкт), 

узагальнювати й оприлюднювати результати діяльності з розроблення 

актуальної проблеми (у фахових виданнях, виступах тощо); застосовувати 

елементи теоретичного й експериментального дослідження у професійній 

діяльності. 

 У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні 

демонструвати такі програмні результати навчання:  

ПРН 2. На основі знань із лінгвістичних дисциплін та історії української 

мови здатний використовувати досягнення сучасної науки в галузі теорії 

української мови в ЗЗСО, здатний інтерпретувати й зіставляти мовні явища, 

виконувати різні види лінгвістичного аналізу; вільно володіє нормами 

української мови, навичками автоматичного грамотного письма, навичками 

текстотворення в усіх функційно-стильових різновидах сучасної української 

літературної мови відповідно до комунікативної мети та за допомогою 

стилістичних ресурсів національної мови; здатний демонструвати 

сформовану мовну й мовленнєву компетентності в процесі фахової і 

міжособистісної комунікації, вдосконалювати та підвищувати власний 

компетентнісний рівень. 

ПРН 8. На основі знань із фундаментальних та професійно 

зорієнтованих дисциплін володіє комунікативною мовленнєвою 

компетентністю з української мови (лінгвістичний, мовленнєвий, 

соціокультурний, прагматичний компоненти відповідно до 

загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти), різними засобами 

мовної поведінки в різних комунікативних контекстах; ефективно 

спілкується в колективі, науково-навчальній, соціально-культурній та 

офіційно-діловій сферах; виступає перед аудиторією, бере участь у 

дискусіях, обстоює власну думку (позицію), дотримується культури 

поведінки й мовленнєвого спілкування. 



ПРН 9. В умовах педагогічної діяльності на основі обізнаності із 

елементами теоретичного й експериментального (пробного) дослідження в 

професійній сфері та методами їхньої реалізації здатний здійснювати власні 

емпіричні дослідження (проєкти), узагальнювати й оприлюднювати 

результати діяльності з розроблення актуальної проблеми (у фахових 

виданнях, виступах тощо), застосовуючи принципи академічної 

доброчесності;  застосовувати елементи теоретичного й експериментального 

дослідження в професійній діяльності. 

ПРН 10. В умовах педагогічної діяльності уміє працювати з 

теоретичними та науково-методичними джерелами (зокрема цифровими), 

знаходити, обробляти, систематизувати сучасну наукову інформацію, 

укладати бібліографію, використовувати комп’ютерні технології. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні 

знати:  

 історію українського термінознавства, теоретичні та прикладні проблеми 

сучасного українського термінознавства;  

 основні поняття термінознавства; 

 термінологічну норму, основні вимоги до терміна; 

 специфіку термінологічного словотворчого процесу, функції словотвірних 

одиниць у процесах творення наукових лексем;  

 принципи термінографії та стандартизації термінів; 

вміти: 

 володіти основними поняттями термінознавства; 

 дотримуватися стандартів щодо системності термінів, термінотворення; 

 застосовувати набуті знання в науково-дослідній діяльності;  

 послуговуватися термінологією галузі у процесі викладання, обговорення 

професійних тем;  

 вмотивовано вживати терміни українського та іншомовного походження 

під час укладання, редагування, а також перекладання фахових текстів.  

 

E-mail кафедри: kstilukrmov.rshu@ukr.net 

E-mail викладача: nat.mushyrovska@gmail.com 

Очні консультації: щопʼятниці з 12.45 до 15.45 (2 академічні години). 

Онлайн- консультації: щочетверга з 16.00 до 18.00.  
 

 

 


