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Це вибіркова навчальна дисципліна, яку читають у багатьох вишах
України, оскільки вона пов'язана з майбутньою професією студентів, бо подає
ази науки про терміни, якими оперують фахівці
Термінознавство – це наука про терміни, їх особливості й відмінності від
загальновживаних слів. Тому передбачено ознайомити студентів з теорією
терміна,
способами
творення фахових слів. Знайомить з поняттями
термінологія, професійна лексика, номени, терміносистема, термінографія.
Розвиток цієї науки в Україні, її основні осередки, напрями, школи.
– розглянути
основні етапи становлення й розвитку українського
термінознавства, погляди науковців на термін та його ознаки, шляхи
удосконалення терміносистем.
1) допомогти студентам оволодіти знаннями про термін;
2) розвивати у майбутніх філологів мовне чуття і
мовний смак щодо уживання термінів свого фаху;
3) виробити у студентів бажання цікавитися історією українського
термінознавства, знати походження мовознавчих та літературознавчих
термінів, фахові термінологічні словники.
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Обсяг курсу

Загальний обсяг 180 годин, у т. ч. 32 годин лекційних занять,
самостійної роботи на денній формі навчання.
4 модулі

116 годин

Очікувані
результати
навчання

Ключові слова
Формат курсу
Теми
Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити
Навчальні методи
та техніки, які
будуть
використовуватися
під час викладання
курсу
Необхідне
обладнання
Критерії
оцінювання
(окремо для
кожного виду
навчальної
діяльності)
Опитування

Знати: основні поняття термінології: термін, номен, професіоналізм,
термінознавство, термінологія; теоретичні та прикладні проблеми сучасного
термінознавства; термінологічну норму, основні вимоги до сучасного терміна;
функції словотворчих одиниць у процесах творення й структурування
наукових лексем;
вміти:
застосовувати набуті знання:в науково-дослідній діяльності у процесі
підготовки дисертації та подальшій науковій роботі; у процесі читання лекцій,
проведення практичних занять і організації науково-дослідної роботи
студентів, магістрантів;
у підготовці спеціального курсу для студентів «Основи національної
термінології».
Термін, термінологія, термінознавство, термінографія, професійна лексика,
номенклатура, жаргонні професіоналізми, українська мова
Очний, заочний
* СХЕМА КУРСУ
іспит
Історія України, словотвір, лексикологія, лексикографія, правопис
лекція, робота зі словниками, колоквіуми, публічні виступи
наочність (ТЗН, комп’ютер, презентації, колоквіуми контрольні роботи,
тестові завдання
.
Проектор, ТЗН, презентації
Оцінювання проводиться за 50-бальною шкалою.
Бали нараховуються так:
• відвідування занять (за кожне 1 бал) = 15 б.
 Реферати 25 б.
 Робота зі словниками термінів 10 б
Підсумкова максимальна кількість балів 50.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню
курсу.
Академічна доброчесність. Очікується, що студенти будуть дотримуватися
академічної доброчесности, тобто самостійно виконувати навчальні вправи
та завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної
діяльности.
Здобувачі вищої освіти повинні:
Поважати честь і гідність інших осіб, навіть, якщо їх погляди
відрізняються від ваших.
Відповідально ставитись до своїх обов’язків, вчасно та добросовісно
виконувати завдання, передбачені навчальними планами.
·
Активно займатись самостійною роботою, використовуючи методичні
посібники, рекомендації викладачів, додатково опрацьовуючи нову
літературу, використовуючи всі можливості для отримання необхідних знань.

·
Ефективно розподіляти час на пошук і вивчення матеріалів, необхідних
для отримання якісної освіти.
·
Чесно та відповідально готуватись до поточного, підсумкового
контролю, атестації докладаючи зусиль до своєчасного виконання всіх
завдань.
·
Подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу, що не є
запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами.
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі
студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому
випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, визначених для
виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.
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Література

МОДУЛЬ І
«Базові
засади
курсу
«Українське
термінознавство»
Термін. Термінологія. Номен. Номенклатура. Л
Професійна лексика. Жаргонізми.

Основна: 1,4, 12,15
Додаткова: 2,7,9

2.

Термінознавство як наука. Його основні напрями Л
та школи.

Основна: 4,5,14,16
Додаткова:2,5,7,11

3.

Українська термінографія

Л

4.

Українські термінологічні школи

Л

5.

Термінознавчі дослідження проф. І. Ковалика

Л

6.

Поняття терміносистеми. Системність
термінів.

Л

7.

Парадигматика та синтагматика термінів.

Л

8.

Основні способи термінотворення

Л

Основна: 5,6, 9, 14
Додаткова:1, 5,6,
Основна: 13,
Додаткова:
Основна 5
додаткова
Основна12,
додаткова
Основна 10,14,15
Додаткова 2,12,
Основна 11, 12, 14
Додаткова 2, 13

1.

9

МОДУЛЬ 2.
«Українське термінознавство в історичному та
сучасному контексті»
Термінологізація,
транстермінологізація, Л
детермінологізація

Основна 4,13, 14,
Додаткова 2,8,12

Завдання, год

11.

Національне
чи
інтернаціональне
терміносистемах. Калькування термінів.
Витоки українського термінознавства.

12.

Термінологічна діяльність НТШ

Л

13.

Інститут Української наукової мови

Л

14.

Сучасне термінознавство

Л

15.

Термінологічна діяльність діаспори

Л

16.

Міжнародні термінологічні організації і школи

Л

10.

Склала

в Л
Л

Основна 7,13,15
Додаткова 2, 11
Основна 12, 13,
Додаткова 6,7,8
Основна13,
Додаткова 5,
Основна 13
Додаткова 2, 5
Основна 2, 13, 14,
Додаткова 5,6
Основна 13
Додаткова 3, 4
Основна:11, 13,
Додаткова 2, 3, 4

І. Кочан

