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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Термінознавство» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 

061 «Журналістика». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія терміна і термінознавства, 

специфіка виокремлення терміна з інших прошарків лексики, особливості вживання, 

фіксація у словнику тощо. 

Міждисциплінарні зв’язки: забезпечує такі дисципліни, як: «Історія 

української культури», «Термінознавство», «Основи наукових досліджень», 

«Українська мова», «Українська мова у професійному спілкуванні», «Практична 

стилістика», «Редакторський фах». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи термінознавства 

2. Система термінологічної лексики 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Термінознавство» є познайомити 

студентів з історією терміна і термінознавства, специфікою виокремлення терміна з 

інших прошарків лексики, особливостями його вживання, фіксації у словнику тощо. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Термінознавство» є сформувати 

мовно-термінологічну компетенцію майбутнього фахівця, навчити укладати тексти з 

урахуванням особливостей історичного формування й теперішнього стану української 

термінології як підсистеми української літературної мови. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

актуальні питання термінознавства, джерела дослідження термінознавства, основні 

положення термінознавства, етапи формування української термінологічної 

лексики,особливості розвитку української термінології, проблемі й аспекти створення 

й видання україномовних підручників, вплив усного народного мовлення на процес 

термінотворення, специфіку термінологічного словотворчого процесу, проблеми й 
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етапи укладання словників, створення підручників та іншої навчально-методичної 

літератури, шляхи впровадження термінолексики у практику основні методичні 

вимоги при творенні термінології; 

вміти : 

орієнтуватися у термінологічному комплексі галузі видавничої справи і редагування в 

Україні і світі, застосовувати терміни видавничої справи і редагування у практиці 

діяльності, аналізувати специфіку термінів, дотримуватися національних стандартів 

щодо системи термінів, орієнтуватися в тенденціях термінотворення. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Термінологія як лінгвістична наука  

Тема 2. Загальнотеоретичні проблеми термінології як складової загального 

мовознавства  

Тема 3. Термін як об'єкт і предмет термінознавства  

Тема 4. Українська видавнича термінологія  

Змістовий модуль 2. 

Тема 1. Системна організація українських терміноодиниць 

Тема 2. Особливості творення українських термінів 

Тема 3. Запозичення в українській термінології 

Тема 4. Термінологія і термінографія 

3. Рекомендована література 

1. Григораш Д. С. Журналістика у термінах і виразах / Григораш Б. С. – Львів : Вища 

школа, 1974. – 295 с. 

2. Даниленко В. П. Теоретичні та практичні аспекти нормалізації наукової 

термінології / В. П. Даниленко, Л. І. Скворцов // Мовознавство. – 1980. – № 6. – С. 16-

21.    

3. ДСТУ 3017–95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Введ. 23.02.95. – 

К. :Держстандарт України, 1995. – 46 с. 
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4. ДСТУ 3018–95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. – Введ. 

23.02.95. – К. : Держстандарт України, 1995 – 44 с. 

5.  Д’яков А. С. Основи термінотворення. Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. 

С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К. : Академія, 2000. – 218 с. 

6. Зарицький М. С. Актуальні проблеми українського термінознавства : підруч. для 

студ. вищих навч. закл. / Зарицький М. С. – К. : Політехніка; ТОВ «Фірма 

«Періодика», 2004. – 124 с. 

7. Кияк Т. Р. До питання про :своє» і «чуже» в українській термінології / Кияк Т. Р. // 

Мовознавство. – 1994. – № 1. – С. 22-25.  

8. Коломієць В. І. Поповнення лексики української літературної мови після Великої 

Вітчизняної війни / Коломієць В. І. // Українська мова і література в школі. – 1975. – № 

7. – С. 26-37.          

9.  Наконечна Г. В. До історії упорядкування української науково-технічної 

термінології / Наконечна Г. В. // Мовознавство. – 1992. – № 6. – С. 41-47.  

10.  Огар Е. Термінознавчі дисципліни у навчальному процесі / Огар Е. // Українська 

термінологія і сучасність : зб. наук. пр. / відп. ред. Л. Симоненко. – К. КНЕУ, 2001. – 

Вип. 4. – С. 347-349. 

11.  Огар Е. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з 

видавничої справи / Огар Е. – Львів. : Палітра друку, 2002. – 224 с. 

12.  Вироблення українських термінологічних стандартів / Т. І. Панько, І. М. Кочан // 

Вісник. АН України. – 1991. – № 12. – С. 15-22.  

13.  Панько Т. І. Концеатосфера термінологічної розбудови української мови // 

Мовознавство. – 1994. – № 1. – С. 14-22. 

14.  Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – 

Л. : Вид-во «Світ», 1994.  

15.  Поліграфія і видавнича справа : рос.-укр. тлумач. слов. / уклад. Б. Дурняк [та ін.]. – 

Львів : Афіша, 2002. – 456 с. 

16.  Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. – К. : Наша 

культура і наука, 2005. 

17. Циткіна Ф. А. Термінознавство на Україні й аспекти  зіставних досліджень // 

Мовознавство. – 1993. – № 2. – С. 67-71. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5.  Засоби діагностики успішності навчання: домашні, індивідуальні завдання, 

письмові роботи, усне опитування. 
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