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Силабус навчальної дисципліни 

«НАУКОВО-ТЕХНІЧНА (АВІАЦІЙНА) ТЕРМІНОЛОГІЯ» 

 

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Українська термінологія загалом і науково-технічна (авіаційна) 

зокрема 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований надати студентам теоретико-практичних знань 

про особливості формування і становлення української науково-

технічної (авіаційної) термінології (УНТТ) у діахронно-синхронному 

та функціональному аспектах, формування у студентів цілісного 

уявлення про терміносистему мови спеціальності на теоретичному, 

прагматичному та функціональному рівнях і відповідних умінь і 

навичок.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Науковий стил мови;  ознаки термінів та вимоги до них; стандарти 

України, що регламентують термінотворення; лексико-граматичні, 

словотвірні особливості авіаційної термінології; особливості 

термінографії на традиційних і новітніх носіях. 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

– Вміння самостійно застосовувати набуті фахові знання і 

навички роботи з текстами документів, що містять науково-технічні 

терміни; аналізувати терміни на відповідність вимогам, що 

висуваються до них, і правильно їх вживати. 

– Розуміння шляхів того, як можна редагувати текст, 

враховуючи семантичні й структурно-словотвірні особливості 

авіаційної термінології та особливості наукового стилю мови і його 

різновидів. 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Документологія як наука і навчальна дисципліна. 

Історіографія документознавства і документології: проблеми 

становлення науки про документ. Закони документології. 

Термінологічний апарат документології. Теоретико-методологічні 

основи документології. Теорії загальної класифікації документів 

документологічні дослідження в Україні. Документологічні 

дослідження в зарубіжних країнах. 

Види занять: лекції, семінарські 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Знання з навчальних дисциплін «Наука і техніка: цивілізаційний 

вимір», «Документознавство», «Діловодство». 

Пореквізити Знання з науково-технічної (авіаційної) термінології можуть бути 

використані під час вивчення навчальних дисциплін «Аналітика 

тексту», «Соціальні комунікації в мережі Інтернет», «Професійні 

комунікації» та написання дипломної роботи. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

 Науково-технічна бібліотека НАУ:  
1. Харченко С.В. Науково-технічна термінологія : навч. посіб. – 

К., 2009. 

2. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г. П. Українське 

термінознавство : навч. посіб. – Л., 1994. 

Репозитарій НАУ: 

1. Литвинська С. Проблеми творення і функціонування 

документознавчої термінології / С. Литвинська // Гуманітарна освіта 

в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : 

Університет «Україна», 2012. Вип. 24. – С. 88– 96. 

2. Литвинська С. В. Перспективні напрями розвитку української 

документознавчої термінології / С. В.Литвинська // Термінологія 

документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. – К. : 

КНУКіМ, 2013. – Вип. 7. –– С. 38–42. 

3. Литвинська С. В. Роль термінології у фаховому мовленні 

документознавця / С. В. Литвинська // Термінологія 

документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. / 

Київський нац. ун-т культури і мистецтв; ф-т культурології. За аг. 

ред. В.В.Бездрабко. – К., 2017. – Вип. 10. – С.116–120. 

4. НМК з дисципліни "Науково-технічна (авіація) термінологія" 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Історії та документознавства 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 



 

 

 

 

Фото 

 

Викладач(і) ЛИТВИНСЬКА СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук 

Профайл викладача: 

http://lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10602 

Тел.:  406-68-93 

E-mail: zlsv603@nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.603 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну Див.: https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MjYzMDk2NjEz 
https://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MjE0MzQxNjIyhttps://classroom.go
ogle.com/u/1/c/MTA3MjE0MzQxNjIyhttps://classroom.google.com/u/1/c/MTA
3MjE0MzQxNjIyhttps://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MjE0MzQxNjIyhttps
://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MjE0MzQxNjIyhttps://classroom.google.
com/u/1/c/MTA3MjE0MzQxNjIyhttps://classroom.google.com/u/1/c/MTA3Mj
E0MzQxNjIyhttps://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MjE0MzQxNjIyhttps://c
lassroom.google.com/u/1/c/MTA3MjE0MzQxNjIyhttps://classroom.google.com
/u/1/c/MTA3MjE0MzQxNjIyhttps://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MjE0M
zQxNjIyhttps://classroom.google.com/u/1/c/MTA3MjE0MzQxNjIy  

 

 

 

 

Завідувач кафедри        І. І. Тюрменко  

 

 

Розробник          С. В. Литвинська 
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