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Силабус навчальної дисципліни 

«ТЕРМІНОЛОГІЯ У ФАХОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Історія становлення термінології (зародження прототермінологій та новітні 

галузеві терміносистеми) від давніх часів до сьогодення.  

Термін як суб’єкт та об’єкт (ознаки, специфіка вживання, особливості будови). 

Особливості лексикографування (кодифікації) та стандартування сучасних 

терміноодиниць.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс покликаний розвивати у студентів навички критичного мислення, 

здатності вільно орієнтуватися у великому масиві сучасної інформації, 

чітко виокремлювати та розуміти семантику терміна загалом та 

галузевих терміноодиниць зокрема. Розуміти принципи творення 

термінів як автохтонних так і запозичених.  
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміння бачити та розуміти загальні принципи  прогресивних,  революційні 

тенденцій та нових відкриттів  у 

науці, техніці, суспільному житті з точки зору особистісного 

становлення та професійного розвитку; 

− Бачення закономірностей та  розуміння шляхів того, як їх можна підтримувати 

і розвивати. 



 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями (компетентності) 

 

 Знання історії виникнення та  основних критеріїв функціонування терміна на 

сучасному етапі  дозволяє грамотно здійснювати добір та теоретичне 

опрацювання емпіричного матеріалу в будь-якій фаховій галузі знань, будувати 

динамічні інформаційні моделі природних та соціальних процесів, 

вибудовувати стратегії керування дослідницькими, виробничими та 

соціальними процесами . 
 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Знання про джерела виникнення та розвиток терміна як 

окремого фрагмента наукового пізнання. Становлення вітчизняної термінології 

та галузевих терміносистем. Розвиток таких терміносистем в епоху 

глобалізованого світу. Специфіка вживання терміна, його ознаки та особливості 

творення, способи поповнення фахових термінологій. Нормування 

терміносистем на сучасному етапі. Роль лексикографування терміна у 

професійній діяльності фахівців. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

 

Пререквізити Знання з основ термінології, загальні та фахові знання, отримані на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти  

 

Пореквізити Знання з теорії розвитку можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи  

 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  
1. Халіновська Л.А. Авіаційна термінографія: ретроспекція та перспективи. ІХ 

Міжнародний конгрес україністів. Мовознавство. Збірник наукових статей (До 

100-річчя Національної академії наук України) / [гол. ред. Г. Скрипник]. Київ, 

2018. С. 623 – 643. 

2. Халіновська Л.А.Українська авіаційна термінологія: формування і 

функціонування: Монографія. Київ: КММ, 2017. 240 с.   

3. Кочан І.М. Динаміка і кодифікація термінів з міжнародними компонентами у 

сучасній українській мові: монографія. Львів, Видавничий центр Львівського 

національного у-ту ім. Ів. Франка, 2004. – 520 с. 

 

Репозитарій НАУ:  
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19181 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання,  

проектор  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування. 

Кафедра Української мови та культури 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19181


 

 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) Халіновська Людмила Анатоліївна 

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

Тел.: 067 426 43 85 

E-mail: liudmyla.khalinovska@npp.nau.edu.ua  

 Робоче місце:8.901  

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою. 

Лінк на дисципліну      
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