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«__»______ 20__ р. Професія : Адміністратор.  

  

  Предмет «Основи фахової 

термінології» 
Тема: № 1 Професійна термінологія у фаховій діяльності. 

Тема уроку: Історія становлення української термінології. 

Мета: сприяти формуванню знань про предмет термінології; формування 

практичних умінь та навичок обґрунтування поняття використання 

термінів. Розвивати логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати 

культуру праці, працелюбність, повагу до людей, які виконують найбільш 

поширені трудові процеси, інтерес до професій регіону. 

Формування знань учнів 

Жодне суспільство не може існувати без мови: всі народи і кожна окрема людина 
живуть у мовній сфері. Рівень розвитку наукової мови впливає на інтелектуальний 
поступ суспільства, свідчить про стан мовного самовиявлення народу. 

Формування наукової мови в Україні відбувалося за несприятливих умов, тому 
галузеві терміносистеми не розвивалися природно. Умови бездержавності України 
унеможливлювали становлення науково-технічної, природничої, гуманітарної та 
мистецької терміносистем. 

Зацікавлення науковою мовою в Україні зростало в часи національного 
відродження. Коли послаблювалися заборони та переслідування, українська 
наукова мова мала можливість розкривати свій потенціал. 

Історія формування української термінології є окремою частиною історії розвитку 
всієї лексичної системи мови. Розглядаючи формування української термінології, 
виділяємо шість періодів, які яскраво ілюструють зв’язок розвитку лексичної 
системи мови з історією матеріальної й духовної культури українського народу. 

Перший період (ІХ – перша половина ХІХ ст.) є періодом стихійного 
нагромадження термінологічної лексики. Своїм корінням українська термінологія 
сягає часів Київської Русі. Українську науково-виробничу, природничу, мистецьку 
термінологію представлено в загальномовних словниках того часу: “Лексикон 
словенороський” П. Беринди (1627 р.), “Лексис” Л. Зизанія (1596 р.), “Лексикон 
латинський” Є. Славинецького (1650 р.) та “Лексикон словено-латинський” 
Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського (ХVІІ ст.), “Синоніма 
славеноросская” невідомого автора (ХVІІ ст.). Дослідники термінології не 
одностайні щодо надання лексиці початкового періоду статусу термінології. 
Побутує думка про те, що таку лексику слід визначати як професійну з огляду на 
архаїчність донаукової спеціальної лексики порівняно з науковою термінологією та 
на образність і неточність. 



Другий період (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.) пов'язаний з діяльністю 
наукових товариств. Із 90-их років термінологічною роботою систематично 
займається Львівське наукове товариство імені Т.Г.Шевченка, метою якого було 
творити науку українською мовою, що передбачало формування національної 
наукової термінології. У цей час пожвавлюється термінологічна робота і в Східній 
Україні. Після 1905 р. у Російській імперії було обмежено дію законів, що 
стосувалися заборони української мови. Всюди почали створюватися гуртки, що 
мали на меті вироблення національної термінології (при Київському 
політехнічному інституті, товаристві імені Г. Квітки-Основ’яненка у Харкові, 
Луганському науковому товаристві). З цього часу термінологія почала творитися 
свідомо, оскільки в ній мали гостру потребу фахівці та науковці. 

Наступний етап розвитку термінології нафтогазової справи припадає на 20-і роки 
ХХ ст. і пов’язаний із діяльністю Інституту української наукової мови. Створення 
Інституту української наукової мови відкрило новий період у розвитку української 
науково-технічної термінології, оскільки вперше в історії української мови 
термінологія розвивалася за визначеним планом та за підтримки держави. 
Часовий проміжок 1921 – 1933 роки термінознавець А.Вовк назвав „золотим 
десятиріччям” розвитку української науково-технічної термінології. Цей час 
характеризується бурхливим розвитком термінотворення, адже тогочасні 
суспільно-політичні умови сприяли формуванню самостійної потужної мови 
української науки й техніки. За цей період було опубліковано близько 50 
різноманітних словників чи проектів словників із гуманітарних і природничих 
галузей знань, серед яких “Словник хемічної термінології” О. Курило, “Словник 
геологічної термінології” П. Тутковського, “Словник технічної термінології” 
І. Шелудька і Т. Садовського, “Словник природничої термінології” Х. Полонського, 
“Словник фізичної термінології” В. Фаворського та ін. 

Справа розбудови української наукової мови була призупинена у 1933 році. 
Почалася боротьба з “національним шкідництвом на мовному фронті”. Після 
ліквідації у 1930 р. найавторитетнішого наукового центру, що координував 
термінологічну працю в усій Україні, – Інституту української наукової мови, проти 
української науково-технічної термінології розгорнулася справжня війна. Це 
ознаменувало початок нового, четвертого, етапу розвитку української термінології. 
Впродовж 1933–1935 років Інститут мовознавства видавав “Термінологічні 
бюлетені”, у яких значну частину (14,5 тисячі) українських термінів замінено 
російськими відповідниками (бурштин – янтар, копальня – шахта, линва – трос), 
уніфіковано рід запозичених термінів на зразок цих запозичень у російській мові 
(бензина – бензин, синтеза – синтез, емаль (чол. роду) – емаль (жін. роду). Після 
виходу цих бюлетенів, які фактично знівелювали багаторічну термінотворчу працю 
українських науковців, період застою в розвитку української термінології тривав аж 
до 90-их років ХХ ст. 

П’ятий період розвитку української термінології почався з 1991 року, коли Україна 
стала незалежною державою і всі галузі науки почали послуговуватися 
українською термінологією. Гостро постала потреба у фахових словниках, їх вихід 
засвідчив поступову стандартизацію основного корпусу української науково-
технічної термінології. За останнє десятиріччя ХХ ст. та початок ХХI ст. в Україні 
побачили світ понад 600 термінологічних словників. Отже, на сучасному етапі 
першочерговим завданням мовознавців є внормування наявних термінологій. 

 

 



Питання для контролю: 

1. Опишіть, як утворюються терміни 

2. Які сучасні проблеми в українській термінології ви можете виділити? 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні 

питання, виконати вправи і завдання 

 

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 

месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


