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Група ТУ-1 

Основи фахової термінології 

Урок 7 

 

Практична робота №1 

Тема: Відпрацювання навичок використання професійної термінології 

Мета: Навчитися використовувати професійну термінологію 

Хід роботи: 

 

   1. Запишіть словосполучення, вибираючи зі слів, поданих у дужках, найбільш 

доцільне й правильне слово. 
(Звільняти, вивільняти) кошти, (усувати, звільняти) від посади, ( звільняти, виключати) 

зі школи. (усувати, ліквідувати) помилки, (видаляти, усувати, вилучати) з тексту, (залічувати, 

зараховувати) учнем, (зараховувати, залічувати, призначати) на посаду, (призначати, 

домовлятися про) зустріч, (забезпечувати, запевняти,  гарантувати) права. 

 

2. Скориставшись словником, перекладіть подані сполучення слів. Яким 

словником ви скористались (запишіть автора, назву, рік видання)? 
А. Открывать глаза, открывать справочник, открывать окно, открывать ключом дверь, 

открывать Америку, открывать рот.  

Б. Стремительная атака, стремительный бег, стремительный рост промышленности, 

стремительный человек.  

В. Решить голосованием, решить загадку, решить задачу, решить судьбу.  

Г. Меры длины, меры поощрения, меры по предупреждению, меры объема, меры 

принуждения.  

 

3. Запишіть текст, розставивши розділові знаки, знявши скісну риску й 

вибравши з дужок нормативний варіант. 

Навчання усного (і, й, та) писемного мовлення здійснюється (в, у) межах (і, й, та) за 

принципами комунікативної методики. (В, У)прави для навчання говоріння аудіювання 

читання (і, й, та) письма мають переважно умовно/мовленнєвий (і, й, та) мовленнєвий 

характер побудовані на живому матеріалі що охоплює (в, у)сі сфери діяльності доступні 

досвіду (і, й, та) розумінню старших підлітків. (В, У) межах (в, у)сіх програмних тем 

автор(ові, у) (в,у)далося знайти (і, й, та) розвинути ту когнітивно/комунікативну основу яка 

(зумовлює, обумовлює) пізнавальний інтерес мотивує спілкування (в, у) будь/якій формі 

мовлення. 

Хотілося/б звернутись до автора (із, з, зі) порадою якомога/скоріше створити інші 

компоненти навчально/методичного комплекс(а,у) як/то збірка тестових завда(нн,н)ь книга 

для читання звуко/запис можливо комп’ютерна програ(мм,м)а. На наш погляд слід 

обов’язково знайти більше місця для спеціального підрозділ(а,у) «Проектна робота» (і, й, та) 

для художніх текстів або фрагментів автентичних медіа/матеріалів (за О. Шерстюк). 

 

4. За допомогою словника доберіть до слів синоніми. Визначте, чи різняться вони 

відтінками значень, чи є абсолютними. За допомогою тлумачного словника визначте, 

які слова належать до багатозначних. Зверніть увагу на те, як у словниках подають 

тлумачення багатозначних слів. 

Авторитет, апеляція, баланс, галузь, горизонт, дефект, інвестор, контракт, оксидація, 

симптом, стимул. 

 

5. До поданих прикметників утворіть (за можливості) просту й складену форми 

вищого та найвищого ступенів порівняння. 

              Блискавичний, багатий, високий, тяжкий, традиційний, дотепний, вузький, дорогий, 

гарний, товстий, щирий, ледачий, уважний. 



 

Висновок (самостійно) 

 

 

 

Урок 8. Тематичне оцінювання  

Тема: Професійна термінологія у фаховій діяльності 
 

1. Яку функцію виконують словники й інші довідкові джерела? 

2. Чи часто вам доводиться користуватися словниками? Якими словниками ви  

користуєтеся найчастіше? З чим це пов’язано? 

 

 

 

3. Установіть відповідність між типами словників і їхнім призначенням. 

Словники 

1. Тлумачний. 

2. Російсько-

український. 

3. Орфографічний. 

4. Орфоепічний. 

 

Призначення словника   

А. Словник подає правила нормативної вимови голосних і 

приголосних звуків у словах, ураховуючи особливості сучасного 

літературного наголошування. 

Б. Основне призначення словника – бути довідником з 

орфографії (граматичні форми змінюваних слів наведено в такому 

вигляді, який цілком відбиває чергування, спрощення або подвоєння 

звуків, зміну наголошення в словах з рухомим наголосом та ін.). 

В. Словник з достатньою повнотою подає синонімічне 

багатство української мови. 

Г. У словнику наведено слова і словосполучення 

найуживанішої лексики сучасної російської й української мов усіх 

стилів і підстилів. 

Ґ. Словник є універсальним довідником із сучасної української 

мови, у якому стисло розкривається значення слів і їхніх відтінків. 

 

 

4. Установіть відповідність між фрагментами текстів та функційними стилями: 

     1. Одним із складників загальнонародної мови є літературна мова – 

відшліфована форма національної мови, що має певні норми в 

граматиці, лексиці, вимові, наголошуванні (Із підручника).  

     2. Не любити тебе – не можна. Володіти тобою – жаль (В. Стус). 

     3. Предметом застави не можуть бути об’єкти державної власності, 

приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові 

комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що 

знаходяться у процесі корпоратизації (Закон України «Про заставу»). 

     4. Міністр закордонних справ України Леонід Кожара на зустрічі з 

американськими інвесторами висловив сподівання, що Україну 

виключать зі списку основних порушників авторський прав – так 

званого «звіту 301», складеного у США (Радіо «Свобода»).  

А. розмовний 

Б. художній 

В. офіційно-діловий 

Г. науковий 

Д. публіцистичний  

 

 

5. У яких рядках усі формули звертання відповідають мовній нормі? 

А. відповідачу, Олено Василівно, пане полковнику, добродію Клименко; 

Б. студенте Іванов, Юрій Іванович, шановна Ліліє Степанівно, пане професор; 



В. абітурієнте Каплаухе, пане доповідачу, юначе, Віталій Миколайовичу; 
Г. товаришу Іван, Василю Івановичу, добродійка Шевченко, пан професор; 

      Д. пане бригадире, товаришу Віталію, пані Катерино, друже Гончар 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, дати відповіді на контрольні запитання, виконати 

вправи та завдання 

 

Інформацію надсилати на адресу e-mail  anylesik@gmail.com 

 

mailto:anylesik@gmail.com

