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ПЛАН УРОКУ № 4 

 

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

  

  Предмет «Основи фахової 

термінології» 

Тема: № 1 Професійна термінологія у фаховій діяльності. 

Тема уроку: термін і його ознаки. 

Мета: сприяти формуванню знань про термін; 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 

Термін – це слово або словосполучення, яке зіставляється з чітко 

окресленим поняттям певної галузі науки, техніки, мистецтва, суспільно-

політичного життя і вступає у системні відношення з іншими подібними 

одиницями мови, утворюючи разом з ними особливу систему – 

термінологію. Мовознавці виділяють такі ознаки терміна: 

1) має чітке визначення, зафіксоване у словнику; 2) однозначний у межах 

певної термінологічної системи або має тенденцію до однозначності; 3) 

точний і не залежить від контексту; 4) стилістично нейтральний; 5) 

системний (класифікаційна системність, словотвірна системність); 6) 

відсутність синонімів у межах однієї терміносистеми; 7) короткість 

(стислість) у плані вираження. Терміни є не ізольованими одиницями 

загальнонаціональної мови, а частиною її словникового складу. Для 

правильного розуміння основних вимог до терміна впроваджено поняття 

“поля”. Поле для терміна – це те саме, що контекст для побутового слова чи 

конситуація для репліки. Поле – це певна термінологія, у межах якої термін 

точний і однозначний. Поза межами певного термінологічного поля він 

втрачає свою характеристику, набуває інших системних зв’язків. Отже, усі 

основні риси притаманні термінам лише у межах їх термінологічного поля. У 

межах термінологічного поля існує системна єдність термінів, яка 

ґрунтується на специфічних кореляціях (відношеннях), характерних для 

мовної системи загалом. Це лексико-семантичні явища полісемії (багато-



значності), синонімії, антонімії, омонімії, гіперо-гіпонімії (родо-видових 

відношень). 

4. Вправи, завдання 

А) Розподіліть терміни за трьома колонками відповідно до ступеня 

спеціалізації значення (загальнонаукові, міжгалузеві, 

вузькоспеціальні). Загальновживані слова й словосполучення 

випишіть у четверту колонку. 
Фольга, алфавіт, обставинний відтінок, кілометр, мережа, людське 

житло, людське ставлення, оксюморон, ріпчаста цибуля, флюорографія, 

отаман, фаховий іспит, видання, факсиміле, алкоголь, індустрія, договір, 

система, гетьманство, апостроф, сортимент, феномен, атлас, бусина, 

зубожіння, ірис (рослина), аркуш, випадок, генезис, двійня, запитання, 

експерт, текстовий редактор, перехідні дієслова, модуль, дробовий і 

порядковий числівники, масштаб, асиметрія, бюлетень, запозичення (дія), 

запозичання (результат), показник, форзац, каталог, пізнання. 

 

 

 

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 

 


