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ПЛАН УРОКУ № 6 

 

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

  

  Предмет «Основи фахової 

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

Тема уроку: Правила вживання українських термінів. 

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. 

3. Формування знань учнів 

 

Іншомовні запозичення, як джерело поповнення української термінології 

У розвитку української термінології спостерігаємо давню традицію 

входження іншомовних запозичень. У галузевих терміносистемах 

української мови іншомовні запозичення становлять приблизно 40 % від 

однослівних термінів. Виділяємо велику групу інтернаціоналізмів – 

міжнародних термінів, уживаних не менш ніж у трьох неспоріднених мовах і 

запозичених переважно з грецької (біологія, парадигмa, теорема) або 

латинської (варіація, мотор, трансляція) мов. До інтернаціональної 

скарбниці термінології належать також терміни, запозичені з інших мов: 

англійської (комп’ютер, футбол), італійської (балада, сонатина), німецької 

(бухгалтер, штаб), французької (ансамбль, парламент), іспанської (романс, 

сарабанда). У разі впровадження іншомовних назв в українську 

терміносистему відбувається звуження значення слова-продуцента, тому що 

запозичуємо лише термінне значення (в італійській мові лексема volta має 

такі значення: повтор, раз і черга; в українській мові термін вольта 

вживається зі значенням повтору частини музичного твору з іншим 

закінченням); іншомовні терміни узгоджують з фонетичними та 

орфографічними нормами української мови (лат. concurrentia – укр. 

конкуренція); змінюється граматичне оформлення (лат. clavis – укр. клавіша і 

клавіш); запозичені терміни стають продуктивними в термінотворенні (від 

запозиченого з англійської мови терміна реклама в українській мові утворено 

лексеми рекламний, рекламувати). Отже, процес називання спеціальних 

наукових понять безпосередньо пов’язаний з мовною номінацією. Творення 

української термінології підпорядковується загальним словотворчим законам 



мови. Збагачення термінології виходить за межі словотвору, оскільки у цій 

системі наявні аналітичні конструкції та входження з чужих мов. Сучасна 

українська термінологія неоднорідна за походженням. Значну її частину 

становлять терміни, запозичені з різних мов, проте основою є власне 

українські номінації. 

 

 

Вправи, завдання: 

Написати 4 професійних терміни та підібрати до них лексеми (див. 

приклад реклама – рекламний – рекламувати). 

 

 

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) 

 

 

 

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 

 


