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Основи фахової термінології 

 

Урок 8. Тематичне оцінювання  

Тема: Професійна термінологія у фаховій діяльності 

Мета: закріпити знання професійної термінології; формування практичних 

умінь та навичок обґрунтування поняття використання професійних термінів. 

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

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

трудові процеси, інтерес до професій регіону  
 

 

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, виконати практичну роботу  

Відповіді надсилати на електронну адресу anylesik@gmail.com або 
месенджери Viber, Telegram: +380634432524 

 


