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Практична робота № 2. Складання професійної промови. 

Мета: Навчитися використовувати професійну лексику та складати промову 

Хід роботи: 

1. Виберіть правильну форму кличного відмінка іменників, ужитих у діловому листуванні:  

          Шановний пане Міністр – шановний пан Міністре – Шановний пане Міністре; пане Посол – пане 

Посоле; пані Прем’єр-міністре – пані Прем’єре-міністр; Ваше Високосте – Ваша Високосте; Ваша святосте – 

Ваше святосте; Всечесніший Отче – Всечесніший Отцю; пане лікарю – пане лікаре; Високодостойносте пане 

Президенте – Високодостойність пане Президенте; шановний добродіє – шановний добродію; дорогий 

студент – дорогий студенте; вельмишановний пан прокуроре – вельмишановний пане прокуроре – 

вельмишановний пане прокурор; шановний пане суддя – шановний пан суддя; дорога Олю – дорога Оле; 

шановний Ігоре Петровиче – шановний Ігорю Петровичу – шановний Ігоре Петровичу. 

2. Визначте рядок, у якому подано правильні форми кличного відмінка. 

А  Пане Президенте, Світлано Петрівна, лейтенанте Орлик, брате. 

Б   Ваше Святосте, мудрецю Євгене, краю мій, товаришу капітан. 

В  Друже Віталіє, добродіє читачу, шановна пані Ліліє, Григорію. 

Г Співаче Микола, панянко Ірина, товаришу командире, ректоре Степанчуку. 

3. Перекладіть текст українською. Виконайте завдання до перекладу, запропоновані після тексту. 

             Модерируемая  коммуникация – это коммуникация, где есть одна или больше групп участников 

(сторон коммуникации) со своими ведущими (модераторами), причём внутри группы или между группами 

нужно наладить коммуникацию по заданной теме. Участвующие команды в коммуникации  являются 

сторонами коммуникаци (площадками, группами). Организация коммуникации внутри одной команды 

(стороны) является сессией. Коммуникация между двумя командами или сторонами коммуникации при 

посредстве своих ведущих для каждой команды является мостом. 

 Коммуникативные стратегии  различаются по той цели, которую они преследуют. Мы можем 

выделить следующие типовые цели коммуникации: конвенциональная (согласие, заключение договора в 

ситуации конфликта или поддержание договора (конвенции); конфликтная (обнаружение разногласий и 

акцентуация на разногласиях участников коммуникации с тем, чтобы создать конфликт или поддержание, 

разжигание существующего конфликта); манипуляционная (захват смыслового пространства коммуникации 

с тем, чтобы навязать участнику коммуникации свою коммуникативную стратегию и соответственно своё 

видение реальности (По С. Дацюку). 

Завдання до тексту: 

1. Визначте стиль запропонованого тексту. 

2. Наведіть приклади комунікативних ситуацій, за яких реалізуються конвенціональна, конфліктна й 

маніпуляційна мета. 

3. Поясніть уживання закінчень в іменниках чоловічого роду ІІ відміни однини, що трапилися в тексті під 

час перекладу: -а (-я) / -у (-ю) в родовому відмінку, -ові (-еві) / -у (-ю) в давальному відмінку. 

4. У чому особливість перекладу таких словосполук або слів, як «коммуникация», «модерируемая», «по 

заданной теме», «участвующие команды», «по той цели», «следующие типовые цели», «существующего 

(конфликта)»?     

4. Робота групою. Розподіліть між усіма одногрупниками ролі викладачів університету, 

підготуйтеся до проведення ділової наради-гри за темою «Обговорення результатів І змістового модуля 

студентів … групи факультету …». 

Довідка. 

Ділова нарада (збори) – усна комунікативна взаємодія групи людей (колективу). У цьому виді 

спілкування сполучаються різні жанри: ораторський монолог (вступне й заключне слово голови (очільника), 

виступи учасників, доповідь), бесіда (обмін інформацією, висування й обговорення ідей за «мозкової атаки»), 

дискусія. 

Виділяють такі основні завдання ділових нарад: 

1) з’ясувати, проаналізувати стан справи (як виконується намічене, що відбувається в колективі...); 

обмінятися інформацією з обговорюваних питань, скоординувати зусилля й дійти організаційних висновків. 

Цим завданням відповідає інформаційний тип зборів; 



2) поінформувати колектив про пошуки в розв’язанні проблем, про новий досвід і можливості його 

впровадження, переконати співробітників у правильності проведеної господарської політики. Для вирішення 

цих завдань призначено роз’яснювальні збори чи збори-інструктаж; 

3) знайти колективне розв’язання проблеми, зібрати ідеї. Такий тип зборів – проблемні чи «мозкова 

атака»; 

4) відібрати й ухвалити конструктивні рішення. Це відбувається на зборах ухвалення рішень. 

5) надати учасникам необхідні знання, підвищити їхню кваліфікацію. Такий тип називають конференцією чи 
навчальними зборами. 

Практична робота № 2. Складання професійної промови. 

Мета: Навчитися використовувати професійну лексику та складати промову 

Хід роботи: 

4. Виберіть правильну форму кличного відмінка іменників, ужитих у діловому листуванні:  

          Шановний пане Міністр – шановний пан Міністре – Шановний пане Міністре; пане Посол – пане 

Посоле; пані Прем’єр-міністре – пані Прем’єре-міністр; Ваше Високосте – Ваша Високосте; Ваша святосте – 

Ваше святосте; Всечесніший Отче – Всечесніший Отцю; пане лікарю – пане лікаре; Високодостойносте пане 

Президенте – Високодостойність пане Президенте; шановний добродіє – шановний добродію; дорогий 

студент – дорогий студенте; вельмишановний пан прокуроре – вельмишановний пане прокуроре – 

вельмишановний пане прокурор; шановний пане суддя – шановний пан суддя; дорога Олю – дорога Оле; 

шановний Ігоре Петровиче – шановний Ігорю Петровичу – шановний Ігоре Петровичу. 

5. Визначте рядок, у якому подано правильні форми кличного відмінка. 

А  Пане Президенте, Світлано Петрівна, лейтенанте Орлик, брате. 

Б   Ваше Святосте, мудрецю Євгене, краю мій, товаришу капітан. 

В  Друже Віталіє, добродіє читачу, шановна пані Ліліє, Григорію. 

Г Співаче Микола, панянко Ірина, товаришу командире, ректоре Степанчуку. 

6. Перекладіть текст українською. Виконайте завдання до перекладу, запропоновані після тексту. 

             Модерируемая  коммуникация – это коммуникация, где есть одна или больше групп участников 

(сторон коммуникации) со своими ведущими (модераторами), причём внутри группы или между группами 

нужно наладить коммуникацию по заданной теме. Участвующие команды в коммуникации  являются 

сторонами коммуникаци (площадками, группами). Организация коммуникации внутри одной команды 

(стороны) является сессией. Коммуникация между двумя командами или сторонами коммуникации при 

посредстве своих ведущих для каждой команды является мостом. 

 Коммуникативные стратегии  различаются по той цели, которую они преследуют. Мы можем 

выделить следующие типовые цели коммуникации: конвенциональная (согласие, заключение договора в 

ситуации конфликта или поддержание договора (конвенции); конфликтная (обнаружение разногласий и 

акцентуация на разногласиях участников коммуникации с тем, чтобы создать конфликт или поддержание, 

разжигание существующего конфликта); манипуляционная (захват смыслового пространства коммуникации 

с тем, чтобы навязать участнику коммуникации свою коммуникативную стратегию и соответственно своё 

видение реальности (По С. Дацюку). 

Завдання до тексту: 

5. Визначте стиль запропонованого тексту. 

6. Наведіть приклади комунікативних ситуацій, за яких реалізуються конвенціональна, конфліктна й 

маніпуляційна мета. 

7. Поясніть уживання закінчень в іменниках чоловічого роду ІІ відміни однини, що трапилися в тексті під 

час перекладу: -а (-я) / -у (-ю) в родовому відмінку, -ові (-еві) / -у (-ю) в давальному відмінку. 

8. У чому особливість перекладу таких словосполук або слів, як «коммуникация», «модерируемая», «по 

заданной теме», «участвующие команды», «по той цели», «следующие типовые цели», «существующего 

(конфликта)»?     

4. Робота групою. Розподіліть між усіма одногрупниками ролі викладачів університету, 

підготуйтеся до проведення ділової наради-гри за темою «Обговорення результатів І змістового модуля 

студентів … групи факультету …». 

Довідка. 

Ділова нарада (збори) – усна комунікативна взаємодія групи людей (колективу). У цьому виді 

спілкування сполучаються різні жанри: ораторський монолог (вступне й заключне слово голови (очільника), 

виступи учасників, доповідь), бесіда (обмін інформацією, висування й обговорення ідей за «мозкової атаки»), 

дискусія. 

Виділяють такі основні завдання ділових нарад: 

1) з’ясувати, проаналізувати стан справи (як виконується намічене, що відбувається в колективі...); 

обмінятися інформацією з обговорюваних питань, скоординувати зусилля й дійти організаційних висновків. 

Цим завданням відповідає інформаційний тип зборів; 



2) поінформувати колектив про пошуки в розв’язанні проблем, про новий досвід і можливості його 

впровадження, переконати співробітників у правильності проведеної господарської політики. Для вирішення 

цих завдань призначено роз’яснювальні збори чи збори-інструктаж; 

3) знайти колективне розв’язання проблеми, зібрати ідеї. Такий тип зборів – проблемні чи «мозкова 

атака»; 

4) відібрати й ухвалити конструктивні рішення. Це відбувається на зборах ухвалення рішень. 

5) надати учасникам необхідні знання, підвищити їхню кваліфікацію. Такий тип називають конференцією чи 
навчальними зборами. 

 

 

 

ПЛАН УРОКУ № 10 

 

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

  

  Предмет «Основи фахової 

термінології» 
Тема: № 2 Професійна лексика та її вживання у фаховому мовленні. 

Тема уроку: Номенклатурні назви й професіоналізми. 

Мета: сприяти формуванню знань про номенклатурні назви та професіоналізми; 

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 

Від термінів необхідно відрізняти номенклатурні знаки. Відмінність полягає в тому, 

що в основі термінів закладено загальні поняття, а в основі номенклатурної назви – 

одиничні. Номенклатура – це сукупність умовних символів, графічних позначок, греко-

латинських назв на позначення певного маркування. До номенклатури зараховуємо серійні 

марки машин, верстатів, приладів, підприємств, організацій, установ, географічні назви. 

Наприклад, півострів, острів, море, гора – це терміни, а Крим, Корсика, Сардинія, Чорне 

море, Альпи, Карпати – номенклатурні назви. У машинобудуванні двигун, привід, кермо, 

важіль, глушник – це терміни, а джип, мерседес, тойота – номенклатурні назви. Слід 

розмежовувати термінологію і професійну лексику. Одиницею професійної лексики є 

професіоналізми, які позначають спеціальні поняття, знаряддя чи продукти праці. 

Професіоналізми виникають тоді, коли певна галузь ще не має розвиненої термінології 

(рибальство, полювання, ремесла). Різниця полягає в тому, що термін – це цілком 

офіційна, узаконена назва певного наукового поняття, а професіоналізм – напівофіційне 

слово, сферою вживання якого є мовлення (зубний лікар замість стоматолог, материнка 

замість материнська плата). Професіоналізми мають емоційно-експресивне забарвлення і 

є обмеженими у вживанні. Професійну лексику використовують люди певної професії у 

жаргоні (слензі). 

Завдання: 

1. Розмежуйте номенклатурні назви, терміни і професіоналізми. 

Диференціал, планета, (планета) Марс, суд, озеро, (озеро) Чад, господарський суд, 

зняти касу, валюта, долар, платіжка, смерека, рапорт, маркетинг, джип, ідентифікація, 

ТУ–124, клава, іконопис, тональність, клавішник, синтез, екологія, екзерсис, 

Конституційний Суд України. 

2. З’ясуйте значення термінів і запишіть їх у формі Р.в. за тематичними 
групами: а) природничі; б) спортивні; в) фізико-математичні; г) економіко-юридичні; д) 

психолого-соціологічні. 



Дисконт, ступінь, знаменник, займенник, язик, дріб, білль, респондент, синус, 

темперамент, ривок, клімат, рефері, референдум. 
 

 

 

Домашнє завдання: 

Опрацювати матеріал, написати конспект, виконати вправи та завдання, дати відповіді на 

контрольні запитання 

 

 

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