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ПЛАН УРОКУ № 1 

 

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

  

  Предмет «Основи фахової 

термінології» 

Тема: № 1 Професійна термінологія у фаховій діяльності. 

Тема уроку: Термінологія як сукупність термінів певної мови. 

Мета: сприяти формуванню знань про предмет термінології; 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 

Термінознавство як сучасна наука, виникло у 30-ті роки XX століття на 

стику лінгвістики, логіки, інформатики, психології та інших наук. Головною 

категорією у термінознавстві є поняття «термін». Є ще певні сукупності 

мовних одиниць, що мають назви «термінологія» та «терміносистема». Ці 

сукупності також є предметом досліджень у термінознавстві. Отже, 

термінознавство – це наука, що вивчає терміни, термінології й 

терміносистеми, закономірності їх створення й функціонування. У 

мовознавстві розрізняють поняття «термінологія» та «терміносистема». Під 

термінологією розуміють усю сукупність термінів, що складається стихійно 

у певній галузі наукового знання. Типовим для формування термінології 

певної галузі є запозичення термінів або цілої термінології (терміни авіації 

рекомендовано створити на базі термінів мореплавання: пілот, на борті, 

екіпаж тощо.Термінології є джерелами терміносистем, але, на відміну від 

термінології, терміносистема формується не разом з формуванням певної 

науки, а відповідно до етапів формування теорії або теорій цієї науки. 

Терміносистема – це система термінів у певній галузі наукового або 

технічного знання, що обслуговує наукову теорію або наукову концепцію. 

Ознаки терміносистеми:цілісність (напр., назви 12 місяців у сукупності 

складають цілісну систему);відповідність суми частин цілому 

(терміносистема, що описує конструкцію машин, має терміни, що у 

сукупності мають повний опис машин); певна сталість терміносистеми 

(відбиває систему поглядів у певній сфері наукового знання на певному 

етапі, що мають певну тривалість); структурований характер терміносистеми 

(структура може бути однорівневою лінійною (напр., назви днів тижня) та 

ієрархічною (з підсистемами, що відбивають родо-видові відношення, 

відношення цілого й його частин, зв’язки причини і наслідку тощо). 



Вправи, завдання: 

Наведіть приклади терміносистем,  

 

 

ПЛАН УРОКУ № 2 

 

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

  

  Предмет «Основи фахової 

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

Тема уроку: Актуальність вивчення проблем термінознавства. 

Мета: сприяти формуванню знань про предмет термінології; 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. 

4. Формування знань учнів 

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: 

випишіть 5 термінів, що можуть стосуватися професії 

адміністратор 

 

 
 

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 

 


