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ПЛАН УРОКУ № 5 

 

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

  

  Предмет «Основи фахової 

термінології» 

Тема: № 1 Професійна термінологія у фаховій діяльності. 

Тема уроку: Типи 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. 

Формування знань учнів 

 

Вивчаючи структуру термінів, лінгвісти виділяють такі типи термінів: 

1) прості: непохідні (терміни, які на синхронному зрізі не мають моти-

ваційних слів, напр.: дуга, жила, лад) і похідні (терміни, у яких можемо 

виділити мотиваційні основи і словотворчі афікси, напр.: запобіжник, проти-

вага, затакт);  

2) складні (терміни, у яких можна виділити дві основи, напр.: паротво-

рення, теплострум, тискомір);  

3) складені (терміни-словосполучення, напр.: стала похибка, прискорен-

ня руху, рідкий стан тіла); 

4) терміни-символи (♪ , +)  і терміни-напівсимволи (α-промені, β-про-

міння, γ-еманація).  

Більшість однослівних термінів становлять іменники, оскільки номінація 

є носієм найважливіших змістів у пізнанні дійсності (атом, дифузія, струна). 

Термінами є також прикметники (переважно субстантивовані): зернові, 

парнокопитні, комічне, типове. У ролі термінів виступають також дієслова 

(інструментувати, абсорбувати, дестилювати) та прислівники (анданте, 

модерато, пристрасно). Сучасна українська термінологія неоднорідна за 

походженням. У складі української термінології є назви, утворені на 

питомому ґрунті: клітина, водень, добуток, присудок. Значна кількість 

термінів української мови – слова іншомовного походження (запозичення): 

префікс, синус, ліцензія, модернізм. 

 

Вправи, завдання: 

Обрати 10 термінів з професії «Адміністратор» за відповідними типами 

(прості, складні, сладені) 



 

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). 

 

 

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 

 


