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ПЛАН УРОКУ № 11 

 

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

  

  Предмет «Основи фахової 

термінології» 

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

Тема уроку: Лексикографія та термінографія. 

Мета: сприяти формуванню знань про лексикографію та термінографію; 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 

Лексикографія – це розділ мовознавства, що розробляє теоретичні та практичні питання 

щодо укладання та використання словників різних видів. Предметом лексикографії є збирання 

слів тієї чи іншої мови, систематизація їх, опис словникового матеріалу. Науково-технічна 

лексикографія (термінографія) –  це розділ лексикографії, що розглядає теоретичні та 

практичні питання щодо укладання й використання фахових термінологічних словників. 

Українська термінологічна лексикографія започаткована в другій половині XIX ст. працями 

І.Гавришкевича. Залежно від призначення і характеру пояснення словникового матеріалу 

словники поділяються на два типи: енциклопедичні й лінгвістичні. Енциклопедичні 

словники подають стислу характеристику предметів, явищ, історичних подій, видатних 

політичних діячів, провідних вчених, діячів культури, різних понять, що позначаються тими чи 

іншими словами. Вони вносять до реєстру здебільшого тільки іменники та іменникові 

словосполучення, не дають власне мовних ознак реєстрових слів, широко наводять власні 

назви. З-поміж енциклопедичних словників виділяють загальні, що розраховані на подання 

найширшої інформації, і спеціальні (галузеві) енциклопедії (медична, сільськогосподарська, 

педагогіка кібернетики тощо). У лінгвістичних словниках по-різному пояснюються слова: з 

погляду властивого їм лексичного значення, походження, правопису, наголошування тощо. 

Основним типом лінгвістичних словників є одномовні, в яких у певному аспекті розкриваються 

особливості слів. Вони поділяються на окремі різновиди словників: тлумачні, орфоепічні, 

орфографічні, етимологічні, історичні, словники іншомовних слів, термінологічні, 

фразеологічні, частотні, інверсійні, словники мови окремих письменників, словники 

конкретних лексичних груп (антонімів, синонімів, паронімів, омонімів, перифраз), словотвірні, 

морфемні тощо. Укладання термінологічного словника починають з відбору з різних джерел 

термінів Для термінологічних словників дуже важливою ознакою є наявність і зміст лівої та 

правої частин словникової статті:  

- ліворуч – заголовне слово (термін); 

- праворуч – семантизація заголовного слова, що може містити такі відомості про термін: 

1) зазначення щодо сфер вживання терміна;  

2) переклад цього заголовку, якщо це перекладний словник; 

3) граматична характеристика терміна: 

• вказують, яка це частина мови; 

• наводять закінчення іменників чоловічого роду у родовому відмінку однини; 



 • наводять закінчення іменників жіночого роду у давальному та місцевому відмінках, якщо 

є чергування приголосних;  

• наводять наголоси в однині та множині, якщо вони змінні; 

• зважаючи на те, що в мові науки і техніки дієслова вживають найчастіше у формі 3-ої 

особи однини і множини, у словниках до всіх дієслів вказують саме ці закінчення; 

4) дефініція – визначення поняття, що позначено саме цим терміном;  

5) приклади та сполучуваність терміна з іншими словами;  

6) похідні слова, етимологія, синоніми, антоніми. 

 

 

 

 

Урок 12.  

Тема: Кодифікація і стандартизація термінів 

Мета: сприяти формуванню знань про кодифікацію та стандартизацію термінів. Розвивати 

логічне мислення, уяву, ініціативу, увагу. Виховувати культуру праці, працелюбність, 

повагу до людей, які виконують найбільш поширені трудові процеси, інтерес до професій 

регіону. 
 

Матеріал уроку 

Кодифікація термінів це систематизація термінів у словниках, довідниках, що 

орієнтують мовців на правильне їх використання. Стандартизація термінології це 

вироблення термінів еталонів, зразків, унормування термінології в межах однієї 

країни (якщо це національний стандарт) або в межах групи країн (якщо це 

міжнародний стандарт). Стандартизована термінологія є обов'язковою для 

вживання в офіційних наукових, ділових, виробничих текстах. Сьогодні в Україні 

видається велика кількість словників з різних галузей знань. Це в основному 

словники таких типів: перекладні, енциклопедично довідкові, тлумачно 

перекладні. Перекладні словники найпоширеніший тип сучасних термінологічних 

словників. Серед двомовних термінологічних словників поряд з російсько 

українськими найчастотнішими є англійсько українські, латинсько українські 

тощо.Термінологічні словники можуть бути тримовними, значно рідше чотири 

семимовними. Енциклопедично-довідкові словники подають пояснення наукових 

понять, а не просто фіксують терміни. 

 

Кодифікація термінів — це систематизація термінів у словниках, 

довідниках, що орієнтують мовців на правильне їх використання. 



Перекладні словники — найпоширеніший тип сучасних термінологічних 

словників. Серед двомовних термінологічних словників поряд з російсько-

українськими найчастотнішими є англійсько-українські, латинсько-українські 

тощо. Термінологічні словники можуть бути тримовними, значно рідше — 

чотирьох-семимовними. 

Енциклопедично-довідкові словники подають пояснення наукових понять, а 

не просто фіксують терміни. Словникова стаття в лексикографічних працях 

такого типу складається з двох частин — назви поняття і його означення 

(дефініції). 

Тлумачно-перекладні словники — це праці змішаного типу, які перекладають 

термін іноземною мовою (або кількома мовами) і подають його тлумачення. 

Стандартизація термінології — це вироблення термінів-еталонів, термінів-

зразків, унормування термінології в межах однієї країни (якщо це національний 

стандарт) або в межах групи країн (якщо це міжнародний стандарт). 

Стандартизована термінологія є обов'язковою для вживання в офіційних 

наукових, ділових, виробничих текстах. 

Сьогодні в Україні стандартизація термінології стала державною справою. 

Від розв'язання мовних питань, зокрема термінологічних, як відомо, залежать 

темпи державотворчих процесів. Освіта, наука, а особливо виробництво 

потребують єдиної, зручної, логічної української термінології. На цей час в 

Україні розроблено понад 600 державних стандартів. Через кожні п’ять років їх 

переглядають і уточнюють. 

Термінологічний стандарт укладають за таким алгоритмом: 

1) систематизація понять певної галузі науки чи техніки; поділ їх на категорії 

(предмети, процеси, якості, величини тощо); розмежування родових та видових 

понять; 

2) відбирання усіх термінів галузі, узятої для стандартизації (терміни 

вибирають зі словників різних років видання, статей, підручників, періодики, 

рукописів та ін. джерел); 

3) поділ термінів на групи: 



а)вузькоспеціальні терміни; б) міжгалузеві; в) загальнонаукові 

(загальнотехнічні); стандартизації повинні підлягати лише вузькоспеціальні 

терміни); 

4) вибирання із групи термінів-синонімів нормативного терміна (інші 

терміни подають також, але з позначкою “нерекомендований”); 

5) підбирання еквівалентів англійською, німецькою, французькою, 

російською мовами з відповідних міжнародних стандартів; 

6) формулювання українською мовою означення поняття; 

7) рецензування стандарту фахівцем та мовознавцем. 

  

Питання для контролю: 

1. Яку будову має стаття стандарту у готовому вигляді? 

2.  Що таке рецензування стандарту фахівцем та мовознавцем? 

 

 

Домашнє завдання: 

Написати конспект, опрацювати матеріал, виконати завдання та дати відповіді на контрольні 

питання. 

 

Інформацію надсилати на адресу anylesik@gmail.com із зазначенням групи, прізвища, предмету 

та номеру уроку 
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