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ПЛАН УРОКУ № 13 

 

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

  

  Предмет «Основи фахової 

термінології» 

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

Тема уроку: Науковий стиль мовлення, його ознаки 
. 

Мета: сприяти формуванню знань про науковий стиль мовлення; 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 

Науковий стиль, його призначення, основні ознаки та підстилі 

Науковий стиль належить до книжних стилів літературної мови, яким властиві 

попередня підготовленість висловлювання, ґрунтовна обізнаність з проблемами і темами, 

монологічність, унормованість мови. Сфера його використання - наукова діяльність, науково-

технічний прогрес суспільства, освіта. 

Основні стильові ознаки наукового стилю і специфічна мовленнєва системність 

визначаються позамовними стилетвірними чинниками: 

а) призначення - віднайдення ідеї, визначення понять і категорій, формулювання 

концепцій, доведення теорій, обґрунтування гіпотез, класифікацій, роз'яснення явищ, 

систематизація знань; 

б) зміст стилю - теоретичні відомості та практичні знання про людство, природу і 

Всесвіт; 

в) мета стилю - повідомлення нового знання про дійсність і доведення його істинності 

(мета коригується в кожному конкретному випадку створення тексту); 

г) комунікативне завдання стилю - передавання адресату знань у переконливій і 

доступній формі. 

Основними стильовими ознаками наукового стилю є абстрагованість, узагальненість, 

підкреслена логічність, однозначність і точність, ясність і об'єктивність викладу, доказовість, 

логізована оцінність, переконливість, аналіз, синтез, аргументація, пояснення причинно-

наслідкових відношень, висновки та ін. 

Абстрагованість наукового стилю створюється шляхом широкого використання мовних 

одиниць абстрактного й узагальненого значення, зокрема абстрактної лексики, слів, що 

виражають узагальнені поняття та ін. Абстрагованості тексту сприяють не тільки лексичні 

засоби, а й морфологічні та синтаксичні.. 

Узагальнено-відсторонений колорит створюють також позачасові форми дієслів, зокрема 

теперішнього часу постійної дії, абстрактного теперішнього часу або абстрактного майбутнього 

часу.   

Підкреслена логічність наукового стилю виявляється в послідовності, несуперечливості 

висловлювання, в його доказовості й аргументованості, побудові мовлення відповідно до 

законів логіки із збереженням відношень і зв'язків реальної дійсності. Першою умовою 



логічності мовлення є логічність мислення. Вона передбачає вміння дисциплінувати своє 

мислення, міркувати послідовно, спиратись на попередні етапи мислення, розвивати наступні, 

шукати джерела і причини явищ. Другою умовою логічності мовлення є знання і правильне 

використання мовцями мовних засобів, за допомогою яких можна точно передати предмет 

думання і саму думку про нього, досягти смислової зв'язності мовлення, уникаючи 

суперечливості у викладі матеріалу. 

 

Точність і однозначність наукового стилю формуються на основі зв'язку мовлення з 

дійсністю і мисленням. їх можна досягти за умови глибокого знання предмета мовлення, мовної 

системи і вироблених мовленнєвих навичок. Точність мови - це відповідність змісту мовлення 

предметно-речовій дійсності, реальним особам і системі понять про них. 

 

Ясність наукового стилю визначають як його зрозумілість. Забезпечується вона точністю 

та логічністю викладу. Усне мовлення для адресата буде ясним, якщо його мислення 

встигатиме за мисленням мовця, а ще краще, якщо трохи випереджатиме його, тобто 

існуватиме ефект очікування. 

 

Об'єктивність викладу в науковому стилі полягає у зваженості оцінювання ступеня 

дослідження проблеми, шляхів її розв'язання, ефективності певної теорії, рівня завершеності її 

вивчення, обґрунтованості результатів тощо. 

 

 

Питання для контролю: 

1. Яке основне призначення власне наукового підстилю?  

2. Чим характеризується кожен підстиль і жанр? 

3. Які підстилі виокремлюють у науковому стилі? 

 

 

 

 

 

Урок 14.  

Тема: Практична робота № 3. Складання презентації 

Мета: сприяти практичному використанню знань про основи фахової термінології. Розвивати 

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

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

регіону. 
 

Вправи, завдання 

1. Створіть презентацію на тему «Адміністратор – моя майбутня професія», 

використовуючи фахову термінологію 

 

 

 

 



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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