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Тема: ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ. 

ДЖЕРЕЛА ЛЕКСИКИ ДО ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ 

Мета: сформувати розуміння особливостей користування 

термінологічними словниками 

Лексикографія — це розділ мовознавства, що розробляє теоретичні та 

практичні питання щодо укладання та використання словників різних видів. 

Науково-технічна лексикографія (термінографія) — це розділ 

лексикографії, що розглядає теоретичні та практичні питання щодо укладання 

й використання фахових термінологічних словників. 

Термінологічні словники є різновидом лінгвістичних словників, у яких 

подано термінологію однієї або кількох галузей знань/діяльності. 

Укладання термінологічного словника починають з того, що з різних 

джерел відбирають терміни. Джерела можуть бути такими: 

− монографії та статті відомих вчених та фахівців-практиків; 

− підручники для вищих навчальних закладів, що містять чіткі 

визначення понять і стандартизовані терміни; 

− галузеві енциклопедії; 

− вторинні документи: 

а) реферати й анотації з реферативних журналів; 

б) опис винаходів. 

Після відбору термінів складають словник термінологічного словника — 

реєстр одиниць (слів, словосполучень, скорочень, символів, сполучень слів і 

символів), які слід визначити та описати. 

Для термінологічних словників дуже важливою ознакою є наявність і 

зміст лівої та правої частин словникової статті: 

− ліворуч — заголовне слово (термін); 
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− праворуч — семантизація заголовного слова, що може містити такі 

відомості про термін: 

1) зазначення щодо сфер вживання терміну; 

2) переклад цього заголовку, якщо це перекладний словник; 

3) граматична характеристика терміну: 

− вказують, яка це частина мови; 

− наводять закінчення іменників чоловічого роду у родовому відмінку; 

− 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-ї особи однини і множини, у словниках до всіх 

дієслів вказують саме ці закінчення; 

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

5) приклади на сполучуваність терміну з іншими словами; 

6) похідні слова, етимологія (походження), синоніми, антоніми. 

Наприклад: 

 

За змістом лівої частини словникової статті розрізняють власне словники 

термінів і словники терміноелементів. До останніх відносять, наприклад, 

словники інтернаціональних морфем. 

За змістом правої частини словникової статті розрізняють: термінологічні 

перекладні словники; словники, в яких наведено визначення понять (їх 

традиційно називають тлумачними); словники-довідники; словники-переліки 
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термінів або понять (дескрипторні й ідеографічні словники). 

Ідеографічний термінологічний словник відрізняється від традиційного 

термінологічного словника тим, що основою його структури є не алфавітний 

список термінів, а список понять. 

Кожна словникова стаття розпочинається номером і назвою поняття, а 

потім йдуть його синоніми та слова, з якими воно може сполучатися у певній 

тематичній групі, тобто дається уявлення про семантичне поле цього поняття. 

Таблиця 1 – Класифікація термінологічних словників 

 

Видова класифікація термінологічних словників передбачає строгий 

поділ документів за законами логіки: єдність ознак, співрозмірність членів 

ділення, їх взаємовилучення, неперервність ділення. Перший з них – 

найважливіший і вимагає, щоб весь обсяг поняття словник було розділено за 
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однією з ознак. Оскільки в документа таких ознак багато, то обсяг поняття 

треба ділити за кожним із них.  

Видова класифікація – це диференціація словників за однією 

найсуттєвішою ознакою. Цю сукупність словників групують у вид.  

В основу видової класифікації словників покладено три блоки ознак 

відповідно до різних характеристик: інформаційного та матеріального 

складників документа, умов існування документа в зовнішньому середовищі. 

Кожен із блоків є критерієм для побудови класифікаційного ряду за 

пріоритетними ознаками. Ці ряди утворюють багаторівневу структуру 

класифікаційної схеми термінологічних словників.  

Типологізація пов’язана з групуванням словників на основі їх 

відповідності певній узагальненій моделі – типу, тобто найсуттєвішим рисам, 

властивим певній групі документів. Типологія словників – належність 

документа до певного типу за сукупністю ознак. Найсуттєвіші 

типоутворювальні ознаки для класифікації словників визначають за їхнім 

цільовим і читацьким призначенням. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ (максимум 12 балів) 

Виконайте туристичну термінолізацію 

Термін Визначення 

1. Ануляція   а) претензія; заява однієї сторони про те, що інша сторона не виконала 

(повністю або частково) своїх зобов’язань, і вимога у зв’язку з цим 

відповідного відшкодування. 

2. Апарт-

готель  

б) скасування туристичної поїздки. 

3. Блок-чартер  в) готель, номери в якому складаються з апартаментів 

4. Ваучер  г) оренда певної частини повітряного судна на один або декілька 

регулярних рейсів 

5. Віза д) документ, виданий туристичною або транспортною фірмою на 

підтвердження того, що турист оплатив конкретні види послуг: 

проживання в готелі, харчування, екскурсійне обслуговування, 

проїзд на транспорті і т.д. і є підставою для отримання цього 

обслуговування 

6. Зелений 

коридор  

е) спеціальний дозвіл від іноземного уряду на в’їзд, виїзд, проживання 

або проїзд через територію даної держави 
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7. Інтер-райл  ж) місце перетину кордону для провезення речей, які не підлягають 

обов’язковому митному декларуванню 

8. Кейтеринг  з) система проїзних квитків на залізничному транспорті, що дозволяє 

протягом певного терміну дії їздити в зоні квитка без обмежень 

9. Квота  и) надання харчування і напоїв поза приміщенням кафе чи ресторану 

10. Маніфест  к) кількість номерів, що виділяються засобом розміщення 

туроператору, турагенту на підставі договору і в певний час 

11. Пансіон  л) список членів команди і пасажирів морського пасажирського судна 

з зазначенням паспортних даних 

12. Рекламація  м) невеликий приватний готель (на 5-10 номерів), в якому 

обслуговування гостей забезпечується власником або сім’єю, які 

переважно проживають в тій же будівлі. 

 

БОНУС ЗАВДАННЯ 

 

Написати значення вислову 

 

ЧОРНОБАЇТИ! 

 

 

ВСЕ БУДЕ 

 


