
Картка забезпечення дистанційного навчання з дисципліни  

«Українська мова за професійним спрямуванням» для 10 ОМ групи 

Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття 

Зміст заняття 

Тема 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

17.03.2020 

 

 

 

 

 

 

24.03.2020 

 

 

 

 

31.03.2020 

 

 

11.00-12.20 

 

 

 

 

 

 

11.00-12.20 

 

 

 

 

11.00-12.20 

Практичне 

заняття 

 

 

 

 

 

Лекція 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

 

10 ом. Правопис слів 

іншомовного походження. 

Термінологічна лексика: 

морфеміка і словотвір. Вимова 

і правопис префіксів у питомій 

лексиці. Суфікси для творення 

імен по батькові. Зміни 

приголосних при 

словотворенні. Записки 

(пояснювальна, доповідна). 

Морфологічні особливості 

мови професійного 

спрямування. 

 

 

 

Іменник. Особливості 

відмінювання іменників 

чоловічого роду другої 

відміни. Форми кличного 

відмінка іменника усіх відмін. 

Опрацювати  матеріал (подано нижче) 

з датою 17.03.2020:  

1) завдання до теоретичного матеріалу; 

2) завдання з орфографії; 

3) ділові папери. 

Виконання усіх завдань письмово! Перевірка 

на електронній пошті викладача! 

 

Опрацювати лекцію (на сайті);  

самостійно опрацювати правила про 

закінчення іменників чол.  роду ІІ 

відміни у родовому відмінку за новою 

редакцією Українського правопису та 

виконати завдання  134 (ОМ)  за 

посібником. 

 

Опрацювати параграф 35 (складні 

слова без сполучного голосного, 

правопис слів разом) та параграф 36 

 

 

3 бали 

6 бал. 

3 бали 

 

 

 

 

 

5 бал. 

 

 

 

 



Правопис складних іменників. 

Оголошення, запрошення, 

анонс. 

 

 

 

(складні іменники) за новою редакцією 

Українського правопису. 

Виконати завдання 137, 143, 152 (ОМ) 

за посібником, керуючись матеріалом 

попередньої лекції та правопису. 

Написати оголошення та запрошення 

на розширене засідання гуртка 

образотворчого мистецтва з участю 

відомого художника-ілюстратора 

дитячої літератури. 

 

5 бал. 

 

 

3 бали 

 

Примітка:  Виконання усіх завдань письмово! Перевірка на електронній пошті викладача! 

Викладач Л.П. Литвин. Електронна пошта: lytvynlp@ukr.net; тел. 050 506 23 42; 067 156 89 85. 

Матеріали для опрацювання (17.03.2020): 

План заняття в 10 ом групі 17.03.2020 р. та домашнє завдання до цієї теми (конспект «Термінологічна лексика», 6 вправ з 

орфографії, написати пояснювальну та доповідну записку). Термін виконання – до 26 березня. 

 Матеріал подано за посібником: Литвин Л.П., Семеренко Г.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. Внесено зміни до тем з орфографії відповідно до нової редакції Українського 

правопису. 

Теоретичний матеріал.  1. Іншомовна лексика. 2. Загальнонаукова термінологія і термінологія обраного фаху. 

Морфеміка і словотвір: способи і засоби творення термінів. 

Орфрграфія. Правопис слів іншомовного походження. Вимова і правопис префіксів, суфіксів (творення імен по 

батькові) у питомій лексиці. Зміни приголосних при словотворенні.  

Ділові папери. Записки (пояснювальна, доповідна). 

 

І. Завдання до теоретичного матеріалу: 1. Ознайомитися з викладом першого питання. Яким має бути наше 

ставлення до вживання в мовленні іншомовної лексики? 

mailto:lytvynlp@ukr.net


Іншомовна лексика в мові професійного спрямування та у ділових паперах 

Іншомовна лексика характерна для кожної мови. Це пояснюється взаємовпливом мов, взаємозбагаченням їх. Є слова 

іншомовного походження і в українській мові. Їх кількість становить приблизно 10-11% від загальної кількості. Запозичення 

чужомовних слів – один із шляхів поповнення лексичного складу нашої мови. Українська мова запозичені слова 

підпорядковує законам нашої мови. Це означає, що слово, яке до нас прийшло з іншої мови, повинно набути ознак 

української мови. Так трапилося з багатьма словами, які запозичені досить давно. Наприклад, слово пальто, запозичення з 

французької мови, давно набуло ознак нашої і відмінюється, як будь-яке інший іменник середнього роду. Це саме з часом 

відбудеться і з іншими словами такого типу: манто, кіно, метро, депо тощо. Наукові дискусії з цього приводу не завершені. 

Серед мовознавців існує одностайна думка щодо використання чужомовних слів у рідній мові. Усі вважають 

недопустимим вживання іншомовних слів там, де існує корінне слово. Ми знаємо, що існують навіть абсолютні синоніми до 

деяких запозичень, наприклад: лінгвістика – мовознавство, алфавіт – абетка, пейзаж – краєвид, фон – тло, кавалерія – 

кіннота та ін. Зловживання запозиченою лексикою не є ознакою високої мовної культури. Навпаки, чим вправніше людина 

володіє рідною мовою, чим вона освіченіша, тим рідше вона використовуватиме лексику, не властиву своїй мові.  

Відомий український учений-мовознавець Олександр Пономарів категорично виступає проти використання слів 

маркетинг замість збут, організація збуту; інвестиції – замість вкладання (капіталу);  менеджмент – замість управління; 

менеджер – замість керівник і под.  

З цього приводу також хочеться процитувати відомого мовознавця, перекладача, члена-кореспондента Національної 

академії наук України, лауреата премій імені Олександра Потебні та імені Івана Франка – Івана Вихованця: «Спішать слова 

до нашої мови звідусіль. Спішать безпосередньо з якоїсь мови і не безпосередньо, а через мову-посередника, тепер – 

здебільшого через російську мову. Чи маємо стрічати цих прибульців радісними вигуками?! Залежно від потреби в таких 

словах. Якщо чужомовне слово позначає якусь нову реалію чи важливе поняття, то це одна річ. А коли це звичайні слова? І 

ми маємо натомість непогані власні ресурси? Для прикладу: англійське слово тренінг, яке звичайно вказує на спеціальний 

тренувальний режим, варто замінити нашим чудовим словом вишкіл; бренд стосується передусім розрекламованої торгової 

марки певного товару, а також ґатунку, сорту, якості». 

У нинішніх умовах політичного життя країни ми часто чуємо слово саміт, яке журналісти іноді ще й неправильно 

подають орфографічно – із подвоєнням, хоча це суперечить правилам написання іншомовних слів – загальних назв. Однак 

існує український відповідник у мові дипломатів – зустріч на найвищому рівні, зустріч верхівки. 

Ще вимогливішими ми маємо бути при використанні іншомовної лексики в документації. Загальновживаними в 

діловому мовленні є слова бланк, штраф, бандероль, віза, гриф, дебет, кредит тощо. Однак невиправданим є, на думку 



професора А.П. Коваль, використання слів координувати (бо є погоджувати), лімітувати (є українське обмежувати), 

домінувати (є переважати), фіксувати (є записувати, запам’ятовувати), локальний (місцевий), апелювати (звертатися), 

прерогатива (є перевага), симптом (ознака) та ін., пролонгувати (є продовжувати). Це слово часто вживається у медичних 

інструкціях: пролонгована дія (препарату); 

Крім того, іншомовне слово повинно вживатися правильно й точно, а ми часто чуємо: моя автобіографія, на видному 

місці вивішено прейскурант цін, старі ветерани, безглуздий абсурд, двічі дублювали, змалював свій автопортрет тощо. 

Іншомовне слово повинно бути зрозумілим для тих, хто буде знайомитися з цим документом. Не можна допускати 

вживання іншомовного і власне українського слова в одному документі. І що найважливіше – іншомовне слово повинно бути 

правильно вжите, записане за правилами орфографії нашої мови. 

2. Скласти конспект до теоретичного матеріалу з теми «Термінологічна лексика у професійному спілкуванні. Словотвір», 

коротко відповідаючи на такі питання: 1. Що таке термін? Які функції у мові і мовленні виконують терміни? 

2. Які вимоги ставлять до термінів? 

3. На які групи поділяється науково-термінологічна лексика? 

4. Що таке професіоналізми? Наведіть приклади професіоналізмів відповідно до вашого фаху. 

5. Які основні способи творення термінів? 

6. Наведіть по 5 прикладів термінів-словосполучень, побудованих за схе- мою «прикметник + іменник у називному 

відмінку», «іменник  у називному відмінку + іменник  у назродовому відмінку». 

 

Термінологічна лексика у професійному спілкуванні. Словотвір. 

План 

1. Термін, функції терміна та ознаки його. 

2. Внутрішній поділ науково-термінологічної лексики. Професіоналізми. 

3. Основні способи творення термінів у сучасній українській мові. 

4. Проблемні аспекти у розвитку терміносистеми. 

5.      Відображення термінології в лексикографічних працях 

Література: 

1. Борисюк І. Явище синонімії в термінології ⁄⁄ Мовознавство. – 2000. - №4. – С. 27-28. 

2. Кочан І.М. Слова з міжнародними терміноелементами в сучасній українській літературній мові ⁄⁄ Мовознавство. – 1998. – 

№6.– С.62-66. 



3. Мацько Л.І. , Кравець Л.В. Культура української фахової мови. – К.: Академія, 2007. – С.57-62. 

4. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів: Світ, 1994. – 216с. 

5. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія імені         М.П. Бажана, 2000. 

6. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2010. – С. 513-524. 

 

1. Термін, функції терміна та ознаки його 

Науково-термінологічна лексика є стилістично забарвленою. Це сукупність слів, які вживаються в науковій літературі 

та у мовленні людей, діяльність яких пов’язана з тією чи іншою галуззю науки.  

 Ядро науково-термінологічної лексики становлять терміни. Термін – це слово чи словосполучення, що позначає 

поняття певної наукової сфери. Термінологія – це система термінів певної галузі науки, техніки, мистецтва або всіх термінів 

даної мови.  

Термін, як і будь-яке повнозначне слово, виконує номінативну функцію (функцію називання). Крім того, терміни 

наділені специфічною дефінітивною функцією, тобто функцією визначення (від лат. definio – визначаю; звідси дефініція – 

коротке визначення якогось поняття). Саме через це терміни набувають великої точності значення. 

Точність – перша і головна ознака терміна. Точність терміна забезпечується однозначністю його. Якщо термін має два 

і більше прочитувань, то вдаються до уточнення його. Так, вище було з’ясовано лише одне із значень слова термінологія 

(сукупність, система термінів). Ним же позначають розділ лексикології, який займається загальнотеоретичними питаннями 

терміна, термінографії. Для уникнення багатозначності введено інше слово на позначення науки про терміни – 

термінознавство (див. подану у списку літератури працю «Українська мова: Енциклопедія»), хоча визначення термінологія 

і далі продовжує функціонувати паралельно з ним.  

Наступною ознакою термінів є стилістична нейтральність. Вона забезпечується відсутністю образних, експресивних 

та емоційно-оцінних відтінків. Наприклад, анатомічний термін мозочок (відділ головного мозку хребетних тварин і людини, 

який бере участь у регуляції рівноваги й координації руху) – це емоційно-нейтральне слово, хоч у ньому є демінутивний 

суфікс –ок.  

У зв’язку з дефінітивною функцією термін наділений високою інформативністю.  

У термінах закріплюються результати пізнавальної діяльності людини, а наявність термінології свідчить про завершальний 

етап наукового дослідження певного об’єкта. 

Ознаки термінів розцінюються і як вимоги до них, до чого слід додати зрозумілість, інваріантність терміна 

(відсутність варіантів і синонімів). 



 

2. Внутрішній поділ науково-термінологічної лексики. Професіоналізми 

Науково-термінологічну лексику поділяють на загальнонаукову та галузеву. Загальнонаукова термінологія 

використовується в усіх чи багатьох галузях науки. Загальнонаукові терміни позначають логіко-філософські категорії, які 

мають пізнавальну універсальність, напр.: гіпотеза, спостереження, дослідження, експеримент, аналіз, синтез, індукція, 

дедукція, аналогія, зіставлення, порівняння, визначення, диференціація, елемент, система, структура тощо. Ці терміни 

відбивають інтеграційні процеси у різних галузях знань, напр.: програма, інформація, діапазон, закон та ін.  

Використання загальнонаукових термінів може створювати деякі незручності, викликаючи багатозначність. Для 

уникнення цього в мові окремих галузей знань такі терміни конкретизуються шляхом поєднання з прикметником: система – 

екологічна система (еколог.), державна система (політ.), граматична система (лінгв.), кредитна система (фін.), мажоритарна 

система (юр.), реєстраційна система (соціол.), господарсько-правова система (ек., юр.), теософська система (рел.), мажорно-

мінорна система (муз.) та ін. Так виникають термінологічні словосполучення, які можна кваліфікувати як стійкі звороти. 

Вони мають цілісне значення і відтворюються у мовленні автоматично.  

Характерною ознакою загальнонаукових термінів є схильність до утворення антонімічних пар, якщо йдеться про 

поняття, протилежні за змістом: причина і наслідок, необхідність і випадок, можливість і дійсність, конкретне і абстрактне, 

прогрес і регрес тощо. 

Галузева термінологія –це сукупність термінів, які властиві кожній окремій галузі науки і відображають специфіку цих 

галузей. Так, розрізняють філософську, літературознавчу, математичну, фізичну, хімічну, біологічну, музичну, військову, 

морську, кібернетичну, технічну, правничу і іншу термінологію. Таким чином, галузева термінологія – це спеціальні терміни.  

Інтеграційні процеси у розвитку сучасної науки і поява міждисциплінарних комплексів пояснює наявність 

міжгалузевих термінів. Зокрема, виділяють суспільно-політичну термінологію, яка стосується сфери суспільно-виробничого, 

політичного життя (держава, уряд, влада, демократія, волевиявлення, партія, багатопартійність, виборча кампанія, 

депутатський запит та ін.). Тісний зв'язок існує між біологічною, психологічною та медичною термінологією, напр.: 

центральна нервова система, неврози, невротичні розлади. 

Термінологія майбутньої професійної діяльності студентів нашого факультету – педагогічна, психологічна, а також, 

залежно від спеціалізації, – мовознавча, біологічна, медична, образотворчого мистецтва (живопису, графіки, скульптури та 

ін.). Компетентне володіння термінологією майбутнього фаху – запорука успішної професійної діяльності. 

Крім термінів, у мові професійного спілкування використовуються професіоналізми. Професіоналізм (лат. proffesio – 

фах) – це слова або вислови, притаманні мові певної професійної групи. Таку лексику породжує практична зацікавленість 



людей, об’єднаних спільними професійними інтересами. До професіоналізмів належать назви знарядь і засобів виробництва, 

різних ґатунків сировини, продуктів виробництва та їх складових частин, деталей, різних дій, процесів і супровідних умов, 

пов’язаних з певною сферою діяльності. Прикладом можуть послужити назви форм лікарських препаратів: аерозоль, 

бальзам, мікстура, настоянка, сироп тощо. У технології малюнка використовують як матеріал і одночасно як інструмент 

олівець. Загальновживаним є таке значення цього слова: „тонка паличка із спеціальних барвникових речовин, зазвичай 

оправлених у дерев’яну оболонку “ (Анатолій Пасічний). Художники використовують звичайні графітові олівці, а також 

відомі італійські (з ХV ст.; виготовляються і в наш час переважно із порошку паленої кістки, скріпленого рослинним клеєм), 

свинцеві та срібні (широко застосовувалися до ХVІ ст.; виготовлялися з однойменних металів, іноді у вигляді сплавів з 

іншими металами). Олівцями можуть вважатися також палички сангвіну (сангіни), вуглини, пастелі, соусу, сепії. 

Такі вузькоспеціальні слова деталізують загальнонародний словник. За межами відповідного професійного 

середовища ряди професіоналізмів не завжди зрозумілі або не становлять інтересу для інших носіїв національної мови, однак 

у конкретній професійній сфері вони відіграють важливу роль і доповнюють термінологічну лексику.  

 

3. Основні способи творення термінів у сучасній українській мові 

Термінологічна лексика окремих галузей науки утворює терміносистему. Терміносистеми відкриті для поповнення новими 

одиницями, що зумовлено інтенсивним розвитком науково-технічних знань, появою нових дисциплін. 

Основними способами творення термінів є: 

– спеціалізоване використання загальновживаних слів (вторинна номінація); 

– синтаксичний (використання термінологічних словосполучень); 

– словотвірний (термінологічна деривація);  

– перенесення готового терміна з однієї галузі в іншу; 

– запозичення (з подальшою фонетичною і граматичною адаптацією) слів-термінів іншомовного походження.  

Перший із зазначених способів (вторинна номінація) веде до переосмислення загальновживаних слів, їх 

термінологізації. Напр.: я – особовий займенник, який уживається мовцем для називання самого себе; я у психології – 

означення індивідуальності, неповторності особистості; мрія як загальновживане слово – думка про щось бажане, приємне, 

мрія як психологічний термін – особлива форма уяви, тісно пов’язана з емоційним ставленням до уявлюваного; образ 

бажаного майбутнього (Психологічний словник ⁄⁄ За ред. чл.-кор. АПН СРСР В.І. Войтка. – К.:Вища шк., 1982); мета у 

загальному вживанні означає те, до чого хтось прагне, хоче досягти, мета у філософії визначається як „ ідеальне, попереднє 

мисленнєве визначення результату діяльності “ (Советский энциклопедический словарь ⁄⁄ Научно-ред. совет: А.М. Прохоров. 



– М.: Сов. Энциклопедия, 1981); визначення поняття мети у психологічному аспекті Ю.С. Степановим включає три значення 

цього терміна: 1) уявлюваний результат, що визначає спрямованість поведінки організму; 2) формальний опис кінцевого 

результату, до якого прагне кожна функціональна система зі здатністю до саморегулювання; 3) внутрішній спонукальний 

мотив діяльності (Психологічна енциклопедія ⁄⁄ Автор-упорядник Степанов О.М. – К.: Академвидав, 2006). 

Синтаксичний спосіб творення термінів – це використання словосполучень для означення наукових понять. 

Серед термінів на першому місці стоять слова з предметним значенням, віднесені до іменників. Як ми уже мали можливість 

переконатися, для найменування нових понять використовуються терміносполуки, які виникають шляхом додавання до 

іменників прикметників. Вони в середині термінології окремої галузі диференціюють загальне поняття, дозволяють виділяти 

його типи, різновиди, напр.: пам'ять довгочасна, короткочасна, зорова, слухова, моторно-рухова, тактильна, образна, 

емоційна, сенсорна, словесно-логічна, оперативна, феноменальна тощо. Названі типи пам’яті є предметом вивчення у 

психології. 

У різних терміносистемах термінологічні словосполучення становлять    70% від загальної кількості термінів 

(«Українська мова: Енциклопедія»).  

За кількістю членів термінологічні словосполучення є дво-, три-, чотири- і навіть багаточленні. Серед двочленних 

виділяються дві моделі: „ прикметник + іменник “ (їх приклади уже наведені вище) та „ іменник + іменник “: поріг чутливості, 

криза зрілості, підготовка педкадрів. Тричленні терміни: кризи юнацького віку, кризи похилого віку, синдром хронічної 

втоми (структурна модель „іменник + прикметник + іменник “), імпліцитна теорія особистості, естетична логосфера 

дошкільнят (прикметник + іменник + іменник), необхідний робочий час (прикметник + прикметник + іменник), періодизація 

розвитку особистості (іменник + іменник + іменник). Приклади чотиричленних термінів: базовий компонент дошкільної 

освіти, вікова періодизація психічного розвитку; індивідуальні особливості психіки людини; теорії когнітивного балансу – 

дисбалансу; ВНЗ ІV рівня акредитації. Багаточленна терміносполука: організаційна структура дитячого навчального закладу, 

дослідницька діяльність дітей та учнівської молоді. Останній приклад засвідчує включення у склад терміносполуки 

службової частини мови – сполучника. Можливе використання прийменників: принцип співробітництва із сім’єю, готовність 

до діяльності, компетентність у навчанні, група ризику на ринку праці. 

Термінологічна деривація – це творення термінів як нових слів наявними в українській мові словотворчими засобами. 

Це найпродуктивніший спосіб термінотворення. У межах морфологічного способу словотвору розрізняють суфіксальний, 

префіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний різновиди, складання та абревіацію як різновид останнього.  

Високою продуктивністю відзначається суфіксальне творення термінів. Словотворчі суфікси (як і префікси) – це 

стандартні спеціалізовані морфеми, наділені типовим словотвірним значенням, що забезпечує їх зрозумілість.  



З-поміж суфіксів найбільшого поширення набули –нн(я), -ість,-ач,-к(а). Наприклад: витіснення, заміщення, висікання, 

спілкування – із значенням дії (модель „дієслівна твірна основа + ння“). Ідентичність, індивідуальність, обдарованість, 

відповідальніст, компетентність – такі терміни творяться від основи прикметника (модель „прикметникова твірна основа + 

ість“) і можуть позначати процеси, предмети, властивості. Модель „основа дієслова + ач“ лежить в основі творення слів на 

позначення предметів чи осіб за виконуваною роботою: підсилювач, закріплювач (фіксатив), викладач, перекладач. За 

допомогою суфікса –к(а) творяться професіоналізми на позначення деталей: втулка, перемичка.  

Продуктивним засобом термінотворення є іншомовна суфіксація. Високочастотним щодо вживання є суфікс –изм ⁄ -

ізм (реалізм, абстракціонізм, кубізм, імпресіонізм – стилі, напрямки у мистецтві; дивізіонізм – живописна техніка, яка 

полягає в тому, щоб писати дрібними мазками, практично точками, що дало підстави деяким критикам, щоб дискредитувати 

цей стиль, назвати роботи Сьора на останній (Восьмій) виставці імпресіоністів написаними «пуантилізмом» (буквально  

«крапковість»). До цього ряду можна додати неологізм відомого українського художника-сучасника Івана Марчука 

пльонтанізм, утвореного від слова пльонтати (плутати), яке часто звучало із вуст його матері. В інтерпретації автора це 

техніка живопису тонкими плутаними лініями. Продуктивний суфікс -ація: інтелектуалізація, раціоналізація (механізми 

психологічного захисту). Медичні терміни продуктивно творяться суфіксами  -ит (-іт, -їт), -ом(а), -оз: неврит, плеврит, 

бронхіт, трахеїт (суфікс -ит і його орфографічні варіанти означає запальний процес), меланома (злоякісна пухлина, яка 

розвивається з клітин, що виробляють пігмент меланін); психоз, тромбоз. 

Словотвірна префіксація представлена префіксами над-, під-, проти-, без-. Префікс над- вказує на надмірний вияв того, 

на що вказує твірне слово: надвиробництво, надприбуток. Префікс під- надає термінам відтінку „частина чогось “: 

підпрограма, підсистема. Префікс проти- вказує на протилежність змісту: протидія, протиструм. Префікс пере- – на вияв дії, 

більший за норму, або на зміну діяльності: перевтома, переорієнтація. Префікс без- має значення відсутності того, на що 

вказує твірне слово: безвідносний, безперспективний. 

Для термінотворення використовуються іншомовні префікси а-: аполітичний, аморальний; анти-: антитіло, антироман, 

антигуманний, антидемократичний; де-: деполітизація, деперсоналізація (втеча від себе, феномен втрати ідентичності); 

контр-: контрнаступ – усі ці префікси з протилежним  значенням. Префікс ре- означає „ ще раз повторюю “: реконструкція. 

Дослідники відзначають високу продуктивність термінів з міжнародними терміноелементами. Так, І.М. Кочан їх 

називає блоками і в  «Словнику іншомовних слів» (за ред.О.С.Мельничука. – К., 1974) нараховує 180 таких блоків у 

препозиції: авто-, авіа-, агро-, відео-, гідро-, фото- та ін. 85 блоків у постпозиції : -грам, -граф, -лог, -метр, -фон та ін.. 15 

блоків вживаються і в препозиції, і в постпозиції: біо: біосфера, біогенез, ентеробіоз; графо: графологія (вивчення почерку з  

погляду його зв’язку з характером і психічним станом людини), бібліограф та ін.. Сумарно – 280 блоків, а термінів, утворених 



з їх допомогою, набагато і набагато більше. Лише з блоком авто-, пише дослідниця, у сучасній українській мові їх 117 (для 

зіставлення: «Словарик пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів» В.Домницького, виданий у Києві 1906р. як один із 

перших термінологічних словників,  фіксував таких слів всього 9).  

До цих блоків більш прийнятним є термін афіксоїди (префіксоїди, суфіксоїди). Це проміжні морфеми – частини 

складних або складноскорочених слів, співвідносні з повнозначним словом (коренем), а за словотворчими функціями – з 

префіксами і суфіксами. 

Суфіксально-префіксальний словотвір передбачає одночасне приєднання словотворчого префікса і суфікса до твірної 

основи: децентрація: іншомовні префікс де- і суфікс –ацій(а) додали до кореня центр (взятого з латинського слова centrum, 

яке, крім кореня, має суфікс –um, що до твірної основи не потрапляє); акліматизаці[йа] ← клімат; недокрів[йа] ← кров. 

Безафіксний словотвір – це творення термінів відкиданням значущих частин слова (усіченням): виклик ← викликати 

(сигнал, знак – радіо, телефонний), знак ← знáчити (будь-яке матеріальне вираження, а саме слова, малюнки, речі, що має 

значення), ріст ← рости (особистісний, продуктивності праці). В останньому випадку задіяно і чергування о – і як супровідні 

засоби словотвору. 

За загальними словотвірними моделями творяться і терміни – складні слова (складання як різновид морфологічного 

способу словотвору). Це терміни, утворені чистим складанням незалежних одне від одного слів: склопаста, склоцемент, 

світлотехніка. Друга модель – складання залежних одне від одного основ, поєднаних інтерфіксом (сполучним голосним): 

звукозапис, шумопеленгація, товарообіг, землеволодіння.  

Особливу групу становлять складні слова типу ампер-секунда, держава-монополія, лікар-терапевт, тест-матриця. Є 

спроба їх тлумачити як перехідний тип між словосполученням і складним словом. 

Різновидом складання є абревіація. Це утворення складноскорочених слів (абревіатур) різного типу: 1. Ініціальні 

абревіатури – з початкових звуків або букв: НОП ← наукова організація праці, ЗМІ ← засоби масової інформації, АКОРД ← 

асиметрія, контур, окрас, розмір, динаміка (термін із лікарської практики Ольги Богомолець – спостереження за нашкірними 

утвореннями на попередження меланоми), АТС (у вимові а-те-ес – автоматична телефонна станція). 2. Часткові, утворені : 

а) поєднанням початкових частин слів з повним словом: госпрозрахунок, енергосистема, навчання на кіберпацієнтах; б) 

поєднанням частин усіх твірних слів: начмед ← начальник медичної служби (професіоналізм розмовного характеру). 3. 

Комбіновані абревіатури, які утворюються поєднанням частини одного чи кількох твірних слів та початкових звуків інших 

слів: Азмол ← Азовські мастила й олива. 

У складних словах також продуктивно представлено міжнародні або запозичені елементи з різним ступенем адаптації 

їх в українській мові.  



Уже наявний в одній терміносистемі, термін може бути перенесений в іншу галузь. Напр., хімічний термін валентність 

як здатність ядра атома утримувати певну кількість вільних електронів був запозичений мовознавцями і в лінгвістиці означає 

потенційну здатність слова до сполучуваності з іншими словами в реченні (напр., дієслово передавати шестивалентне: Ми 

передали матері пакунок поїздом з Києва у Полтаву.). Перенесення готового терміна з однієї галузі в іншу виділяють як 

окремий спосіб творення термінів. 

Запозичення – це називання наукового поняття іншомовним словом. 

Спостерігається фонетичне засвоєння іншомовних термінів (істерія – гр. histera; его – лат. ego), морфологічне (конфлікт – 

лат. conflictus), фонетико-морфологічне (індивід – лат. individuum, інстинкт – лат. instinctus), калькування, тобто копіювання 

значення і структури  іншомовного терміна засобами рідної мови (нім. diе Erdbaden – землетрус; гр. polisemia – 

багатозначність; рос. прораб – виконроб, очеркист – нарисист). 

Прикладами власне запозичень слугують, зокрема, такі терміни: лібідо (лат. libido), персона ( лат. Persona); абревіатури, 

запозичені в готовому вигляді (без перекладу): НАТО (Північно-Атлантичний блок) – англ. NATO (North Atlantic treaty 

organization), ЮНЕСКО (Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки i культури) – англ. UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization). 

 

4. Проблемні аспекти у розвитку терміносистем 

Терміни як мовні одиниці покликані адекватно передавати сутність категорій і понять науки, техніки, інших сфер 

професійної діяльності. 

Проблемними аспектами у розвитку терміносистем є: 

– варіантність і синонімія у використанні термінів; 

– двозначність, яка можлива у зв’язку зі значеннєвою недосконалістю термінологічної лексики;  

– значне засилля іншомовної термінології за наявності національних відповідників; 

– надмірність у вживанні складноскорочених слів і скорочень. 

Варіантність – явище допустиме на етапі вироблення і становлення термінології. З часом в ужитку надається перевага 

якомусь одному з варіантів, який і закріплюється в мові як термін, а інший витісняється через надлишковість. Паралельне 

функціонування двох мовних знаків може бути виправдане, якщо за кожним закріплена своя сфера застосування. Наприклад, 

від слова варіант можна утворити прикметники варіантний та варіативний. Від кожного з них одержуємо похідні іменники 

– варіантність, варіативність, але у мовознавстві прижився перший термін (напр.., варіантність мовних засобів), а в педагогіці 

говоримо про варіативну частину програми.  



Терміни-синоніми також вживаються на початковій стадії розвитку терміносистеми, а потім залишається 

найдосконаліше слово. Так, на початку ХХ ст.. в російській мові закріпилося слово этаж, а в українській співіснували осад, 

осада, поверх, етаж. На сьогодні перші два із синонімів застаріли, етаж в літературному мовленні не вживається, а 

послуговуємося словом поверх. 

Допускаються у термінології абсолютні синоніми: асиміляція – уподібнення, дисиміляція – розподібнення.  

За наявності іншомовного відповідника перевага має надаватися корінному слову: погоджувальна рада – замість 

координаційна, засоби масової інформації, або ЗМІ – замість мас-медіа, виборці – замість електорат тощо. Будь-яке 

запозичення доречне, якщо воно позначає поняття, яке з різних причин ще не назване засобами української мови. Як слушно 

зауважує            С. Шевчук, „відсутність опірності чужомовним словам і брак зусиль у пошуку відповідних українських 

мовних засобів вираження наукової думки знижує науковий потенціал українського ученого “.  

На сьогодні усталилися межі тих понять, назви яких можуть скорочуватися, наприклад, назви країн, міністерств, 

головних управлінь, вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ: КНР (Китайська Народна Республіка), МОЗ 

(Міністерство охорони здоров’я) України, Міненерго України (Міністерство палива та енергетики), ГоловУКБ (Головне 

управління капітального будівництва), НАУ (Національний авіаційний університет , м. Київ), НАН (Національна академія 

наук ) України. Зокрема, назви вищих урядових посад – не скорочуються. 

При утворенні скорочень обов’язковою є вимога зрозумілості. Часто у тексті (у пресі, наукових працях) термінологічні 

скорочення (як і скорочення загалом) розшифровуються: ФО – фразеологічні одиниці, ССК – складні синтаксичні 

конструкції. 

 

5. Відображення термінології в лексикографічних працях 

Наводимо приклади деяких фахових словників відповідно до вашої спеціальності: 

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. 

2. Ничкало С.А. Мистецтво: короткий тлумачний словник. – К.: Либідь, 1999. 

3. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво: словник-довідник / А.М. Пасічний. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 

2008. 

4. Шевнюк О.Л. Словник термінів образотворчого мистецтва: навч. посібн. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. 

5. Якубяк М. Словник термінів мистецтва: французько-український, українсько-французький / М. Якубяк. – Львів, 2003. 

 

ІІ. Завдання з орфрграфії.  



1. Правопис слів іншомовного походження. Виконайте 3 вправи (подані нижче, після теоретичного матріалу), 

попередньо засвоївши правила правопису слів іншомовного походження:  

Подвоєння приголосних в іншомовних словах 

В українській мові в загальних назвах подвоєння приголосних не відбувається: бароко, піанісимо, група, шасі, 

фін. 

Зберігається подвоєння в окремих словах: аннали, бонна, брутто, ванна (ванний), донна, Мадонна, манна 

(манний),  нетто, панна, пенні, панно, тонна, білль, булла, вілла, мулла, дурра, мірра.  

Приголосні подвоюються при збігу однакових приголосних префікса й кореня у таких словах, в яких 

використовуємо паралельне  непрефіксальне слово: інновація (бо є новація), ірраціональний ( бо є раціональний), 

сюрреалізм (бо є реалізм). (Але: нотація – анотація, конотація – приголосний не подвоюється, оскільки 

непрефіксальне і префіксальне слова мають різне лексичне значення, далекі одне від одного за змістом). 

У власних назвах подвоєння зберігається: Брюссель, Марокко, Міссурі, Ніцца, Мюллер, Руссо, Торрічеллі, 

Шиллер, Ахіллес, Аполлон, Будда, Макіавеллі,. Подвоєння зберігається і в похідних словах: буддизм, голландський, 

брюссельський. 

Примітка: Відповідно до змін у новій редакції Українського правопису без подвоєння треба писати Дікенс, Текерей,Бекі (к на місці 

іншомовного ck) 

 

 

 

М’який знак в іншомовних словах 

М’який знак  в іншомовних словах пишемо після букв д, т, з, с, л, н на позначення м’яких приголосних перед я, 

ю, є, ї, йо: барельєф, конферансьє, ательє, мільярд, бульйон, віньєтка, Кордильєри, Севілья, Готьє, Мольєр та 

бельетаж (перед е). 

Після л при м’якій вимові перед буквою на позначення приголосного: фільм, альбатрос, альт, альбом, Нельсон, 

але: залп, алгебра, алхімія, Алжир, алкоголь. 

У кінці слів при м’якій вимові приголосних: магістраль, Рафаель, акварель, Булонь, але: бал, метал, меморіал, 

рулон, шприц, палац, матрац, Суец. 

М’який знак  не пишемо перед я, ю, які позначають м’якість попередніх приголосних та звуки [а], [у],: Аляска, 

тюль, ілюзія, Цюрих, нюанс, резюме, Нюрнберг. 



Апостроф у словах іншомовного походження 

У словах іншомовного походження апостроф пишемо після букв, що позначають губні, шиплячі, задньоязикові 

приголосні та глотковий [г] і дрижачий [р], перед я, ю, є, ї. Отже, після букв б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р перед я, ю, 

є, ї ставимо апостроф в іншомовних словах та похідних від них: б’єф, комп’ютер (комп’ютерний, комп’ютеризація), 

п’єдестал, інтерв’ю (інтерв’юер), Рив’єра, прем’єр, ф’єф, Вінсент Руґг’єро, Монтеск’є, Х’юстон, Руж’є, миш’як, 

Фур’є, кар’єра (кар’єрист). 

Після префікса, який закінчується на приголосний, перед я, ю, є, ї: ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура, фельд’єгер. 

Апостроф не пишемо: 

Перед йо: курйоз, серйозний, Воробйов, Соловйов. 

Коли я, ю служать для позначення м’якості попереднього приголосного перед [а], [у]: пюпітр, бязь, фюзеляж, 

рюш, кювет, гяур, гюйс, Гюго, Мюллер. 

Роздільна вимова в іншомовних словах може передаватися  не тільки написанням апострофа, але й вживанням 

знака м’якшення: Мольєр, пеньюар, вольєр, браконьєр, Жуаньї, Етьєн, монпансьє; буквосполучення ьйо: лосьйон, 

авіньйон, каньйон, мільйон, павільйон, сеньйор. 

Букви и, і, ї 

У загальних та власних назвах іншомовного походження після букв, що позначають дев’ять приголосних, – д, т, 

з, с, ц, ч, ш, ж (дж), р перед буквою на позначення наступного приголосного пишемо букву и – так зване правило 

«дев’ятки»: диплом, інститут,  зикмашина, позиція, сирена, фортисимо, університет, система, цифра, цистерна, 

чипси,  речитатив, шифр, режим, джинси, риф, фабрика; Братислава, Тибет, Корсика, Сирія, Чикаго, Шиллер, 

Флорида, Африка, Мадрид, Рим, Цюрих. 

У словах іншомовного походження, які давно засвоєні українською мовою, після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед 

буквою на позначення наступного приголосного також пишемо и: спирт, вимпел, миля, калмик, гиря, кипарис, кишлак, 

кисет, єхидна, лиман, нирка; також у словах церковного вжитку: єпископ, єпитрахиль, митра, митрополит, диякон, 

християнство. 

І пишемо: 

після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р, що позначають приголосні звуки, перед буквами на позначення голосних та й, 

я, ю, є: діалектика, матеріал, діафрагма, Тиціан, радій, президія (президію), гієна, дієта, аудієнція;  

після букв, які не входять до «дев’ятки»: клієнт, геніальний, мітинг, фіалка, фіолетовий, візит, Віардо; 



на початку слова: ідея, Іспанія, інструкція, Ібсен та в кінці невідмінюваних слів: візаві, журі, колібрі, парі, таксі, 

Нагасакі. 

в іменниках на -ія: каліграфія, географія, інтеграція. 

Ї пишемо: 

після букв, що позначають голосні звуки: мозаїка, наївний, прозаїк, Енеїда, Каїр, гіперболоїд.  

 

Вправа 1. Перекладіть українською мовою виділені слова, поясніть подвоєння і його відсутність в іншомовних 

словах. 

 

1. Своеобразность искусства Пьеро делла Франческа, в стиле которого причудливо переплелись особенности 

сиенской живописной школы, богатые традиции поздней готики, художественные достижения Джотто, открытия 

Учелло и фра Анжелико, новаторские идеи Мазаччо. 2. Джованни Беллини – представитель венецианской живописи 

эпохи Возрождения. 3. Картина Лотто «Мадонна с Младенцем и святыми». 4. Поль Сезанн, не признанный при жизни, 

сегодня считается самым новаторським художником ХІХ века. 5.  Камиль Писсарро многое познал и через многое 

прошел: школа барбизонцев, революционность импрессионистов, сдержанность Сезанна, смелость Гогена, 

неоимпрессионизм Сера, размах Ван Гога… 6. Итальянский классицизм, стиль барокко, группа художников, 

Голландия, голландские пейзажисты, сезаннизм как метод живописи, Андре Массон как представитель 

сюрреализма, коллаж, граффити, граттаж, фроттаж (Коллекция «Великие художники»). 

 

 

Вправа 2 . Запишіть правильно слова, вставляючи замість крапок (де потрібно) м’який знак чи апостроф. 

Написання поясніть. Як критерій нормативності використовуйте наведені вище правила «Українського правопису», 

словники іншомовних слів, орфоепічний словник. З’ясуйте значення невідомих слів. 

 

Ател..є, бар..єр, р..юкзак, Б..янка, б..юро, мéд..є, міл..д..ю, д..юни, мад..яр, ін..єкція, ад..юнктура, інтерв..ю, 

В..єтнам, К..юв..є, к..янті, к..ювет, К..юрі, к..ят, к..яроскуро, верміл..йон, інтер..єр, контррел..єф, кар..єра, кан..йон, 

кон..юнктура, кон..юнкція, ін..єкція, міл..ярд, міл..ярдеїзм, Пом..яловський, м..юрид, п..єзокварц, пап..є- маше, п..юре, 

рант..є, Ет..єн, ф..юзеляж, ф..юмаж, граф..я, кіновар.., кіновар..ю, мітел..шпіл.., тер..єр, тант..єма, с..єра, С..юзанна, 

С..юзен, Х..юстон, миш..як. 



 

Вправа 3. Згрупуйте слова відповідно до вибраної орфограми на місці крапок – букви и, і, ї в іншомовних словах 

– та відповідно до правил написання цих орфограм. Продумайте оптимальний варіант групування. З’ясуйте значення 

невідомих вам слів.  

  

 Гот..ка, дада..зм, декорат..в..зм, д..в..з..он..зм, еп..таф..я, д..адема, др..ада, еклект..ка, експоз..ц..я, баз..ліка, 

матер..ал, махагон.., реставрац..я, шантон.., мегал..т, мегал..т..зм, кар..ат..да, куб..зм, ..н..ц..ал, дом..нанта, х..тон, 

х..мера, функц..онал..зм, с..нтет..зм, урбан..зм, каравадж..ст, маньєр..зм, ..нд..го, ..люзорн..сть, ..нту..ц..я. 

 

2.Вимова і правопис префіксів.  

Вправа 4. Пригадайте особливості вимови і написання префіксів пре-, при-, прі-; роз-, без-, з- ⁄ с- (зі-). Запишіть 

по 5 прикладів з кожним префіксом. 

3.  Творення чоловічих і жіночих імен по батькові (правопис суфіксів) 

 Чоловічі імена по батькові утворюються за допомогою суфікса    -ович: Петро – Петрович, Василь – Васильович, 

Сергій – Сергійович, Кость –  Костьович, Костянтин - Костянтинович, Дорош –  Дорошович, і ін. Суфікс -івн(а), -ївн(а) 

утворює жіночі імена по батькові: Петро –  Петрівна, Василь – Василівна, Гордій-Гордіївна.  

Примітка: Оскільки іменники Ігор, Лазар – це іменники м’якої групи, то в новій редакції Українського правопису подано 

утворене від них імена по батькові з м’яким знаком: Ігорьович, Лазарьович. 

Подаємо за новим правописом, позначаючи наголос,  імена по батькові,  які є специфічними і утворені від таких 

імен: Ілля  ́– Іллі´ч, Іллі´вна, Лука  ́– Луки´ч, Лу´ківна, Хома  ́– Хо´мович (і Хоми´ч), Хо´мівна, Кузьма´ – Ку´зьмович 

(і Кузьми´ч), Ку´зьмівна, Са´ва – Са´вович (і Са´вич), Са´вівна, Я´ків – Я´кович, Я´ківна, Григо´рій – Григо´рович, 

Григо´рівна, Мико´ла – Микола´йович (і Мико´лович), Микола´ївна (і Мико´лівна).  

При творенні імен по батькові від Антін, Федір відбувається чергування голосних: Антін – Антонович, 

Антонівна, Федір – Федорович, Федорівна. 

 

Вправа 5. Утворіть чоловічі і жіночі імена по батькові від імен: Андрій, Азарій, Анатолій, Антон, Аркадій, 

Арнольд, Арсен, Арсеній, Богдан, Валерій, Віктор, Володимир, Владислав, Геннадій,  Григорій, Григір.  

4. Зміни приголосних при словотворенні 

  Завдання. Опрацюйте теоретичну довідку і виконайте вправу 6, подану після неї. 



При словотворенні чергування глоткової (фарингальної) фонеми /г/ та задньоязикових /к/, /х/ супроводжується 

уподібненням (асиміляцією) та спрощенням звуків. У зв’язку з цим виникають такі групи приголосних: 

[г], [ж], [з]        +       -ськ(ий), -ств(о)         →        -зьк(ий), -зтв(о); 

[к], [ч], [ц]       +       -ськ(ий), -ств(о)          →        - цьк(ий), -цтв(о); 

[х], [ш], [с]       +       -ськ(ий), -ств(о)         →        - ськ(ий), -ств(о). 

Наприклад: Прага – празький, убогий – убозтво, Запоріжжя – запорізький, Париж – паризький, боягуз –

боягузтво,; 

козак – козацький – козацтво, ткач – ткацький – ткацтво (але: Дамаск – дамаський), Овруч – овруцький,  молодець 

– молодецький – молодецтво; мистець – мистецький – мистецтво, Ніцца – ніццький, Суец – суецький; 

чех – чеський, птах – птаство, Карабах – карабаський, Золотоноша – золотоніський,  товариш – товариський – 

товариство, білорус – білоруський, залісся – заліський.. 

У деяких словах зміна приголосних не відбувається: Небіт-Даг – небіт-дагський, Бангкок – бангкокський, баски 

– баскський, тюрки – тюркський, Нью-Йорк – нью-йоркський, ацтеки – ацтекський, казах – казахський, Клуж – 

клужський, Печ – печський, Ла-Манш – ла-маншський, Мекка – меккський, Ясси – ясський тощо. 

Інші приголосні перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) зберігаються: брат – братський – братство, завод – заводський, 

інтелігент – інтелігентський – інтелігентство, студент – студентський – студентство, Перемишль – перемишльський. 

Вправа 6. Від поданих іменників утворіть прикметники додаванням суфікса        -ськ(ий). 

Буг, архіпелаг, бунтівник, безвірник, Великі Луки, Львів, Багдад, Бангладеш, Будапешт, Вільнюс, Крим, 

Ужгород, Запоріжжя, Брест, Льєж, студент, Водолага, Данциг, чех, варяги, Овруч, Рига, Париж, Чикаго, Брандербург, 

викладач, Бахмач, Гадяч, Видубичі, Сиваш, Одеса. 

ІІІ. Ділові папери: пояснювальна і доповідна записка. 

Користуючись інтернет-ресурсами, опрацюйте теоретичну довідку про названі документи.  

За зразком заяви напишіть пояснювальну записку на ім’я того викладача, чиє заняття Ви пропустили, з 

обов’язковою вказівкою, що пропущене заняття зобов’язуєтеся відпрацювати. 

 Напишіть (також за зразком заяви) доповідну записку від імені культорга своєї групи на ім’я завідувача кафедри 

образотворчого мистецтва професора Шевнюк О.Л., що ваша група готова до проведення конкурсу малюнка за 

мотивами творів Т. Шевченка. Текст починайте стереотипним зворотом Доводжу до Вашого відома. 


