УКРАЇНСЬКА МОВА
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ
БММ-23-9, БСМ-11-9, БМВ-21-9, БМЕ-21-9
з 12 по 22 травня
Викладач – О. І. Бугайова
Мета занять: підвищити рівень мовної грамотності, навчити доцільно й грамотно
використовувати фахову термінологію в професійній діяльності.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12
Наукова комунікація як складник фахової діяльності
Доповнити письмово такі речення:
1. Термін – це …
2. Ознаки терміна: … (назвати й розписати).
3. Залежно від ступеня спеціалізації терміни поділяють на:
• загальнонаукові – … (правило, приклади таких термінів);
• міжгалузеві – … (правило, приклади таких термінів);
• вузькоспеціалізовані – … (правило, приклади таких термінів).
4. Способи творення термінів:
• вторинна номінація – це … (правило, приклади таких термінів);
• словотвірний – це … (правило, приклади таких термінів);
• синтаксичний – це … (правило, приклади таких термінів);
• запозичення – це … (правило, приклади таких термінів).
5. Типи термінологічних словників:
• тлумачні – це … (правило, приклади таких словників);
• перекладні – це … (правило, приклади таких словників);
• тлумачно-перекладні – це … (правило, приклади таких словників).

Практичне завдання. До поданих ненормативних слів і словосполучень, які
використовують у науковому стилі як кальку з російської мови, доберіть нормативні
відповідники (можна у ворді):
Відзив –
у залежності –
заключення –
висновки по викладеному –
відмінити –
в деякій мірі –
в кінці кінців –
для наглядності –
добавити –
доказувати –
досвід по розробці –
задіяти –
константувати –

між тим –
примірний –
при наявності –
приступати (до чого) –
навик –
мова йде про –
намітити –
перечислити –
підготовити –
не дивлячись на –
направляти –
область виробництва –
оточуюче середовище –
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по крайній мірі –
поступати –
пред’явити –
при виробленні –
признавати –
приймати до уваги –
приміняти –
при таких умовах –
рішити проблему –
рахувати що –
протирічити –

Шпаргалка: відгук, деякою мірою, надходити, висновки з викладеного, скасувати,
чинити, під час вироблення, для вироблення, визнавати, брати до уваги, застосовувати,
висновок, закінчення; зрештою, врешті-решт; перенести, для унаочнення (увиразнення),
додати, доводити, навичка, розпочинати, починати, залучити, спрямовувати, звертати,
галузь виробництва, вважати що, приблизний, показувати, подавати, ідеться про,
за таких обставин, у таких обставинах, залежно від; вступати до, накреслити,
запланувати, перерахувати, перелічити, підготувати, незважаючи на, розв’язати
проблему, суперечити, орієнтовний, довкілля, навколишнє середовище, принаймні,
щонайменше, за наявності, у разі, тим часом, скеровувати, констатувати.
Творче завдання. Підготувати презентацію «Термінологія і сленг обраного фаху
(пояснення з ілюстраціями)» (не менше 10 слайдів).
Література
1. Типи термінологічних словників // Шевчук С. В. Українська мова за професійним
спрямуванням. URL: https://studfile.net/preview/5128080/page:28/
2. Український правопис 2019 року. URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf
3. Термін і його ознаки // Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням.
URL: https://studfile.net/preview/5721435/page:11/
4. Фахова мова. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Фахова_мова

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
1. Відповіді на питання – до 30 балів.
2. Практичне завдання – до 30 балів.
3. Творче завдання – до 40 балів.

ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК
Електронна адреса викладача: kbugajova777@gmail.com
Номер вайбера, телеграма: 095-672-71-64.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13
Науковий стиль у професійному спілкуванні
Доповнити письмово такі речення:
1. Науковий стиль:
• функція: …
• ознаки: …
2. Підстилі наукового стилю:
• власне науковий: … (вказати жанри, мовні ознаки);
• науково-популярний: … (вказати мовні ознаки);
• науково-навчальний: … (вказати жанри, мовні ознаки).
(Прочитати зазначений нижче текст і вказати, до якого підстилю наукового стилю
він належить. Думку обґрунтувати).
Історія наукового стилю
Виникнення і розвиток наукового стилю пов'язані з еволюцією різних галузей наукових знань,
різноманітних сфер діяльності людини. Спочатку стиль наукового викладу був близький до
стилю художньої оповіді. Так, наукові праці Піфагора, Платона і Лукреція відрізнялися
особливим, емоційним сприйняттям явищ. Відділення наукового стилю від художнього
відбулося в олександрійський період, коли в грецькій мові стала формуватися стійка наукова
термінологія. Згодом вона поповнилася за рахунок латині, яка стала інтернаціональною
науковою мовою європейського середньовіччя. В епоху Відродження вчені прагнули до
стислості і точності наукового опису, вільного від емоційно-художніх елементів викладу, які
суперечать абстрактно-логічному відображенню природи. Відомо, що занадто "художній"
характер викладу Галілея дратував Кеплера, а Декарт вважав, що стиль наукових доказів
Галілея надмірно "белетризований". Надалі зразком наукової мови став суворо логічний
виклад Ньютона.

Практичне завдання 1. Англіцизми – це слова і словосполуки, позичені з англійської
мови або утворені за її взірцями. Вони в науковому стилі є доречними, якщо позначають
поняття, ще не названі засобами української мови. Але інколи англіцизми витісняють деякі
питомі українські терміни. Не забуваймо своє – українське. Доберіть до пропонованих
запозичених слів українські відповідники (наприклад: процент – відсоток).
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Стронгмен –
шопінг –
респонденти –
бігборд –
лоукост –
тренінг –
світшот –
бейджик –

лайкати –
драйвовий –
букросинг –
лайфхак –
хештег –
фідбек –
капкейк –
спікер –

френд –
квест –
фрилансер –
челендж –
скриншот –
кейтеринг –
смузі –
шоу –

Шпаргалка: силач, видовище, густий сік, решітка, опитувані, бабка, книгообмін,
рекламний щит, друг, запальний, вільнонайманець, виклик, екранознімок, вишкіл,
доповідач, значок, малокошт, покупки, порада, відповідь, їжа на виїзді, светр, пошук,
вподобати.

Практичне завдання 2. Напишіть до 10 іншомовних слів-термінів, що стосуються
вашого фаху. Вкажіть український відповідник. Для цього, зокрема, можна
скористатися онлайн-словником (http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/).

Творче завдання. «Заговори зі мною, щоб я тебе побачив». Вчимося вимовляти слова
правильно. Набираємо в інтернеті НАГОЛОС РЕП і потрапляємо на сторінку
https://www.youtube.com/watch?v=bH4OBpYCv9U.
Тренуємося читати (можна на різній швидкості, її регулюємо так: унизу з правого боку
натискаємо на
, обираємо «Скорость воспроизведения», 0,25 – найповільніша).
Висилаємо відео на будь-якій швидкості. Відеоприклад дивіться в Googleкласі.
З ваших відео змонтуємо одне – спільне.
(Для особливо сором’язливих: записати слова з відео й поставити наголоси.)
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Література
1. Науковий стиль мовлення. URL:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Науковий_стиль_мовлення
2. Науковий стиль, його ознаки. URL: https://studopedia.ru/2_91127_naukoviy-stilmovlennya-yogo-oznaki.html
3. Український правопис 2019 року. URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/05062019-onovl-pravo.pdf
4. Форми наукового стилю. URL: https://studfile.net/preview/2496885/page:2/

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
1. Відповіді на питання – до 30 балів.
2. Практичне завдання – до 30 балів.
3. Творче завдання – до 40 балів.

ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК
Електронна адреса викладача: kbugajova777@gmail.com
Номер вайбера, телеграма: 095-672-71-64.
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