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ВСТУП 

Формування висококваліфікованого фахівця у вищій школі – 

складний процес, в основі якого належний рівень володіння 

літературною мовою, зокрема таким її функційним різновидом, як 

науковий стиль. Розвиток навичок наукового, а отже, і майбутнього 

професійного мовлення є якісним лише за умови опанування 

термінології фаху, нормативного її використовування в усній та 

писемній формах. 

Процеси нормування української термінології знайшли своє 

відображення в дослідженнях науковців, матеріалах наукових 

конференцій, роботі Технічного комітету стандартизації науково-

технічної термінології (ТК СНТТ), науково-технічної комісії з питань 

термінології при Держстандарті України.  

У розроблених національних стандартах окреслено аспекти 

термінологічної роботи, правила утворювання, використовування 

термінів, а також створювання й оформлювання нормативних 

документів та вимоги до їх змісту. «Вимоги цих ДСТУ дають змогу 

як розробникам стандартів, так і всім, хто працює з українським 

словом, висловлюватися українською мовою, користуючись 

системою правил уживання слів як засобом українськомовного 

способу мислення» [14]. 

Навчальний посібник «Фахова термінологія» є спробою 

запропонувати студентам опрацювати мовні вимоги до термінів, 

викладені в українських термінологічних стандартах, задля розвитку 
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й удосконалення їхнього наукового мовлення. 

Метою навчального посібника є формування у студентів системи 

базових знань про терміни, закономірності формування 

термінологічних систем, розуміння принципів систематизування і 

стандартизування термінів, навичок правильного вживання термінів 

відповідно до норм, закладених у стандартах ДСТУ 3966-2000, ДСТУ 

1.5:2003, ДСТУ 3966:2009. 

Уперше українські терміни лісівництва та деревинообробляння 

стали об’єктом аналізування щодо використовування їхніх 

нормативних варіантів відповідно до національних термінологічних 

стандартів. 

Посібник складено з двох розділів, у першому викладено 

відомості про термін та вимоги до нього, охарактеризовано групи 

термінів за їхньою структурою. Детально описано способи творення 

термінів, зазначено специфіку, як їх використовувати для 

найменування спеціальних понять у галузі лісівництва та 

деревинообробляння. Подано норми наукової мови, відображені у 

національних стандартах, щодо української термінології та ділового й 

наукового стилів української мови. 

Другий розділ містить додатковий матеріал (це статті провідних 

українських науковців), що допоможе студентам самостійно 

доопрацювати різні аспекти процесу становлення та сучасного стану 

української термінології, глибше зрозуміти процеси, що відбуваються 

в терміносистемах лісівництва та деревинообробляння. 
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Відповідно до мети курсу «Фахова термінологія» самостійне 

виконання студентами завдань, запропонованих до кожного 

семінарського заняття, – це обов’язковий складник навчального 

процесу. Тематику завдань студенти обирають самостійно із 

запропонованого до кожного семінару переліку, діапазон наукових 

публікацій може бути доповненим відповідно до зацікавлень 

студентів та їхніх самостійних наукових досліджувань. Одним із 

важливих завдань є виступ на семінарському занятті за матеріалами 

опрацьованої наукової публікації та розгортання дискусії у групі.  

Діапазон типів вправ і завдань (зокрема й творчих) дає змогу 

використовувати матеріал посібника як для аудиторної, так і для 

самостійної роботи студентів. 




