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Форма проведення: письмова дистанційна 

Тривалість проведення: 2 год 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Іспит проводиться online з використання сервісних служб та платформ Google:  

Hangouts Meet – для організації відеозв’язку зі студентами 

Google Forms – для проведення письмового тестування з практичним завданням  

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання: 

Тестування – 30 балів: 

- завдання 1 – 7 – з однією правильною відповіддю – по 1 балу (всього 7 балів) 

- завдання 8 – 18 – з кількома правильними відповідями – по 1 балу (всього 

11 балів) 

- завдання 19 – 21 – на встановлення відповідності – по 4 бали (всього 12 балів) 

Практичне завдання – 10 балів: 

- правильне складання документа  (всього 10 балів) 

 

Перелік тем, які виносяться на екзамен: 

1. Українська мова – мова професійного спілкування, національна мова 

українського народу, державна мова України 

2. Стилістична система сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні 

3. Мова і професія. Мовний суржик. Терміни і професіоналізми 

4. Культура усного фахового спілкування 

5. Форми колективного обговорення професійних проблем 

6. Особливості публічних виступів. Мистецтво презентації 

7. Культура мовлення під час дискусії та дебатів 

8. Нормативність і правильність мовлення 

9. Лексичні норми професійного спілкування українською літературною мовою. 

Фразеологія 

10. Орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови 

11. Особливості вживання граматичних форм займенників, числівників 

12. Особливості вживання граматичних форм дієслів та службових частин мови 

13. Морфологічні норми професійного мовлення 

14. Дотримання синтаксичних та пунктуаційних норм у професійному спілкуванні 

15. Загальні вимоги до складання і оформлення документів 

16. Укладання документів щодо особового складу та розпорядчих документів 

17. Укладання довідково-інформаційних документів 

18. Укладання документів з господарсько-договірної діяльності 

19. Укладання обліково-фінансових документів 

 

Голова циклової комісії _____ ______Олена ГРУЗДЬОВА  

Екзаменатор _______________  ________Наталія РОЗІНКЕВИЧ 
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