
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ»  

Циклова комісія з видавничої справи, культури та української філології 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст» 

Курс ІІІ 

Галузь знань: 01 Освіта  

Спеціальність: 012 Дошкільна освіта 

Освітня програма: Дошкільна освіта 

Форма проведення: письмова 

Екзамен у формі електронного тестування з практичним завданням 

Тривалість проведення: 2 год. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Екзамен 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 – 20 – з однією правильною відповіддю – по 1 балу (всього 20 

балів); 

- завдання 21 - 25 – з кількома правильними відповідями – по 2 бали (всього  

10 балів); 

Практичне завдання – 10 балів: 

- правильне оформлення документа (всього 5 балів) 



- правильна класифікація документа, визначення його реквізитів (всього 5 

балів) 

Перелік тем, які винесено 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 іменників, прикметників 

12. Особливості вживання граматичних форм дієслів та службових частин мови 

13. Морфологічні норми професійного мовлення 

14.Дотримання синтаксичних норм у професійному спілкуванні 

15. Загальні вимоги до складання і оформлення документів 

16. Укладання документів щодо особового складу  

17. Укладання розпорядчих документів 

18.Укладання довідково-інформаційних документів 

19.Укладання документів з господарсько-договірної діяльності 

20. Укладання обліково-фінансових документів 

 

Голова циклової комісії                             О. В. Груздьова  

Екзаменатор                                                  О.П.Перевертун 


