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ПІДСУМОК – ЗАЛІК 

 
Види 

контролю 

Поточний 

контроль 

(диктант, 

усні 

відповіді, 

словникові 

диктанти, 

самостійні 

роботи 

тощо) 

Папка зі 

зразками 

документів, 

написаними від 

власного імені 

(автобіографія, 

резюме, заява, 

характеристика, 

доповідна й 

пояснювальна 

записки, звіт, 

протокол і витяг 

з протоколу, 

доручення, 

розписка, 

договір, 

контракт, 

трудова угода) 

ЗДАТИ НА 

ОЦІНКУ ДО 

КІНЦЯ 

СЕМЕСТРУ 

Прилюдний 

виступ на 

професійну 

тему 

 

Підсумкові 

тести 

 

Загальна 

(підсумкова) 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів: 
25 25 25 25 100 

 

 

Практичне заняття № 1 

ДИКТАНТ 

 

Практичне заняття № 2 

ДЕРЖАВНА МОВА – МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 
1. Орфографічні норми української мови. Словниковий диктант: правопис 

слів з апострофом і знаком м’якшення. 

2. Прилюдний виступ на професійну (філологічну) тему (тривалість виступу 

5-7 хв, 2-3 студентів). 

3. Мовна ситуація та мовна політика в Україні.  

4. Особливості та форми лінгвоциду щодо української мови. Лінгвоцид у світі. 
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5. Документи щодо особового складу. Перелік реквізитів, особливості 

написання і зразок (від власного імені) автобіографії та резюме. 

6. Письмове домашнє завдання: відредагуйте речення (виправте логічні, 

стилістичні, орфографічні, пунктуаційні та ін. помилки): 

1. Саме перше що кинулося в очі прийшовши до музею, була повна 

запущеність його приміщеннь. 2. Вивчаючи маршрути Карпат ми літом поїдемо 

туди віддихати. 3. Сторони договорилися про влаштування спільних міроприємств. 

4. В 2 годині відбудиться відкритя виставки художника Марчука в галиреї Бастіон, 

запрошуються всі бажаючі. 5. Згідно наказу деректора він на два дня поїхав у 

командіровку.  

 

Практичне заняття № 3 

УКРАЇНСЬКА МОВА – МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ 
1. Орфографічні норми української мови. Словниковий диктант: правопис 

складних слів. 

2. Прилюдний виступ на професійну (філологічну) тему (тривалість виступу 

5-7 хв, 2-3 студентів). 

3. Українська мова серед інших мов світу (сім’я, група, підгрупа). Ознаки 

(особливості) української мови, якими вона відрізняється від інших мов. 

4. Фунції мови у суспільстві. 

5. Документи щодо особового складу. Перелік реквізитів, особливості 

написання і зразок заяви (від власного імені на ім’я декана) та 

характеристики (про когось із одногрупників). 

6. Письмове домашнє завдання: відредагуйте речення (виправте логічні, 

стилістичні, орфографічні, пунктуаційні та ін. помилки): 

1. Це дуже здібний і перспективний на майбутнє студент. 2. Коміссія по 

перевірці, знайшла багато чисельні недостатки. 3. Продається палатка для туриста 

синього кольору, заінтересованих звонити по телефону. 4. Ми радіємо і гордимося 

успіхами наших студентів. 5. Піднявшись на гору, перед туристами відкрились 

живописні краївиди. 

 

Практичне заняття № 4 
ОСНОВИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

1. Орфографічні норми української мови. Словниковий диктант: вживання 

великої / малої букви. 

2. Прилюдний виступ на професійну (філологічну) тему (тривалість виступу 

5-7 хв, 2-3 студентів). 

3. Комунікативні ознаки культури мовлення. 

4. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма основних мовних формул. 

5. Довідково-інформаційні документи. Перелік реквізитів, особливості 

написання і зразок доповідної та пояснювальної записок (від власного імені 

на ім’я декана). 

6. Письмове домашнє завдання: відредагуйте речення (виправте логічні, 

стилістичні, орфографічні, пунктуаційні та ін. помилки). 

1. На протязі слідуючої неділі у магазині Модна лавка починається сезонна 

роспродажа зимніх пальто. 2. Кімната після римонта стала більш затишнішою бо 
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ми поклеїли нові обої з любимим узором, і купили 3 метра красивої французської 

тюлі. 3. Дівчата ходили вдіті по погоді в кружевних кофтах, коротеньких юбочках, 

і сапожках на високих каблуках. 4. Більша половина студентів (біля сто чоловік) 

поїдуть літом в Ворохту прийняти учасьть в практиці. 5. Зустрівший мене коллега, 

розповів про нові міроприємства.  

 

 

Практичне заняття № 5 
ОСНОВИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

1. Орфографічні норми української мови. Словниковий диктант: правопис 

слів іншомовного походження.  
2. Прилюдний виступ на професійну (філологічну) тему (тривалість виступу 

5-7 хв, 2-3 студентів). 

3. Невербальні компоненти спілкування. 

4. Універсальні величини усного спілкування. 

5. Довідково-інформаційні документи. Перелік реквізитів, особливості 

написання і зразок протоколу та витягу з протоколу (про збори групи). 

6. Письмове домашнє завдання: відредагуйте речення (виправте логічні, 

стилістичні, орфографічні, пунктуаційні та ін. помилки). 

1. Ми навідали не тільки музей, а і встигли побувати в картинній галиреї і 

купили памятні сувиніри. 2. На відзнаку ювілея метця проведені багато численні 

міроприємства у яких прийняло учасьть багато початкуючих письменників. 3. Не 

дивлячись на не сприятливі обставини праці на протязі слідуючої неділі ви маєте 

закінчити цей проект. 4. На дитячій площадці покрасили качелі і карусель самими 

різними красками. 5. У відповідь на об’яву продати бувший у використанні 

ноутбук на мій адрес на протязі трьох днів прийшло два листа і відкритка. 

 

Практичне заняття № 6 

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ  

І ЙОГО ЗАСОБИ У  ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 
1. Орфографічні норми української мови. Словниковий диктант: подвоєння 

та подовження, спрощення в групах приголосних. 

2. Прилюдний виступ на професійну (філологічну) тему (тривалість виступу 

5-7 хв, 2-3 студентів). 

3. Становлення і розвиток офіційно-ділового стилю української мови. 

4. Особливості офіційно-ділового тексту і викладу думки.  

5. Довідково-інформаційні документи. Перелік реквізитів, особливості 

написання і зразок звіту (про проходження практики). 

6. Письмове домашнє завдання: відредагуйте речення (виправте логічні, 

стилістичні, орфографічні, пунктуаційні та ін. помилки). 

1. Більш за все я люблю і захоплююсь історією України. 2. Дякуючи 

підтримці спонсорів виробництво налагодило виробництво сувинірів. 3. У музеї 

Прикарпацького Універсетету відбулася виставка талановитих, молодих науковців. 

4. Я рахую що екзамин по українській мові мені повезе здати прикрасно. 5. Прошу 

вас надати мені путьовку в санаторій профілакторій на червень місяць текучого 

року. 
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Практичне заняття № 7 

УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 
1. Орфографічні норми української мови. Словниковий диктант: правопис 

слів із чергуванням приголосних звуків. 

2. Прилюдний виступ на професійну (філологічну) тему (тривалість виступу 

5-7 хв, 2-3 студентів). 

3. Поняття про термін та його ознаки. 

4. Використання власне українських та запозичених термінів у фаховій 

діяльності. 

5. Обліково-фінансові документи. Перелік реквізитів, особливості написання і 

зразок доручення та розписки (від власного імені). 

6. Письмове домашнє завдання: відредагуйте речення (виправте логічні, 

стилістичні, орфографічні, пунктуаційні та ін. помилки). 

1. Продається ноут-бук (виробництво Германія) бувший в використанні не 

дорого. 2. Об’ява: у нашій взут’євій лавці ви зможите обзавестися шкір’яним, 

резиновим та жіночим взутям. 3. Скінчивши універсетет, мене назначили на 

посаду переводчика. 4. Він приймав активну участь в кружку по вивченю екології 

в нашій школі за що він був нагороджений дошкою пошани. 5. Прошу перенести 

мені здачу екзамену з травня місяця на квітень місяць текучого року по поважній 

причині. 

 

Практичне заняття № 8 

УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 
1. Орфографічні норми української мови. Словниковий диктант: правопис 

часток не, ні з різними частинами мови. 

2. Прилюдний виступ на професійну (філологічну) тему (тривалість виступу 

5-7 хв, 2-3 студентів). 

3. Омонімія, полісемія і синонімія термінів. 

4. Проблемні аспекти у розвитку української терміносистеми. 

5. Професійна лексика та її вживання у фаховому мовленні. 

6. Господарсько-договірні документи. Перелік реквізитів, особливості 

написання і зразок договору, контракту та трудової угоди. 

7. Письмове домашнє завдання: відредагуйте речення (виправте логічні, 

стилістичні, орфографічні, пунктуаційні та ін. помилки). 

1. Серед міроприємств по відзначенню цього свята були слідуючі: виступи 

музичних колективів, конкурси, вікторини. 2. Молодожони заказали свадєбні 

кольца в майстерні по виготовленню ювелірних прикрас. 3. Мовна культура 

людини являється складовою частиною загальної культури людини. 4. Працівник 

Петренко завжди має свою власну думку, ніколи не боїться сказати як він рахує. 5. 

Дану виставку можна рахувати всеукраїнською бо в ній прийняли участь митці з 

всіх регіонів України. 

 

Практичне заняття № 9 

ПІДСУМКОВІ ТЕСТИ (за питаннями лекцій і практичних занять) 


