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Методичні вказівки і контрольні завдання розраховані на студентів  

заочного відділення І курсів негуманітарного профілю. 

У розділі «Методичні вказівки щодо вивчення курсу» викладені 

загальні відомості про структуру, об’єм курсу, види контролю та основні 

вимоги до рівня студентів. Контрольні завдання складаються з однієї 

контрольної роботи, яка має п’ять варіантів. Кожний варіант складається з 

10 завдань, 4 з них – граматичних, передбачають знання граматичних 

явищ та виконання вправ, 6 – передбачають знання лексики, граматики та 

вміння написання ділових документів.  

 

 

Рекомендовано до друку і використання у навчальному процесі  

методичною комісією факультету менеджменту Уманського НУС 

(протокол №3 від 14 вересня 2020 р.). 
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Завдання 

до контрольної роботи студентів заочної форми навчання 

та методичні рекомендації до її виконання 

Завдання до контрольної роботи студентів факультету заочної форми 

навчання є індивідуальним для кожного студента. Варіант контрольної 

роботи визначається за останньою цифрою студента (1-2 – 1 варіант; 3-4 – 

ІІ варіант; 5-6 – ІІІ варіант; 7-8 – ІV варіант; 9-0 – V варіант). 

Робота повинна бути написана чітким почерком. Зміст має бути 

стислим, чітким і зрозумілим. Виконання завдань повинне спиратися 

на теоретичні знання з української мови і розкривати власне розуміння 

питання. 

Обов’язковою умовою успішного виконання контрольної роботи є 

список джерел, якими користувався студент під час її виконання, поданий у 

відповідності до сучасних вимог оформлення бібліографічних даних. 

Контрольна робота виконується в окремому зошиті. Виконувати 

завдання потрібно в такій послідовності. в якій вони розташовані в 

контрольній роботі, переходячи поступово від одного до наступного. 

Контрольна робота не надсилається для рецензування, а захищається 

студентом усно у спеціально відведений кафедрою час. Під час співбесіди 

з викладачем студент повинен вміти відповісти на будь-яке питання, 

пов’язане із змістом контрольної роботи. 

Вимоги на іспиті з української мови. До складання іспиту 

допускаються студенти, які захистили контрольну роботу і вивчили матеріал 

практичних занять. 

На іспиті студент повинен знати і вміти: 

- відповісти на теоретичне питання з української мови за професійним 

спрямуванням; 

- виконати граматичне завдання з української мови; 

- написати документ. 
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Орієнтовний перелік екзаменаційних питань 

з навчальної дисципліни «Українська мова» 

► Обґрунтувати, яким повинен бути документ. 

► Проаналізувати особливості прізвищ слов'янського походження в 

українській мові на відміну від російської. 

► Визначити, які закінчення мають іменники, власні та загальні назви у 

кличній формі та зверненнях. 

► Обґрунтувати правила вживання слів іншомовного походження в 

ділових паперах. 

► Обґрунтувати правила написання слів іншомовного походження. 

► Визначити, які є стилі мови та дати їм характеристику. 

► Визначити, які групи іменників чоловічого роду в родовому відмінку 

мають закінчення -а,-я . 

► Визначити, які групи іменників чоловічого роду в родовому відмінку 

мають закінчення - у, -ю. 

► Обґрунтувати за допомогою чого досягається загальна та текстова 

логічна послідовність. 

► Проаналізувати граматичні форми, що зустрічаються в ділових 

документах. 

► Обґрунтуйте мету використання дієприслівникових зворотів у ділових 

паперах. 

► Які синоніми і пароніми найчастіше зустрічаються в діловому 

мовленні? 

► Проаналізувати від чого залежить ефективність документа. 

► Від чого залежить літературна вимова. 

► Визначити вживання прийменника по в діловому мовленні. 

► Проаналізувати правопис та відмінювання географічних назв, що 

складаються із двох слів. 

► Обґрунтувати особливості використання іменників у ділових паперах. 
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► Обґрунтувати особливості використання прикметників у ділових 

паперах 

► Визначити особливості узгодження географічних та інших назв з 

означувальним словом в офіційно - діловому стилі. 

► Обґрунтуйте особливості використання числівників у ділових паперах. 

► Обґрунтувати використання дієслівних форм у ділових паперах. 

► Визначити синтаксичні особливості ділових паперів. 

► Визначити головну ознаку літературно мови. 

► Визначити   загальні   вимоги   до   укладання   та   оформлення 

документів. 

► Визначити синонімічні багатства української мови. 

► Визначити основні вимоги до тексту документа. 

► Визначити найважливіші риси, які визначають діловий стиль. 
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Контрольна робота 

Варіант № 1 

 

1. Проаналізуйте правила, що визначають рівень знань мови 

професії. 

 

2. Обґрунтуйте, яким повинен бути документ. 

 

3. Проаналізуйте особливості написання прізвищ українською 

мовою, що мають російське походження. 

 

4. Запишіть прізвища українською мовою. Усно поясніть їх 

правопис. 

 

Луговской, Багрицкий, Дмитренко, Заболоцкий, Фомин, Лацис, 

Васильєв, Синев, Лебедев, Бондарев, Тимофеев, Бабичев, Тульчин, Сидоров, 

Кузнецов. 

 

5. Від поданих власних назв утворіть прикметники за 

допомогою відповідних суфіксів: 

Кременчук, Золотоноша, Кривий Ріг, Воронеж, Запоріжжя, Острог, 

Норвегія, Санкт-Петербург, Галич, Калуга, Волга, Карпати, Глеваха. 

 

6. Відредагуйте подані словосполучення. Запишіть правильні 

варіанти. З трьома (на вибір) складіть речення з однорідними членами. 

Дякуючи підтримці, займатися своєю справою, заставити 

повернутися, співставляти собівартість продукції, звертатися з приладами, 

накаляти пристрасті, малоімущі верстви населення. 
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7. Поясніть семантичні відмінності між словами. Введіть їх до 

складу речень із вставними словами та словосполученнями. 

Дипломат – дипломант – дипломник.  

Особистий – особовий – особливий. 

 

8. Використовуючи власні назви та прізвища слов'янського 

походження, напишіть заяву, в якій просите надати матеріальну 

допомогу у зв'язку з ... .  

 

9. Словосполучення, що вживаються в оголошеннях, перекладіть 

українською  мовою. Складіть з ними оголошення. 

К сведению граждан, по доверенности, выгодные условия, 

выпускаемая продукция, предоставить услуги, объявить прием. 

 

10. З'ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані 

визначення. 

а) Стислий писаний виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, 

промови, статті тощо); 

б) Документ, який є частиною протоколу, потрібною для вирішення 

окремого питання; 

в) Документ, який засвідчує факти біографії або діяльності особи чи 

установи, видається на їх вимогу до іншої установи. 



8 

Контрольна робота 

Варіант № 2 

 

1. Обґрунтуйте правила написання слів іншомовного 

походження. 

 

2. Визначте, за допомогою чого досягається загальна та текстова 

логічна послідовність у документах. 

 

3. Обґрунтуйте мету використання дієприслівникових зворотів у 

ділових паперах. 

 

4. З поданими прізвищами складіть речення так, щоб вони стояли 

в жіночому й чоловічому роді в родовому, орудному відмінках. 

Біленко, Шевчук, Малько, Діброва. 

 

5. Подані іменники поставте у родовому відмінку однини, усно 

поясніть їх правопис. 

Острів, сад, ранок, грунт, лист, токар, вік, центр, ячмінь, вітер, дощ, 

фініш, сміх, вівторок, гіпс, Хорол, Конотоп, Байкал, Миргород. 

 

6. Перепишіть, розкриваючи дужки. 

(Аби)чий, (ні)чого, тільки(но), посади(но), (ні)коли, поки(що), 

таки(прийшов), що(б), (анти)соціальний, от(як), (не)мовля, (що)правда, 

дарма(що), (не)зібрали, ні(за)що, хто(зна)який, ані(кого), з (ким)не/будь. 

 

7. Перепишіть речення, вставляючи, де потрібно, розділові 

знаки та пропущені літери. 

Культура мовлення це ще й загально прийнятий ет...кет типові 

формули вітання побажання запрошення тощо. Неабияке значення має і тон 
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розмови вміння вислухати іншого вчасно і доречно підтримувати тему. 

Уважність чемність і в...ічливість основні вимоги мовного етикету. Від 

чемного привітання шляхетного потиску руки невимушеної ненав...язливої 

розмови виграш обопільний. Лихослів...я лицемірність невміння вислухати 

кол...егу навпаки лише нервує псує настрій. 

 

8. Оформіть документ, у якому йдеться про те, що Шевчук Павло 

Опанасович отримав у магазині „Канцтовари" приладдя на суму 150 

гривень 18 вересня 2020 року. Назвіть реквізити цього документа. 

 

9. Напишіть наказ про надання відпустки. 

 

10.  Складіть речення та поясніть відмінність у значенні поданих 

слів. 

Виборний – виборчий, виключно – винятково, покажчик – показник. 
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Контрольна робота Варіант № З 

1. Обґрунтуйте правила вживання слів іншомовного 

походження у документах. 

2. Визначте вставні слова, що пом'якшують тон листування. 

 

3. Подані іменники поставте у родовому відмінку однини, 

поясніть їх правопис (усно). 

Острів, сад, відчай, шлях, ранок, телефон,  грунт, лист, токар, спокій, 

насип, вік,  центр, вітер, дощ, вечір, сміх, плач, вівторок, гіпс. 

 

4. Знайдіть відповідники до таких слів: 

адекватний, апелювати, інциндент, компенсація, прерогатива, 

пріоритет, рентабельний. 

 

5. Розкрийте дужки, запишіть числа словами. 

3 (тонна), 263(випускник), на 95(підприємство), про 82(депутат), 

у 8(скринька),без 1751 (виборці), 1,5(мільйон, гривня), за 90(студент), 

14(відсоток), у 100 (мішок), 4 (карат). 

 

6. Уведіть подані дієслова до словосполучень і запишіть їх. 

Затвердити, підписати, надавати, запобігти, забезпечити, виконати,  

внести, підкреслити, зазначити, підтримати, наголосити, внести. 

 

7. Перепишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки. 

Трудовий договір це угода між працівником і власником підприємства 

установи організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою за 

якого працівник зобов'язується виконувати роботу визначену цією угодою з 

підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові а власник підприємства 
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установи організації або уповноважений ним орган чи фізична особа 

зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати 

умови праці необхідні для виконання роботи передбачені законодавством 

про працю колективним договором і угодою сторін. 

 

8. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Введіть їх у 

речення. 

Суспільний – громадський,  

тепер – зараз – нині – сьогодні, 

замісник –заступник. 

 

9. Напишіть оголошення про вечір, присвячений дню народження 

Тараса Шевченка. 

 

10. Напишіть протокол загальних зборів вашого факультету з 

таким порядком денним: 

1. Про успішність та трудову дисципліну. 

2. Про рекомендацію студентів для поїздки на стажування за кордон. 
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Контрольна робота  

Варіант № 4 

1. Назвіть правила, яких треба дотримуватись під час складання 

документа. 

 

2. Поміркуйте і поясніть, яким реченням (за будовою) краще 

надавати перевагу в діловодстві. 

 

3. Визначте вид документа: 

а) Я, Самійленко Ганна Петрівна, доручаю Петровій Ірині Іванівні 

отримати належну мені зарплату за вересень 2020 року; 

б) Прошу надати мені відпустку з 10 по 20 вересня 2020 року у зв'язку 

з сімейними обставинами; 

в) Провести генеральне прибирання кабінетів – до 20 жовтня 2020 

року; Відповідальні – завідувачі.  

 

4. Перепишіть речення, вставляючи, де потрібно, розділові 

знаки та пропущені літери. 

Людина створила культуру а культура людину. Людина реалізується в 

культурі думки культурі праці й культурі мови. Культура це не тільки все те 

що створене руками й розумом людини а й вироблений століттями спосіб 

суспільного поводження що виражається в народних звичаях віруваннях у 

ставленні один до  одного до праці до мови. 

 

5. Запишіть слова, розкривши дужки. 

(к)иянка, (ф)ранкова поезія, (д)ніпровий берег, (у)манський район 

(ч)еркаської області, (п)окровський (м)онастир, (п)резидент (у)країни, 

(с)имфонія (б)етховена, (н)ародний (р)ух (у)країни, (о)рганізація (о)б'єднаних 

(н)ацій, (в)улиця (я)рославів (в)ал, (п)лоща (п)еремоги. 
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6. Запишіть словосполучення, добираючи з дужок найбільш точні 

слова. 

(Вимогливий, педантичний, вибагливий) до себе; до навчання 

ставиться (совісно, старанно, добросовісно, сумлінно, ретельно); 

користується (пошаною, повагою, шанобою) серед товаришів; (винятковий, 

надзвичайний, своєрідний, специфічний, особливий) інтерес; (глибокі, 

істотні, серйозні, поглиблені, ґрунтовні, виразні, фундаментальні) знання; 

(налагоджувати, мобілізувати, впорядковувати, влаштувати) стосунки. 

7. Виберіть правильний варіант словосполучення. Складіть з 

ними речення. 

Завдати шкоду –  завдавати шкоди.  

Завідувач кафедри –  завідувач кафедрою.  

Ігнорувати думку –  ігнорувати думкою. 

Заслуговувати увагу –  заслуговувати на увагу.  

При таких умовах –  за таких умов.  

При аналізі подій –  аналізуючи події. 

8. Складіть протокол, розмістивши подані реквізити відповідно 

до правил. 

Порядок денний. Затвердження екзаменаційної документації.  

Протокол. Присутні. №9. Голова. Слухали. Затвердження робочих 

програм. 25 вересня 2020 року. Виступили. Різне. Підписи. Ухвалили. 

9. Напишіть розписку, розмістивши подані відомості відповідно до 

правил оформлення. 

13 липня 2003 року. Підстава: наказ директора школи №144 від 

10.07.2003 року. Підпис. Я, вчитель історії Магеря О.В., отримав від 

заступника директора з господарської роботи Прядка М.С. у тимчасове 

користування для членів археологічної експедиції такий інвентар: 11 

(одинадцять) лопат; 9 (дев'ять) емальованих відер; 1(одні) граблі; З (три) 

намети. 
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Контрольна робота 

Варіант №5 

 

1. Визначте основні правила правопису слів іншомовного 

походження. 

2. З наведеними словами іншомовного походження складіть 

речення, в яких кожне іншомовне слово було б замінене власне 

українським. Симптом, репродукувати, фіксувати, анонс, фольклор, патент, 

екстраординарний, бізнес. 

3. Провідміняйте подані слова і складіть з ними речення (на 

вибір) в родовому та орудному відмінках. 

Організація, цех, прилад, брокер, водій, будівельник, стілець, папір, 

роса, ранок. 

4. Складіть речення з поданими словами. Запам'ятайте їх 

правопис. 

Товарно-матеріальний, матеріально відповідальний, матеріально-

технічний, планово-економічний, кредитно-розрахунковий, плодово-

овочевий, плодоовочевий, хлібобулочний, морально стійкий, морально-

правовий. 

5. Утворіть словосполучення із дієсловами з якими найчастіше 

вживаються подані іменники. 

Зразок: апеляція – написати, подати. 

Підпис, проект, тези, характеристика, договір, лист, оголошення, візи, 

документ, закон, протокол, наказ, рахунок. 

6. Перепишіть речення, поставте розділові знаки. 

1. Як справжній митець депутат Ада Роговцева відстоюватиме 

інтереси інтелігенції. 

2. Контракт тобто особлива форма трудового договору це документ у 

якому термін дії права обов'язки відповідальність сторін встановлюються за 

угодою самих сторін. 
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3. Мабуть тільки значна особистість може дозволити собі розкіш 

розмовляти з людьми своїм природним голосом голосом правди пристрасті 

чистої непідробленої любові. 

7. Перепишіть речення, знімаючи риски та вставляючи 

пропущені розділові знаки й букви. 

Назву організації чи установи куди подається заява зазначають у/горі 

правої частини аркуша на остан... ій третині рядка. 

Для в...їзду до іноземної держави необхідно обов'язково отримати візу 

якщо інше не / передбачено міжнародними угодами України. Усі працівники 

повинні дотримуватися вимоги не/використовувати службовий телефон для 

переговорів з особистих питань. 

Контроль забезпечує своєчасне і належне виконання документів 

контролю підлягає виконання всіх заре...строван...их документів. 

8. Запишіть правильний варіант словосполучення. 

Завдавати прикрості – завдавати прикростей. 

Опанувати професією – опанувати професію 

Оволодіти предметом – оволодіти предмет 

Запобігати злочини – запобігати злочинам 

Свідчити факти – свідчити про факти 

Головна увага ним приділяється – головну увагу він приділив 

Піклуватися за кого – піклуватися про кого. 

9. Напишіть доповідну записку про порушення трудової 

дисципліни. 

10. Напишіть витяг з протоколу засідання правління з питання 

надання матеріальної допомоги багатодітній родині. 
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Додаток 1 

Методичні рекомендації  

щодо написання і оформлення рефератів 

 

Написання і захист реферату є важливою формою самостійної 

діяльності студентів. У «Тлумачному словнику української мови» дається 

таке визначення: «Реферат – це доповідь на будь-яку тему, написана, 

зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел». 

У зв'язку з цим навчальний реферат з курсу «Українська мова за 

професійним спрямуванням» - це самостійна творча робота студента, що 

засвідчує його знання літератури з цієї теми, розуміння основних підходів до 

вирішення наукової і практичної проблеми, а також відображає власні 

погляди студента і демонструє його вміння усвідомити актуальність теми.  

Структура реферату містить такі елементи: 

- титульна сторінка; 

-  план; 

-  ступ; 

- основна частина; 

-  висновки; 

- список використаних джерел; 

-  додатки 
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Зразок оформлення титульної сторінки реферату 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 

 

 

Факультет економіки 

і підприємництва 

 

Кафедра української 

 та іноземних мов 

 

 

Тема: 

Реферат з дисципліни 

«Українська мова за професійним спрямуванням» 

 

 

Виконала: 

студентка І курсу 

 групи 11-о  

 

Перевірила: 

ст. викладач  

Мовчан Л.В. 

 

 

Умань - 2020 



18 

Вступ (у ньому відображається актуальність даної проблеми та  важливість її 

розв'язання в контексті даної дисципліни) має обсяг 1-2 друкованих  аркуші. 

Бажано, щоб початок був  яскравим і проблемним, який одразу приверне 

увагу читача або аудиторії. 

 

Основна частина може складатися з декількох параграфів, розділів, пунктів, 

кожен з яких повинен мати окрему назву, логічне завершення і починатися з 

нової сторінки. Обсяг основної частини складає не менше 5 друкованих 

аркуші. 

 

Висновки - це самостійна частина реферату, в якій слід підвести підсумки  

проведеної роботи, оцінити ступінь досягнення поставленої мети, 

узагальнити одержані дані та результати дослідження . Обсяг - 1-2  друковані 

аркуші. 

 

 Список використаних джерел повинен містити достатню кількість 

опрацьованих джерел (не менше 5 праць). Список складають за 

алфавітом і 

пронумеровують. Відомості про використане джерело подають у такому 

порядку:  

 

Зразок; Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич, Українська мова   професійного 

спрямування: Навч. посібник 2-е вид. – К.: Каравела, 2007. 

 

Презентування реферату повинно проходити 7-10 хвилин у вигляді 

доповіді. При вивченні навчальної дисципліни студент має право підготувати 

не більше 2-х рефератів. 

 


