


1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань 

26 Цивільна безпека 

 

 

Обов’язкова 
Спеціальність: 

262 Правоохоронна 

діяльність 

 

Модулів – 1 

 

 

 

 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

Рік підготовки: 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

_ 2 год. 

Практичні 

40 год. 14 год. 

Самостійна робота 

50 год. 74 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою проведення занять з навчальної дисципліни «Українська мова 

професійного спрямування» є формування в майбутніх спеціалістів уміння й навички 

досконалого володіння українською літературною мовою в професійній сфері 

(розширення й поглиблення базових знань курсантів з української мови); розкриття 

принципів організації україномовного тексту щодо його комунікативних 

властивостей у конкретних сферах функціонування, пов'язаних із правознавчою та 

правоохоронною діяльністю; формування на цій основі умінь і навичок укладання та 

мовно-термінологічного опрацювання юридичних текстів різних жанрів. 

Завдання навчальної дисципліни: виробити у здобувачів вищої освіти 

концептуальне розуміння основних теоретичних засад культури професійного 

мовлення, сформувати стійкі практичні навички грамотного спілкування в сфері 

професійної комунікації. 

 

 

 



Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: 

ЗК1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.         

ЗК4.Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні компетентності: 

СК5.Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати правову інформацію з різних джерел. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації. 

Результати навчання: 

ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний контексти 

розвитку правоохоронної діяльності. 

ПРН2. Організовувати культурний  діалог на рівні, необхідному для ефективної 

професійної діяльності. 

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її. 

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

ПРН5. Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, вільно 

піклуватися українською та іноземною мовами усно і письмово у соціальній і 

професійній сферах. 

ПРН 7. Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення публічної 

безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та юридичними особами з 

метою своєчасного реагування на кримінальні злочини, адміністративні 

правопорушення та події. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Іноземна мова професійного спрямування», 

«Юридичне документознавство», «Поліцейська діяльність», «Особиста безпека 

поліцейського». 

3. Програма навчальної дисципліни 

 КУЛЬТУРА ТА СТИЛІСТИКА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ 

ТЕМА №1. Державна мова — мова професійного спілкування. 

Зміст, мета, завдання курсу «Українська мова професійного спрямування. Мова як 

суспільне явище. Основні функції мови. Українська національна та літературна мова. 

Види мовних норм. Правовий статус української мови. Мовні питання в Конституції 

України. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як 



державної». Поняття “державна мова”, “офіційна мова”. Досвід країн Європи у 

розв’язанні мовних проблем. Мова професійного спілкування як функціональний 

різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. 

ТЕМА №2. Основи культури української мови. 

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. 

Комунікативні ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця. 

Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у 

підвищенні мовленнєвої культури. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. 

Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул. 

Основні поняття: культура мови, чуття мови, орфоепія, мовна норма. 

Тема №3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні. 

Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки 

функціональних стилів. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і 

розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовно-професійної діяльності. 

ТЕМА №4. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні 

Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Особливості наукового 

тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю. 

Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий засіб 

організації розумової праці. Анотування і реферування наукових текстів. Основні 

правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань. Реферат як жанр 

академічного письма. Складові реферату. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги 

до наукової статті. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, 

бакалаврської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. Науковий 

етикет. 

ТЕМА №5. Додержання норм СУЛМ як умова успішного мовного 

спілкування: орфографічна норма. 

Орфографічні норми, пов’язані з фонетичними процесами. Правопис слів разом, 

окремо, через дефіс. Складні випадки вживання великої літери в мові ПС; правопис 

прізвищ та географічних назв. Складові орфографічної грамотності майбутнього 

спеціаліста (диктант-самоаналіз) 

Основні поняття: орфографія, апостроф, знак м’якшення, орфограма, принципи 

правопису (фонетичний, морфологічний, традиційний чи історичний, смисловий чи 

диференціюючи); префікс, суфікс, складні слова, прикладка, службові частини мови. 

ТЕМА №6. Особливості мови ПС на лексико-фразеологічному рівні. 

Багатозначність, паронімія, омонімія у професійному мовленні. 

Синонімічний вибір слова. 



Основні поняття: лексичне значення слова, пряме й непряме значення слова, 

омоніми, синоніми, пароніми, антоніми, полісеми. 

ТЕМА №7. Особливості мови ПС на морфологічному рівні. 

Складні випадки вибору граматичної форми іменника в мові професійного 

спілкування. Складні випадки вибору граматичної форми іменника в мові професійного 

спілкування. Ступені порівняння прикметників та особливості вживання особових 

займенників у професійному мовленні. Особливості відмінкових форм числівників та 

зв’язок їх з іменниками. Особливості вживання дієслова та дієслівних форм у 

професійному мовленні. Прислівник та службові частини мови в професійному 

мовленні 

Основні поняття: морфологія, морфологічні ознаки, граматична форма; топоніми. 

ТЕМА №8. Синтаксичні засоби мови ПС; професійні мовні кліше. 

Стандартизовані синтаксичні сполуки (кліше). Складні випадки синтаксису мови 

ПС. Особливості використання в мові ПС однорідних членів речення, пасивних 

констукцій, звертань, вставних слів і словосполучень. Особливості використання в мові 

ПС дієприслівникових та дієприкметникових зворотів. Просте та складне речення. 

Розділові знаки. 

Основні поняття: синтаксис; кліше, мовні штампи, узгодження, керування; 

синтаксис; кліше, мовні штампи, узгодження, керування; дієприслівникові звороти; 

просте речення; складне речення пряма й непряма мова; цитати. 

Професійна комунікація 

ТЕМА №9. Спілкування як інструмент професійної діяльності. 

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного 

спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування. Поняття ділового 

спілкування. Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування. 

Поняття ділового спілкування. 

ТЕМА №10. Риторика і мистецтво презентації 

Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як важливий 

засіб комунікації. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні 

засоби переконування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного 

виступу. Види публічного мовлення. 

Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, 

стилістичні і комунікативні принципи презентації. Культура сприймання публічного 

виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати. 

ТЕМА №11. Культура усного фахового спілкування 

Особливості усного   спілкування.   Способи   впливу   на   людей   під   час 

безпосереднього спілкування. Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття 

колективного рішення. Нарада. Дискусія. 



Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та видибесід. 

Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. Етикет 

телефонної розмови. 

ТЕМА №12. Українська термінологія в професійному спілкуванні 

Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади 

термінознавства та лексикографії. 

Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і 

вузькоспеціальна термінологія. Термінологія обраного фаху. Способи творення 

термінів. 

Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські електронні 

термінологічні словники. 

ТЕМА №13. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів 

Форми і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний 

переклади. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською. Вибір 

синоніма під час перекладу. Переклад термінів. Особливості редагування наукового 

тексту. Помилки у змісті й будові висловлювань. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість 
годин 

 Денна форма Заочна форма 

 усьо 
го 

у тому числі усьо 
го 

у тому числі 

  л с п ін 
д 

с.р.  л с п ін 
д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

11 12 13 

 КУЛЬТУРА ТА СТИЛІСТИКА ПРОФЕСІЙНОГО 

МОВЛЕННЯ 

Тема №1. Державна 

мова — мова 
професійного 
спілкування. 

4   2  2 6     6 

Тема №2. Основи 

культури  української 
мови. 

4   2  2 8 2    6 

Тема №3. Стилі 

сучасної української 

літературної мови у 

професійному 

спілкуванні. 

6   2  4 6     6 



Тема №4.  

Науковий      стиль і 

його засоби у 

професійному 

спілкуванні. 

8   4  4 6   2  4 

Тема №5. Додержання 

норм СУЛМ як умова 

успішного мовного 
спілкування: 
орфографічна норма. 

8   2  6 8   2  6 

Тема №6. Особливості 
мови ПС на лексико- 
фразеологічному рівні. 

6   2  4 8   2  6 

Тема № 7. Особливості 

мови ПС на 

морфологічному рівні. 

8   4  4 8   2  6 

Тема № 8. Синтаксичні 

засоби мови ПС; 

професійні мовні 

кліше. 

8   4  4 8   2  6 

Тема №9. Спілкування 

як інструмент 

професійної діяльності. 

6   2  4 6     6 

Тема №10. Риторика і 

мистецтво презентації. 

12   6  6 8   2  6 

Тема №11. Культура 

усного фахового 

спілкування. 

8   4  4 6     6 

Тема №12. Українська 

термінологія в 

професійному 

спілкуванні. 

8   4  4 8   2  6 

Тема №13. Проблеми 

перекладу і редагування 

наукових текстів 

4   2  2 4     4 

Усього годин 90   40  50 90 2  14  74 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

 (для денної форми навчання) 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми 
Кількість 

аудитор- 

них годин 

1. Тема №1. Державна мова — мова професійного спілкування. 2 

2. Тема №2. Основи культури української мови. 2 

3. Тема №3. Стилі сучасної української літературної мови у 
професійному спілкуванні. 
 

2 

4. Тема №4.  Науковий      стиль і його засоби у професійному 
спілкуванні. 

4 

5. Тема № 5. Додержання норм СУЛМ як умова успішного 
мовного спілкування: орфографічна норма. 

2 

6. Тема №6. Особливості мови ПС на лексико- фразеологічному 
рівні. 

2 

7. Тема №7. Особливості мови ПС на морфологічному рівні. 4 

8. Тема №8. Синтаксичні засоби мови ПС; професійні мовні 
кліше. 

4 

9. Тема №9. Спілкування як інструмент професійної діяльності. 2 

10. Тема №10. Риторика і мистецтво презентації. 6 

11. Тема №11. Культура усного фахового спілкування. 4 

12. Тема №12. Українська термінологія в професійному 

спілкуванні. 

4 

13. Тема № 13. Проблеми перекладу і редагування наукових 

текстів. 

2 

Всього       40 

 

Теми практичних занять 

 (для заочної форми навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми 
Кількість 

аудитор- 

них годин 

1. Тема №4 . Науковий стиль і його засоби у професійному 

спілкуванні. 2 

2. Тема №. Додержання норм СУЛМ як умова успішного 

мовного спілкування: орфографічна норма. 2 

3. Тема №6. Особливості мови ПС на лексико- фразеологічному 

рівні. 2 

4. Тема №7. Особливості мови ПС на морфологічному рівні. 
2 

5. Тема №8. Синтаксичні засоби мови ПС; професійні мовні 

кліше. 

2 



6. Тема №10. Риторика і мистецтво презентації. 2 

7. Тема №12. Українська термінологія в професійному 
спілкуванні. 

2 

Всього 14 

 

6. Самостійна робота 

 (для денної форми навчання) 

 

№ 

з/п 

Теми Кількі сть 
годин 

1. Тема №1. Державна мова — мова професійного спілкування. 2 

2. Тема №2. Основи культури української мови.        2 

3. Тема №3. Стилі сучасної української літературної мови у 
професійному спілкуванні. 
 

      4 

4. Тема №4 . Науковий стиль і його засоби у професійному 
спілкуванні. 

     4 

5. Тема №5. Додержання норм СУЛМ як умова успішного мовного 
спілкування: орфографічна норма. 

    6 

6. Тема №6. Особливості мови ПС на лексико-фразеологічному 
рівні. 

    4 

7. Тема №7. Особливості мови ПС на морфологічному рівні. 4 

8. Тема №8. Синтаксичні засоби мови ПС; професійні мовні 
кліше. 

4 

9. Тема №9. Спілкування як інструмент професійної діяльності. 4 

10. Тема №10. Риторика і мистецтво презентації. 6 

11. Тема №11. Культура усного фахового спілкування. 4 

12. Тема №12. Українська термінологія в професійному 
спілкуванні. 

4 

13. Тема №13. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів. 2 

Всього 50 

 

Самостійна робота 

(для заочної форми навчання) 

 

№ 

з/п 

Теми Кількість 

годин 

1. Тема №1. Державна мова — мова професійного 
спілкування. 

6 

2. Тема №2. Основи культури української мови. 6 

3. Тема №3. Стилі сучасної української літературної мови у 
професійному спілкуванні. 

6 

4. Тема №4. Науковий стиль і його засоби у професійному 
спілкуванні. 

4 



5. Тема №5. Додержання норм СУЛМ як умова успішного 
мовного спілкування: орфографічна норма. 

6 

6. Тема №6. Особливості мови ПС на лексико- 
фразеологічному рівні. 

6 

7. Тема №7. Особливості мови ПС на морфологічному рівні. 6 

8. Тема №8. Синтаксичні засоби мови ПС; професійні мовні 
кліше. 

6 

9. Тема №9. Спілкування як інструмент професійної 

діяльності. 

6 

10. Тема №10. Риторика і мистецтво презентації. 6 

11. Тема №11. Культура усного фахового спілкування. 6 

12. Тема №1 2 . Українська термінологія в професійному 
спілкуванні. 

6 

13. Тема №13. Проблеми перекладу і редагування наукових 
текстів. 

4 

Всього 74 

 

7. Індивідуальні завдання 

Здобувачі вищої освіти на практичних заняттях з «Української мови професійного 

спрямування» виконують різноманітні вправи: переклад тексту, редагування тексту, 

вправи на орфографічний правопис, побудова сталих словосполучень, підготовка 

рефератів, повідомлень. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено виконання 

домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

 

8. Методи навчання 

Під час проведення занять з «Української мови професійного спрямування» 

застосовуються такі методи навчання, як: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС. 

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів; 40 балів - за 

виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 



Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 
 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни та 

виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу здійснюється шляхом 

встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів 

від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як сума всіх отриманих під час 

проведення навчальних занять балів розділена на кількість семінарських/практичних 

занять, передбачених тематичним планом у семестрі та помножена на коефіцієнт 

відповідності максимально можливого балу: 

ПК = 
∑ПК 

× КВ, 
КЗ 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом 

за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної форми 

навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну відповідь на 

питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-педагогічного 

працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну точку зору, або суттєво 

доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши помилок. Також у «5» 

балів може бути оцінено виступ з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з 

використанням декількох джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо добре 

орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи колег, знає 

основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав правильну, але не 

зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може змістовно її 

аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів може бути оцінено 

виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням 

одного джерела інформації, а під час виступу тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає активної 

участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, йому складно 



дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, допускає помилки, не 

орієнтується у темі, власної думки не має, або висловлюючи її відмовляється 

аргументувати. Також у «3» балів може бути оцінено виступ здобувача з доповіддю або 

рефератом, які містять мізерний обсяг інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» ставиться 

за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини навчального матеріалу за 

змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що міститься в основних 

рекомендованих нормативних та базових джерелах, допустив істотні помилки у 

відповідях на поставлені питання, виявив невміння застосовувати теоретичні положення 

під час розв’язання практичних задач, відмовився від відповіді та/або не вирішив 

практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує перескладання та в загальну суму 

накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем вищої 

освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними методичними 

матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної роботи відповідно до 

тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму проведення 

модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та критерії оцінювання 

результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи допускаються всі здобувачі 

вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти має 

право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не 

більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив 

менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 

семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів як 

підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю прирівнюється до 

незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача вищої освіти до 

підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник та здійснює 

відповідний запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної відомості. 



Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового контролю, 

має право скласти його під час визначеного окремим графіком для ліквідації академічної 

заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за поточний 

контроль на підсумковому контролі без поважної причини прирівнюється до 

незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право скласти підсумковий 

контроль під час ліквідації академічної заборгованості визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої освіти, 

який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які підтверджені 

відповідними документами, за рішенням декана факультету (директора інституту) може 

скласти пропущений підсумковий контроль у визначений деканатом час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового контролю 

сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного перескладання 

підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але до початку 

наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії має 

академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, відраховується з 

Університету.  
 

10. Критерії оцінювання знань на екзамені 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має глибокі і 

системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні 

знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками аналізу, моделювання та 

адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими працями вітчизняних та 

зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо 

і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав 

достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення термінів; 

засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в розкритті окремих 

теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в цілому 

засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує із деякими 

упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє 

ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; вміє аналізувати 

набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; викладає 

матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками. 

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти виявив 

слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати 

визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм і визначень; 

матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з допущенням 

помилок. 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою 

 Вноситься до відомості 

 Екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно 
А,В,С,D,Е/Зараховано 

82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 
FX/Незадовільно Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34 
F/Незадовільно Не зараховано 

з обов’язковим повторним курсом 

 

11. Питання для підсумкового контролю  

Перелік питань для підготовки до екзамену 

1. Основні завдання курсу “Українська мова професійного спрямування”. 

2. Основні тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі. 

3. Культура фахового мовлення. 

4. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. 

Функції мови. 

5. Стилі і типи мовлення. 

6. Основні ознаки офіційно-ділового стилю. 

7. Літературна мова. Мовна норма. Види норм. 

8. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії. 

9. Мова і професія. 

10. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу. 

11. Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності. 

12. Основні закони риторики. 

13. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання. 



14. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова 

нарада та переговори. 

15. Основні правила ділового спілкування. 

16. Мовленнєвий етикет. 

17. Професійна етика працівника правоохоронних органів. 

18. Правила спілкування фахівця під час проведення зустрічей, переговорів, 

прийомів і по телефону. 

19. Терміни і термінологія. 

20. Лексика за сферою вживання. 

21. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної. 

22. Типи термінологічних словників. 

23. Складні випадки слововживання. 

24. Пароніми та омоніми в діловому мовленні. 

25. Синоніми в діловому мовленні. 

26. Фразеологічні звороти у мовленні юристів. 

27. Багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова. 

28. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. 

29. Орфографічні норми сучасної української літературної мови. 

30. Правопис прізвищ, імен та по батькові. 

31. Вживання м’якого знака та апострофа. 

32. Правопис префіксів. 

33. Безособові конструкції на -но, -то. 

34. Зміни приголосних при словотворенні та словозміні. 

35. Ознаки культури мови. 

36. Орфоепічна правильність мовлення. 

37. Граматична правильність мовлення. 

38. Точність мовлення. 

39. Логічність мовлення. 

40. Багатство і різноманітність мовлення. 

41. Чистота мовлення. 

42. Доречність мовлення. 



43. Виразність мовлення. 

44. Культура діалогу. 

45. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм. 

46. Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку. 

47. Рід, число невідмінюваних іменників. 

48. Правопис складних іменників і прикметників. 

49. Правопис прислівників. 

50. Особливості вживання числівників у діловому мовленні. 

51. Прийменник по в діловому мовленні. 

52. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. 

53. Складні випадки керування в службових документах. 

54. Однорідні члени речення в діловому мовленні. 

55. Вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів у діловому 

мовленні. 

12. Рекомендована література: 

Базова література 

1. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, ст.81. 

2. Український правопис/ художник оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова.Харків: 

Фоліо, 2019. 348 с.  

3. Ковальова Т. Тлумачний словник української мови з граматичними додатками і 

прикладами сталих виразів. Харків «Фоліо», 2018. 608 с. 

        4. Ситько О.М., Тягнирядно Є.В. Українська мова професійного спрямування: навч. 

посібник. Одеса: ОДУВС, 2021. 165 с. 

5. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: 

підручник. 5-те вид., випр. і доп. Київ: Алерта, 2019. 640 с. 

Допоміжна 

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. За ред. 

О.Сербенської. Львів: Апріорі, 2017. 304 с. 

2. Бабич Надія, Герман К., Ковтун А. Культура фахового мовлення. Київ: Книги – 

ХХІ, 2014. 496 с. 

3. Береза Т. А як кажуть у Вас? Словник мовного розмаїття. Львів: Апріорі, 2021. 

304 с. 

4. Береза Т. Слова, що нас збагачують. Словник вишуканої української мови. Львів: 

Апріорі, 2016. 384 с. 

5. Булахловський К. Цікаве мовознавство. Львів: Апріорі, 2019. 200 с. 

6. Гінзбург М. Українська ділова і фахова мова. Практичний посібник на щодень. 

Словник омонімів та схожословів. Інкос. Центр навчальної літератури, 2017. 654 с. 

7. Ділова українська мова. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. Укладач 

І. Тетарчук, Т. Дяків. Центр навчальної літератури, 2019. 156 с. 



8. Дорошенко М., Станіславський М., Страшкевич В. Словник ділової мови. 

Термінологія та фразеологія. Издательский дом Дмитрия Бураго, 2018. 248 с. 

9. Дубічинський В., Васенко Л., Кримець О. Фахова українська мова. Центр  

навчальної літератури, 2019. 272 с. 

10. Журенко О. Українська без помилок. Говоримо і пишемо правильно. Сучасний 

довідник з урахуванням останніх змін у правописі і мовленні. Київ: Клуб сімейного 

дозвілля, 2015. 512 с. 

11. Зубков М. Норми й культура української мови фахової спрямованості. Київ: 

Арій, 2018. 608 с. 

12. Ільяхов М., Саричева Л. Пиши, скорочуй. Як створити дієвий текст. К.:Book 

Chef, 2019. 440 с. 

13. Кацавець Р. Ділова мова. Сучасний вимір. Київ: Центр навчальної літератури, 

2017, 196 с. 

14. Колібаба Л., Фурса В. Словник дієслівного керування. К.: Либідь, 2017. 656 с. 

15. Мельник Т., Струганець Л., Бобесюк О. Культура мови: від теорії до практики. 

К.: Навчальна книга, 2015. 216 с. 

16. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: навч. посіб. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2021. 426 с 

17. Паращич В. Універсальний словник 7 в 1. Українська мова та література. Харків: 

Торсінг, 2018. 448 с. 

18. Пасинок В. Основи культури мовлення: навчальний посібник. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2019. 184 с. 

19. Рудницький Я. Як говорити по літературному? Київ: Центр навчальної 

літератури, 2021. 104 с. 

20. Савченко Л. Розмовляй українською правильно. (Учись даром!). Харків: Фоліо, 

2018. 192 с. 

21. Синявський О. Норми української літературної мови. К.: Издательский дом 

Дмитрия Бураго, 2018. 268 с. 

22. Терлак З. Пунктуаційний словник-довідник. Львів: Апріорі, 2019. 396 с. 

23. Трач Н. Разом - сила! Риторика українського спротиву. Київ: Кліо, 2015. 144 с. 

24. Українська ділова і фахова мова. Практичний посібник на щодень. За ред. М. 

Гінзбурга. Київ: Центр навчальної літератури, 2017. 654 с. 

25. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник- 

практикум / Г. Л. Вознюк, С. З. Булик-Верхола, І. П. Василишин, М. В. Гнатюк, І. Б. 

Ментинська, І. Д. Шмілик. 10-е видання, доповнене і виправлене. Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2019. 308 с. 

26. Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний посібник для 

підготовки до іспитів. Укладач І. Тетарчук, Т. Дяків. Київ: Центр навчальної літератури, 

2020. 186 с. 

27. Чебаник Василь. Буття та об'явлення української мови. Київ: Самміт – книга, 

2021. 992 с. 

28. Чумарна М. Королівство мови. Львів: Апріорі, 2018. 124 с. 

29. Шевчук С. Українська мова за професійним спрямуванням. Київ: Алерта, 2014. 

694 с. 

30. Шевчук С. Усне і писемне ділове спілкування для державних службовців. Київ: 

Алерта, 2015. 448 с. 

 

 



13. Інформаційні ресурси 

1. Інститут української мови:  

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000324 

2. Уповноважений із захисту державної мови: https://mova-ombudsman.gov.ua/ 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. Національна академія наук України:  https://www.nas.gov.ua/UA/pages/default.aspx 

 

14. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

Варіант №1 

Завдання 1. Перепишіть слова, підкресливши наголошену голосну.  

Легкий, подруга, випадок, дочка, середина рукопис, договір, вимова, фартух, 

партер, статуя, читання, олень, кропива, кидати, завдання, загадка, документ, 

одинадцять, кулінарія. 

Завдання 2. Вставляючи де потрібно букви, правильно запишіть слова.  

Тиж…невий, балас…ний, виїз…ний, зап`яс…ний, кіс…лявий, улес…ливий, 

контрас…ний, щас…ливий, пес…ливий, корис…ний, форпос…ний, хвас…ливий, 

якіс…ний, мас…ний, хворос…няк, шіс…надцять, студен…ський, зліс…ний, 

заздріс…ний, хвас…ливий, жаліс…ний. 

Завдання 3. Перепишіть речення. Прикметники , що в дужках, запишіть простою 

формою найвищого ступеня порівняння. Поясніть творення та написання. 

1.(Велике) й (дороге) добро в кожного народу - це його мова (П.Мирний). 

2. Батьківщина не раз переживала дні сили й слави, мужньо переносила (важкі) 

випробування (З журн.). 3. Зречення рідної мови призводить до (великої) кари - 

духовного каліцтва. 4. І той, хто намагається забороняти, убивати мову, обмежувати 

вживання, - стає на шлях (великого, мерзенного) здлочину, спрямованого не тільки 

проти одного народу, а проти людства (Т.Нудьга). 5. У викладачів він був одним із 

(хороших) студентів, між хлопцями - (вірним) товаришем. 

Розкрийте дужки. Арґументуйте. 

Будь(що)будь, по(перше), у(притул), узяв до(відома), раз(по)раз, пішли один 

(по)одному, казна(де). 

Завдання 4. Поставте числівники 724, 392 у Родовому, Давальному та Орудному 

відмінках. Поєднайте числівники 2, 3, 4 із іменниками:  

правозахисник, адвокат, прокурор, начальник, полковник, позов, обвинувач. 

Завдання 5. Поставте словосполучення у формі звертання.  

Високоповажний міністр, вельмишановний пан директор, дорога Олена Петрівна, 

високо преподобний Отець, шановний пан суддя, дорогий друг Іван Маркович, глибоко 

поважний добродій Павло. 

Завдання 6. Відредагуйте подані словосполучення.  

Зложити повноваження, одобрити пропозицію, відмінити рішення, додержувати 

тиші (порядку), вмішуватися в роботу, вичеркнути із списків, виключення із правил, 

безчисленні предложення, приймати участь, воплощати в життя, є багато альтернатив, 

моя автобіографія, чужа біль, овочеве блюдо, здоровий смисл, поїзд далекого 

слідування. 

Завдання 7. Замість крапок поставте потрібні закінчення, узгоджуючи присудок 

із підметом. 

1. Ніхто із очевидців дорожньо-транспортної пригоди не зверну (...) увагу на жінку 

похилого віку. 2. Три офіцер (...) відділу подали рапорт про звільнення в запас. 3. 

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000324
https://mova-ombudsman.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.nas.gov.ua/UA/pages/default.aspx


П’ятдесят один експонат українського живопису надійш (...) від митниці в розпорядження 

обласної художньої галереї. 4. Частина придбаних товарів бул (...) продан (...) за 

пільговими цінами дитячим установам. 5. Усі, хто відвіда (...) музейну експозицію, 

прийш (...) до єдиної думки. 
 

Варіант № 2 

Завдання 1. Перепишіть слова, поставте правильно наголоси. 
Випадок, новий, фаховий, середина, ненависть, текстовий, беремо, валовий, 

виразний, вісімдесят, дошка, кінчити, контрактовий, котрий, щипці, ознака, обруч, 

нести, металургія. 
 

Завдання 2. Запишіть правильні варіанти творення ступенів порівняння 

прикметників. 

Більш ефективніший, великуватіший, премудріший, самий справедливий, 

наймудрий, лимонніший, фізичніший. 

Розкрийте дужки. Арґументуйте. 

(На)виліт, (у)гору, по(своєму), (по)іншому, (перед)усім), (на)відліг,з(під), 

відносно(з); як(що), який(бо), мов(би), дарма(що), (тимчасом)як, 

замість(того)щоб. 

Завдання 3. Запишіть правильні (без помилок) варіанти речень. 

Обґрунтуйте. 

5 січня 2018 р. Кузьменко М.О. вчинив розбійницький напад на громадянина 

Сидоренко Р.Ю. в м. Київі, а потім 14 лютого 2018 р. в м. Корсунь- Шевченківському 

Черкаської області пограбував квартиру громадянина Думенко С.О., за що був затриман 

робітниками поліції. 

Поставте наведені словосполучення в Кличному відмінку. 

Пані Валентина, товариш сержант, колега Петро, товариш полковник. 

Провідміняйте Багрій Ян Лукич. 

Завдання 4. Запишіть числівники 87, 990, 2977 у Родовому, Давальному та 

Орудному відмінках. Поєднайте числівники 4, 5 із іменниками: професор, академік, 

ад’юнкт, правоохоронець. 

Завдання 5. Відредагуйте словосполучення.  

Комісія по оцінюванню, принести шкоди, прийняти міри, в якості винятка, 

копірувальний папір, вірний метод, вірна смерть, виплата позики, полномочний орган, 

винести подяку ,даний наказ, принести шкоди, вірний 17 переклад, у стані оп»ягніння, з 

випробувальним сроком, по ініціативі, срок дії, угон машини. 

Завдання 6. Запишіть словосполучення відповідно до вимог української 

літературної мови, добираючи з дужок потрібні закінчення. Поясніть свій вибір. 

Вивчення стат (-ей, -ів) кодекс (-а -у), повідомити директор (-у, - ові), 

присвоєно чергове звання підполковник (-у,-ові) Ільїн (-у,-ові ), наявність опіумного 

тютюн (-а, -у), заповнення поточних відомост (-ей, -ів), відповідно до асортимент (-а, -у), 

без застосування адміністративного натиск (-у, -а), покласти на край стол (-а, -у), охорона 

ліс (-а, -у) від пожеж. 

Завдання 7. Запишіть 10 кліше ділової мови, у яких би використовувалися 

дієприслівники. У яких документах можливе вживання записаних зворотів? 

Варіант № 3 

 

Завдання 1. Перепишіть слова, поставте правильно наголоси. 



Легкий, кухонний, курятина, приятель, ринковий, терези, черствий, кидати, 

феномен, твердий, кроїти, ненависний, Полтавщина, порядковий, предмет. 
Завдання 2. Провідміняйте подані слова. Визначте, які іменники не змінюються в 

українській мові. 

Ганна Іванівна Кулик, Петро Гнатович Кулик, Ярослав Віятик, Ярослава Віятик, 

композитор Кос-Анатольський, Ліна Костенко, своє прізвище, ім’я по батькові. 

Завдання 3. Запишіть іменники у формі Орудного відмінка однини. 

Тисяча, межа, мережа, круча, позиція, суддя, стаття, Ілля, ескадрилья. 

Провідмиіняйте: Сороко Ярослав та Сорока Олександр. 

Завдання 4. Виправте словосполучення.  

Виписка з протоколу, пояснююча записка, його розпис завірено, певну долю 

витрат приймає на себе власник, документ включає важні відомості, його лишили прав 

власності, дякую вас; більшість працівників починає роботу у вісім годин; по наказу 

ректора; заслуговувати увагу; рішення недосконале по багатьом причинам; на протязі 

місяця; 

Розкрийте дужки. Арґументуйте. 

Ні(на) якім, будь(котрий), казна(що), де(котрий), що(не)будь, хтозна(при)кому; 

без(церемонно), день(у)день, на(приклад), аби(куди), на(в)коло, до(речі), до(волі). 

Завдання 5. Поставте числівники 747, 998, 1716 у Родовому,                                                          

Давальному та Орудному відмінках. 

Числівники 1, 4, 7 поєднайте із іменниками: курсант, будинок, генерал, син, долар 

Завдання 6. Утворіть форми 2-ї особи однини та 3-ї особи множини                            

теперішнього, майбутнього й минулого часу від інфінітивів: 

брати, виборювати. 

Завдання 7. Доберіть до поданих слів українські відповідники.  

Тираж, алфавіт, фіаско, конфіденційний, домінуючий, гігант, дефект, ідентичний, 

ліміт, журнал, аргументувати, латентний, репродукувати, домінувати, дебати, 

прерогатива 

Варіант № 4 

Завдання 1. Виправте помилки.  

Верховна рада україни, кабінет міністрів україни, конституційний суд україни, 

Майдан незалежності, співдружність незалежних держав, всесвітня Рада миру, 

організація об’єднаних націй, національна Гвардія, збройні Сили україни, демократична 

партія України, газета іменем закону, рада безпеки, центральна рада, національна 

Академія наук України, генеральний Прокурор України, генеральний Секретар ООН. 

Версальський Мир, Епоха відродження, голова Верховної ради України, директор 

Інституту української мови, руїна, хмельниччина, день Незалежності України, 

декларація Прав людини, Шевченківські традиції, шевченківська премія, маріїнський 

Палац. 

Завдання 2. Запишіть іменники у формі Давального відмінка однини. 

Зверніть увагу на наявність варіантів. 

Курсант, громадянин, Житомир, Соколов, Соколюк, Канів, Іванов, звичай. 

Провідміняйте: Ладого Богдан та Ладога Радислав; півострів Камчатка. 

Завдання 3. Поясніть, чому наведені нижче слова порушують мовну норму. 

Доберіть правильну форму.  

Наступаючий, спонукаючий, галопуючий, вимірюючий, допомагаючий, 

інакодумаючий.  

Для довідок: нестримний, вимірювальний, спонукальний, прийдешній, той, хто 



допомагає, інакодумець. 

Розкрийте дужки. Арґументуйте. 

Рушив (у)чвал, (по)новому, (на)пам’ять, урешті(решт), хоч(не)хоч, (на)око, 

зроби(чим)скоріш); ніби(то), буцм(то), цей(то), як(би), отож(то), не(зважаючи)на, 

не(наче). 

Побудуйте речення, узявши один із прийменників, потрібний для вираження 

відношень між дієсловом та іменником. 

1. Згідно Закону; згідно з цим Законом) українська мова з 1 січня 1990 року 

одержала державний захист, тобто офіційно визнаною державною мовою 

України (З газ.). 2. (В усі часи, за всіх часів) у всіх народів було найбільшою 

святістю, коли лежав на столі хліб (В.Скурат). 3. (По сьогоднішній день, до 

сьогоднішнього дня) збереглася легенда в селі Чорнухах про те, як Григорій Сковорода 

покинув домівку (З журн.). 4. Збори відбудуться (за дві години; протягом двох годин, 

упродовж двох годин). 5. (Щодо, з приводу) розглядуваного на зборах питання хочу 

висловити деякі міркування. 

Завдання 4. Поставте числівники 58, 137, 1432 у Родовому, Давальному  та 

Орудному відмінках. 

Розкрийте дужки. Арґументуйте. 

Два(курсант), три(злочинець), чотири(дізнавач), два(депутат), 

п’ять(юрист). 

Завдання 5. Утворіть форми ІІ особи однини та ІІІ особи множини 

теперішнього, майбутнього і минулого часу від інфінітивів: 

пройти, зрозуміти. 

Від поданих дієслів утворіть можливі форми дієприкметників. 

Перемагати, завершувати, активізувати, прочитати, запозичити. 

Завдання 6. Поєднайте іменники з прикметниками, що пропонуються. Із трьома 

на вибір складіть речення. 

Запитання // питання: складне, істотне, суттєве, основне, важливе, першочергове; 

двобічний // двосторонній: зв’язок, процес, покриття, угода, обов’язки, переговори; 

наступний// подальший: тиждень, робота, раз, день, розвиток, розбудова. 

Завдання 7. Складіть словосполучення. Зі слів, поданих у дужках, виберіть те, яке 

є правильними, свій вибір обґрунтуйте. Як називаються слова, що подані у дужках.  

(Засвоювати, освоювати) правила; (засвоювати, освоювати) землі; (засвоювати, 

освоювати) кошти; (ознайомити, познайомити) з приятелями; (втратити, втрати) під час 

транспортування; фінансові (витрати, втрати); (витрати, втрати) на соціальне 

забезпечення; (витрати, затрати) матеріальних і фінансових ресурсів. 

 

Варіант №5 

Завдання 1. Допишіть закінчення. Поясніть особливості координації 

присудка з підметом. 

1. Доцент Лисичанська вийшл… з аудиторії. 2. Нещасн… він сирота. 3. Я мушу 

їхати до матері, а він на місяць залишається кругл… сиротою. 4. Кутаїсі потону… у млі. 

5. Міссісіпі вийш… з берегів. 6. Виставка-перегляд відкрит… щодня.         7. Загс не 

вида… довідку. 8. Колібрі полеті… до гнізда. 9. Денді прибу… вчасно.  

Завдання 2. Запишіть іменники в Родовому відмінку множини. 

Питання, порівняння, завдання, почуття, узбіччя, тяжіння. 

Провідміняйте: Нечитайло Аркадій Янович.; село Прилуки. 

Завдання 3. Від поданих прикметників утворіть вищий і найвищий ступені 



порівняння. 

Вузький, низький, докладний, цінний, дивовижний, далекий, відповідальний, 

заможний. 

Розкрийте дужки. Поясніть правопис прислівників. 

До(в)подоби, на(відмінно), на(славу), з(годом), на(довго), по(одинці), 

високо(високо), з(краю)в край, в(ряди)годи. 

Запишіть прийменникові сполучення українською мовою. 

Прийти по делу, по истечении времени, вопреки желанию, по прибытиии, по всем 

правилам, поставить в пример, при любой погоде, войти в аудиторию. 

Завдання 4. Поставте числівники 97, 639, 1641 у Родовому, Давальному та 

Орудному відмінках. 

Запишіть цифри словами, розкриваючи дужки. 

14(кілограми, апельсини), 10 (громадяни), 30 (студенти-болгари), 220 (вольти). 

Завдання 5. Утворіть форми ІІ особи однини та ІІІ особи множини теперішнього, 

майбутнього й минулого часу від інфінітивів: дбати, складатися. 

Завдання   6. Утворіть   із    поданих    частин   складні    слова. 

Обґрунтуйте їх правопис, із трьома на вибір складіть речення. 

Високо (авторитетний, кваліфікований, освічений, поважний, якісний); загально 

(вживаний, державний, європейський, людський); десяти (денний, літній, річчя, кутник, 

поверховий); адміністративно (правовий, канцелярський, розподільчий, 

процесуальний). 

Завдання 7. Дайте тлумачення поданих термінів, користуючись тлумачним 

словником. Уведіть їх у речення. 

Інновація, інтеґрація, депортація, консолідація, конвенція, континґент. 

 

Варіант № 6 

Завдання 1. Зробіть правильний вибір, підкресливши потрібне слово. 

 (Особовий, особистий) підпис. Перший (примірник, екземпляр) документа. 

Бланки (вміщують, містять) трафаретний текст. (В залежності, залежно) 31 від виду 

документа. Реквізити (розташовані, розміщені) в певній послідовності. Термін 

(зберігання, збереження) документів. (Завірити, засвідчити) підписом. Текст 

(поділяється, розділяється, ділиться) на логічні частини. Документи (виконують, 

здійснюють) (офіційну, офіціальну) ділову функцію. Було (призначено, назначено) 

(прийомний, приймальний) день. 

Завдання 2. У якому рядку правильно подано всі закінчення Родового  відмінка 

іменників чоловічого роду? Запишіть ці іменники. 

1. Нью-Йорку, гніву, дима, борщу, грома. 

2. Сибіра, терміна (назва), лугу, університету. 

3. Дніпра, атому, дуба, десятка, січня. 

 

1. Кілометра, пуску, героїзму, ізюму, штабу. 

2. Паперу (збірн.), меду, Риму(місто), чаю, Іртиша. 

3. Пакистана, Байкала, будинку, будиночка, піску. 

Провідміняйте: Мураха Олег Богданович; хутір Крутий Яр. 

Завдання 3. Утворіть форми найвищого ступеня від поданих прикметників. 

Дужий, важкий, малий, глибокий, солодкий, низький, сміливий, завзятий. 

Відредагуйте словосполучення.  

Підписка на газети, мішати працювати, грошовий перевод, другим разом, 



викинути мусор, напасти на слід, на слідуючий день, втратити свідомість, лишній білет, 

обезболююче лікарство, цікаве міроприємство, співставляти факти, заключити угоду, 

згідно до планів, думки співпадають, погане самопочуття, жилі будинки, 

залізнодорожній технікум, визвати лікаря, здібний працювати, закрити кватирку, губити 

час, по прямому призначенню. 

Розкрийте дужки. Поясніть правопис сполучників та прислівників. 

То(ж), ад(же), що(б), отож(то), ніби(то), (з)того часу (як), (тимчасом)як, 

тільки(но); вряди(годи), десь(інде), не(з)руки, рік(у)рік, що(правда), по(правді), 

сто(крат), час(від)часу, з(рана), у(поміч), с(повна). 

Завдання 4. Запишіть цифри словами у відповідній формі. 

1. До 554 додати 14. 2. Від 1486 відняти 76. 3. Скласти 312 із 28. 4. Сума чисел 

дорівнює 614. 

Розкрийте дужки. 

Два (кілограм), чотири (курсант), три (примірник), два(президент). 

Завдання 5. Уникаючи дієприкметникових форм на -уч-, -юч-, запишіть 

українською мовою, змінюючи на іменники або прикметники. 

Исполняющий обязанности, пишущий эти страницы, организующий дело, 

вышестоящий орган, текущий счет, наболевший вопрос, заведующий, командующий. 

Утворіть форми ІІ особи однини та ІІІ особи множини теперішнього, 

майбутнього й минулого часу від інфінітивів: 

створюватися, єднатися. 

Завдання 6. Випишіть якісні прикметники. Утворіть усі можливі форми ступенів 

порівняння, поясніть особливості їх творення. 

Ефективний, важливий, безпечний, культурний, правовий, складний, якісний, 

національний, нормативний, доцільний, детальний, кримінальний, розвинений, 

юридичний, громадський, сучасний. 

Завдання 7. Утворіть словосполучення, додавши до поданих дієслів іменники в 

потрібній відмінковій формі. З’ясуйте особливості синтаксичного керування. 

Заперечувати (що?)..., заперечувати (кому?)...,

 обговорення (чого?)..., 

обговорення (з ким?)..., наголошувати (на чому?)..., наголошувати (що?)..., 

навчати (чого?)..., навчати (кого?)..., погоджувати (що?)..., погоджувати (з ким?). 

 

Варіант № 7 

 

Завдання 1. Із поданих слів складіть по два речення, щоб в одному випадку слово з 

не писалося разом, а в другому – окремо. 

 Не (славити), не (бачений), не (правда), не (старий), не (дочувати), не (щастя), не 

(доля), не (закінчений), не (здужати). 

Завдання 2. Запишіть подані іменники у формі Родового відмінка                     однини. 

Київ, Кавказ, Дінець, Париж, Крим, Донбас, Кривий Ріг; папір(матеріал і 

документ), листопад (назва місяця і явище природи), рахунок (результат підрахунків і 

документ). 

Провідміняйте: Мураха Любомир Олексійович; село Мішурин Ріг. 

Завдання 3. Знайдіть прикметники, у яких порушено норму творення                                      форм 

ступенів порівняння прикметників. 

Найшвидший, похмуріший, пречудовіший, ближчий, самий красивий,              

величезніший, сліпіший. 



Розкрийте дужки. Поясніть правопис. 

(На)завжди, (від)тепер, де(коли), по(одинці), по(троє), по(перше), кінець(кінцем), 

(з)дня(на)день, пліч(о)пліч, не(вперше), не(добре), не(доброзичливо). 

Завдання 4. Поставте числівники 126, 764, 1827 у Родовому, 

Давальному та Орудному відмінках. 

Поєднайте з іменниками такі дробові числівники та іменники: 0,25; 100,75; 

1/2; 2/3; 4/7; чверть, третина, половина. 

Завдання 5. Доберіть до поданих ненормативних дієприкметників  нормативні. 

Наступаючий, спонукаючий, вимірюючий, допомагаючий, виконуючий, 

інакодумаючий, галопуючий, існуючий. 

Завдання 6. Із поданих варіантів словосполучень і речень, які часто вживаються 

в документах, виберіть граматично правильні конструкції та обґрунтуйте свій вибір. 

Дякую вас – дякую вам; поставити за приклад – поставити у приклад; по наказу 

ректора – за наказом ректора – згідно наказу ректора – згідно з наказом ректора; 

заслуговувати уваги – заслуговувати увагу – заслуговувати на увагу; завідуючий 

кафедрою – завідуючий кафедри – завідувач кафедри – завідувач кафедрою; у справі 

немає акта перевірки - у справі немає акту перевірки; рішення                        недосконале по багатьох 

причинах – рішення недосконале по багатьом причинам– рішення недосконале з багатьох 

причин; увести до складу правління – увести у склад правління; за ініціативою 

працівників – з ініціативи працівників – по ініціативі працівників; високий ступінь 

відповідальності – висока ступінь відповідальності. 

Завдання 7. Доберіть до поданих слів українські відповідники.  

Тираж, алфавіт, фіаско, конфіденційний, домінуючий, гігант, дефект, ідентичний, 

ліміт, журнал, аргументувати, латентний, репродукувати, домінувати, дебати, 

прерогатива, монолітний, мініатюрний, пунктуальний, реальний, приватний, 

перманентний, тривіальний, скрупульозний. 

Варіант № 8 

 
Завдання 1. Відредагуйте речення.  

Жюрі підвели підсумки конкурса. Поїзд підходив до Парижа. На протязі тиждня в 

університет прийшло чимало жалоб. Ми всі приймаємо активну участь у 

міроприємствах по підготовці до свят. Глава уряду прохав депутатів притримуватися 

регламента. 

Завдання 2. Подані іменники поставте в давальному та кличному відмінках. 

Складіть і запишіть із ними речення. Поясніть особливості вживання таких іменників 

в офіційно-діловому стилі. 

Добродій, шановний колега, друг Любомир, пані Марія, товариш Ігор, пан 

Іваничук, колега Тарасенко, пан президент, Галина Сергіївна, Володимир Прокопович. 

Завдання 3. Поставте іменники (масштаб, народ, генофонд) у Родовому відмінку. 

Провідміняйте: Швець Саксоній Наумович, Дука Ізмаїл Романович; річка Рось; 

Севанг. 

Завдання 4. Запишіть правильний варіант творення форм ступенів порівняння 

прикметників. 

Більш сміливіший, найбільш зручніший, якнайсуворий, щонайважливий, самий 

вдалий. 

Запишіть українською мовою. 

По приказу, по инициативе, лекции по праву, инспекция по делам 

несовершеннолетних, младший по званию, по призванию, принимать меры, 



предупредительные меры, привлечь к ответственности. 

Розкрийте дужки. Поясніть правопис прислівників, часток. 

Після(завтра), хоч(не)хоч, в(друге), чисто(сердечно),як(найшвидше), хіба(що); 

ані(трохи), що(доби), казна(при)кому, все(таки), таки(зайшов), зайшов(таки), що(ж)до. 

Завдання 5. Доберіть до поданих слів антоніми.  

Агресивний –                                 Достойний - 

Бездарний –                                   Латентний – 

Бездіяльний –                                 Репродукція – 

Бінарний –                                      Геніальний – 

Менторський –                               Альтруїзм – 

Ввічливий –                                    Неологізм– 

 Грубий ––                                      Міграція – 

Цифри замініть збірними числівниками й поєднайте їх із запропонованими 

іменниками. 

7(жінка), 4(студент), 2(викладач), 4 (парта), 6(сани), 3(мати). 

Назвіть неправильні форми займенників із наведеного ряду:  

цеї, нашего, їй, на моєм, свойого, мого. 

Завдання 6. Поясніть значення фразеологізмів, користуючись довідкою.  

Не своїм голосом, обоє рябоє, на головах ходити, мов у воду опущений, золоте 

дно, хоч коники ліпи, жовтороте пташеня, дійна корова, не ликом шитий, зчинити ґвалт, 

дим стовпом, наламати дрів, як за гріш маку. 

 Довідка: підлабузнюватися; глевкий; дуже багато; голосно кричати; безладдя; 

голосно; бешкетувати; людина, що є джерелом прибутку; однакові по духу; 

недосвідчена людина; розумний; розгублений; невичерпне джерело збагачення; 

допустити багато помилок. 

Завдання 7. До поданих іменників доберіть прикметники, щоб можна                                      було 

зрозуміти родову приналежність. 

Рандеву, шосе, Кутаїсі, путь, Сибір, собака, туш, плакса, агент, Псел, власність, 

підпис, позивач, Сочі, Умань, туш. 

Провідміняйте: Сура Нечипір; місто Львів; вистріл. 

Варіант № 9 

Завдання 1. Доберіть форми присудка у наведених реченнях. 

Більшість виборців (проголосувала, проголосували) за представників 

демократичного блоку. 2. Молодь з батьками (не оминула, не оминули) поховань січових 

стрільців. 3. Журі, як і глядачі (спостерігало, спостерігали) за яскравим видовищем із 

захопленням. 4. Більшість абітурієнтів, які успішно (виконають, виконає) творчу роботу, 

(стануть, стане) курсантами Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. 5. 

Усі чотирнадцять вагонів (було опломбовано, були опломбовані). 

 

Завдання 2. Поясніть значення наведених термінів, що вживаються в 

діловодстві. 

Анотація, дефініція, інсайдер, інструкція, кліше, рішення, опис, тезаурус, телекс, 

статут, факсиміле, факсограма, автограф, акт, аспект, бланк. 

Завдання 3. Подані слова й складноскорочені слова введіть у речення  так, щоб 

було видно їх родову ознаку. 

МВС, СБУ, собака, Сибір, сусіда, птах, санаторій, злочинець. 
 



 
 

Провідміняйте: Андрій Путь; путь; Чорновіл Максим; місто Середина 

 

Завдання 4. У якому варіанті правильно подано форми вищого ступеня 



порівняння прикметників? 

а) старший, гіркіший, більший, нижчий, вищий, дальший, товщий, 

демократичніший, коротший; 

б) кривавіший, триваліший, вужчий, ширший, презліший, чорніший, 

світліший, глибший, найкращий; 

в) архіважливіший, приємніший, вагоміший, рідніший, дотепніший, 

дорожчий, довший, білявіший, чорніший, вишневіший. 

Розкрийте дужки. Поясніть правопис часток, прислівників, 

сполучників. 

Будь(що), що(будь), все(таки), коли(ж)то, ані(як); як(небудь), по(волі), 

проти(правно), по(іншому), в(розтіч); як(тільки), не(наче), від(коли), (з)тим(щоб), 

незважаючи на те(що). 

Завдання 5. У поданих реченнях замініть цифри словами. 

Пісню жайворонка чути з висоти 600 м. 2. Інтелектуальний потенціал жінок України 

досить високий. Серед них близько 82 тисяч наукових працівників, у тому числі 517 

академіків, членів-кореспондентів, 898 докторів наук, професорів. 

Завдання 6. Від поданих інфінітивів утворіть форми першої особи однини та 

третьої особи множини теперішнього часу. 

Розповідати, їздити, берегти, бити, знімати, радити, графити, садити, давити. 

Завдання 7. Розкрийте дужки й запишіть словосполучення, уживаючи, де потрібно, 

прийменники. 

Дотримати (слово), оволодіти (ситуація), опанувати (професія), завдати (шкода), 

зрадити (принципи), називати (ім’я), звернутися (адреса), відправити (пошта), прийшов 

(справа), комісія (складання екзамену), заходи (поліпшення), сталося (недбальство), один 

раз (місяць), увести (склад), радіти (успіхи). 

 

Варіант № 10 

Завдання 1. Запишіть правильно слова, вставляючи, де потрібно пропущені букви. 

Поясніть значення підкреслених слів.  

Кур…єр, економний, д…магогія, біографія, евфонія, експресія, д…летант, 

депре…ія, гігант, р…продукція, ім…грація, д…лер, кілер, компенсація, консенсус, 

д…фект, лімітувати, латентний, бінарний, експорт, імпорт, інд…ферентний, д…бати, 

пр…валювати, легальний, синтетичний, пунктуальний, хронічний, трансформувати, 

м…ркантильний, пар…тет. 

Завдання 2. З’ясуйте, яким наданим значенням відповідають слова: ф’ючерсний, 

юстиція, імпічмент, копірайт, діахронія, ліцензування, акцептуація, бартер, ділер. 

 Аспект дослідження мовних явищ, що опирається на історичну 

послідовність у їхньому розвитку; 

 який стосується майбутнього, угоди про купівлю-продаж товарів, золота, 

валюти, цінних паперів у визначений наперед термін за ціною, яка діє на момент 

укладення угоди, здійснення операції; 

 сукупність судових установ, діяльність суду щодо здійснення правосуддя, 

а також судове відомство; 

 особливий порядок притягнення до відповідальності вищих посадових 

осіб, позбавлення їх повноважень за грубі порушення законодавства; 

 аґент по продажу; 

 мінова форма торгівлі; 



 процес укладення договору відповідно до пропозицій іншої сторони; взяття 

обов’язків сплатити наданий рахунок в указані терміни; 

 правова норма, що реґулює взаємовідносини, пов’язані зі створенням і 

використанням творів літератури, науки та мистецтва; 

 видача дозволу на ведення якої-небудь діяльності або користування яким-

небудь повноваженням. 

Завдання 3. Запишіть подані іменники у формі родового відмінка                                         однини. 

Донець, Кривий Ріг, Тернопіль, Париж, Китай, Донбас, Сиваш, Амур, Єнісей, 

Сухий Яр, Стрий, Славутич, Харків, Херсон, Шутер, Седан, Сан-Хуан. 

Завдання 4. З’ясуйте значення поданих слів. Складіть із ними 

словосполучення або речення. 

Відділ – відділення – відділок; поступальний – поступливий; відзначати – 

зазначати; формалістичний – формалістський – формальний; уява – уявлення; 

порівняльний – порівняний – порівнянний; поводитися – поводити; потоковий – 

поточний; корисний – корисливий; проблемний – проблематичний. 



Завдання 5. Наведені слова згрупуйте в синонімічні ряди.  

Суперечність, страта, противенство, розбійник, боязкість, непізнанний, 

смертна кара, неузгодженість, розбіяка, антагонізм, вища міра, незлагодженість, страх, 

покарання, суперечливість, садіння на палю ( у давні часи – страта через тортури), 

протиріччя, непізнаванний, розстріл (вогнепальною зброєю), острах, 

трансцендентний,  розбишака,  незгідність, повішення (повішання), 

моторошність, розбіжність, протистояння, четвертування, жах, контроверза, 

побоювання. 

Завдання 6. Поставте запропоновані слова й словосполучення в Кличному 

відмінку. Із п´ятьома словосполученнями складіть речення. 

Генерал, академік, професор, завідувач, колега, сестра, мама, Ігор, Юрій, Надія, 

Іллівна, Васильович, шановний пан полковник, Семенець Андрій Петрович. 

Провідміняйте: місто Київ, Контрактова площа; Процайло Кирило, Процайло 

Анастасія. 

Завдання 7. Знайдіть неправильно утворені форми ступенів порівняння 

прикметників і запишіть їх правильно. 

Старший, поганіший, старіший, менш мокріший, більш віддалений, найбільш 

здібніший, вузьчий, щонайдальший, кращий, найменш грамотніший, багатіший, 

маліший. 

Запишіть займенники в непрямих відмінках, поясніить правопис. 

Ні(хто), ні(з)чим, (ні)чийого, за(будь)яких, ні(за)яких, хтозна(чого), аби(що), 

ні(в)якому, з(чим)небу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань 

26 Цивільна безпека 

 

 

Обов’язкова 
Спеціальність: 

262 Правоохоронна 

діяльність 

 

Модулів – 1 

 

 

 

 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

Рік підготовки: 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

_ 2 год. 

Практичні 

40 год. 14 год. 

Самостійна робота 

50 год. 74 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою проведення занять з навчальної дисципліни «Українська мова 

професійного спрямування» є формування в майбутніх спеціалістів уміння й 

навички досконалого володіння українською літературною мовою в професійній 

сфері (розширення й поглиблення базових знань курсантів з української мови); 

розкриття принципів організації україномовного тексту щодо його комунікативних 

властивостей у конкретних сферах функціонування, пов'язаних із правознавчою та 

правоохоронною діяльністю; формування на цій основі умінь і навичок укладання та 

мовно-термінологічного опрацювання юридичних текстів різних жанрів. 

Завдання навчальної дисципліни: виробити у здобувачів вищої освіти 

концептуальне розуміння основних теоретичних засад культури професійного 

мовлення, сформувати стійкі практичні навички грамотного спілкування в сфері 

професійної комунікації. 

 



 

 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОПП). 

Загальні компетентності: 

ЗК1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.         

ЗК4.Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  

ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні компетентності: 

СК5.Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати правову інформацію з різних джерел. 

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

Результати навчання: 

ПРН1. Розуміти історичний, економічний, технологічний і культурний контексти 

розвитку правоохоронної діяльності. 

ПРН2. Організовувати культурний  діалог на рівні, необхідному для ефективної 

професійної діяльності. 

ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних джерел, аналізувати і оцінювати її. 

ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези, аргументувати висновки. 

ПРН5. Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, вільно 

піклуватися українською та іноземною мовами усно і письмово у соціальній і 

професійній сферах. 

ПРН 7. Здійснювати координацію діяльності суб’єктів забезпечення публічної 

безпеки і порядку, а також комунікацію з фізичними та юридичними особами з метою 

своєчасного реагування на кримінальні злочини, адміністративні правопорушення та 

події. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Іноземна мова професійного спрямування», 

«Юридичне документознавство», «Поліцейська діяльність», «Особиста безпека 

поліцейського». 

3. Програма навчальної дисципліни 

ТЕМА №1. Державна мова — мова професійного спілкування. 

Зміст, мета, завдання курсу «Українська мова професійного спрямування. Мова 

як суспільне явище. Основні функції мови. Українська національна та літературна 

мова. Види мовних норм. Правовий статус української мови. Мовні питання в 

Конституції України. Закон України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної». Поняття “державна мова”, “офіційна мова”. Досвід країн Європи 

у розв’язанні мовних проблем. Мова професійного спілкування як функціональний 

різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна 

компетенція. 

ТЕМА №2. Основи культури української мови. 

Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні 

ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця. Словники у 



професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої 

культури. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. 

Парадигма мовних формул. 

Тема №3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні. 

Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки 

функціональних стилів. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового 

і розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовно-професійної діяльності. 

ТЕМА №4. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні 

Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Особливості 

наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового 

стилю. Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як 

важливий засіб організації розумової праці. Анотування і реферування наукових 

текстів. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань. 

Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату. Стаття як самостійний 

науковий твір. Вимоги до наукової статті. Основні вимоги до виконання та 

оформлювання курсової, бакалаврської робіт. Рецензія, відгук як критичне осмислення 

наукової праці. Науковий етикет. 

ТЕМА №5. Додержання норм СУЛМ як умова успішного мовного 

спілкування: орфографічна норма. 

Орфографічні норми, пов’язані з фонетичними процесами. Правопис слів разом, 

окремо, через дефіс. Складні випадки вживання великої літери в мові ПС; правопис 

прізвищ та географічних назв. Складові орфографічної грамотності майбутнього 

спеціаліста (диктант-самоаналіз) 

ТЕМА №6. Особливості мови ПС на лексико-фразеологічному рівні. 

Лексичні норми. Лексичне значення слова.  Багатозначність (полісемія), 

паронімія, омонімія у професійному мовленні. Синонімічний вибір слова. 

Фразеологізми, фразеологічні одиниці. 

ТЕМА №7. Особливості мови ПС на морфологічному рівні. 

Складні випадки вибору граматичної форми іменника в мові професійного 

спілкування. Ступені порівняння прикметників та особливості вживання особових 

займенників у професійному мовленні. Особливості відмінкових форм числівників та 

зв’язок їх з іменниками. Особливості вживання дієслова та дієслівних форм у 

професійному мовленні. Прислівник та службові частини мови в професійному 

мовленні. Особливості вживання прийменників в професійному мовленні. 

ТЕМА №8. Синтаксичні засоби мови ПС; професійні мовні кліше. 



Стандартизовані синтаксичні сполуки (кліше). Складні випадки синтаксису мови 

ПС. Особливості використання в мові ПС однорідних членів речення, пасивних 

констукцій, звертань, вставних слів і словосполучень. Особливості використання в 

мові ПС дієприслівникових та дієприкметникових зворотів. Просте та складне 

речення. Розділові знаки. 

ТЕМА №9. Спілкування як інструмент професійної діяльності. 

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми 

професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування. 

Поняття ділового спілкування. Невербальні компоненти спілкування. Гендерні 

аспекти спілкування. Поняття ділового спілкування. 

ТЕМА №10. Риторика і мистецтво презентації 

Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як 

важливий засіб комунікації. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика 

аргументування. Мовні засоби переконування. Комунікативні вимоги до мовної 

поведінки під час публічного виступу. Види публічного мовлення. 

Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, 

стилістичні і комунікативні принципи презентації. Культура сприймання публічного 

виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати. 

ТЕМА №11. Культура усного фахового спілкування 

Особливості усного   спілкування.   Способи   впливу   на   людей   під   час 

безпосереднього спілкування. Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття 

колективного рішення. Нарада. Дискусія. 

Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та видибесід. 

Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. Етикет 

телефонної розмови. 

ТЕМА №12. Українська термінологія в професійному спілкуванні 

Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади 

термінознавства та лексикографії. 

Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і 

вузькоспеціальна термінологія. Термінологія обраного фаху. Способи творення 

термінів. 

Нормування, кодифікація і стандартизація термінів. Українські електронні 

термінологічні словники. 

ТЕМА №13. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів 

Форми і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний 

переклади. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською. Вибір 

синоніма під час перекладу. Переклад термінів. Особливості редагування наукового 

тексту. Помилки у змісті й будові висловлювань. 

 

 

 



 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

 Денна форма Заочна форма 

 усьо 

го 

у тому числі усьо 

го 

у тому числі 

  л с п ін 

д 

с.р.  л с п ін 

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 

11 12 13 

Тема №1. Державна мова 

— мова 

професійного 

спілкування. 

4   2  2 6     6 

Тема №2. Основи 

культури  української 

мови. 

4   2  2 8 2    6 

Тема №3. Стилі сучасної 

української літературної 

мови у професійному 

спілкуванні. 

6   2  4 6     6 

Тема №4.  Науковий      

стиль і його засоби у 

професійному 

спілкуванні. 

8   4  4 6   2  4 

Тема №5. Додержання 

норм СУЛМ як умова 

успішного мовного 

спілкування: 

орфографічна норма. 

8   2  6 8   2  6 

Тема №6. Особливості 

мови ПС на лексико- 

фразеологічному рівні. 

6   2  4 8   2  6 



Тема № 7. Особливості 

мови ПС на 

морфологічному рівні. 

8   4  4 8   2  6 

Тема № 8. Синтаксичні 

засоби мови ПС; 

професійні мовні кліше. 

8   4  4 8   2  6 

Тема №9. Спілкування як 

інструмент професійної 

діяльності. 

6   2  4 6     6 

Тема №10. Риторика і 

мистецтво презентації. 

12   6  6 8   2  6 

Тема №11. Культура 

усного фахового 

спілкування. 

8   4  4 6     6 

Тема №12. Українська 

термінологія в 

професійному 

спілкуванні. 

8   4  4 8   2  6 

Тема №13. Проблеми 

перекладу і редагування 

наукових текстів 

4   2  2 4     4 

Усього годин 90   40  50 90 2  14  74 

 

5. Теми практичних занять 

 (для денної форми навчання) 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми 
Кількість 

аудитор- 

них годин 

1. Тема №1. Державна мова — мова професійного спілкування. 2 

2. Тема №2. Основи культури української мови. 2 

3. Тема №3. Стилі сучасної української літературної мови у 
професійному спілкуванні. 

2 

4. Тема №4.  Науковий      стиль і його засоби у професійному 
спілкуванні. 

4 

5. Тема № 5. Додержання норм СУЛМ як умова успішного 
мовного спілкування: орфографічна норма. 

2 

6. Тема №6. Особливості мови ПС на лексико- фразеологічному 
рівні. 

2 

7. Тема №7. Особливості мови ПС на морфологічному рівні. 4 

8. Тема №8. Синтаксичні засоби мови ПС; професійні мовні 
кліше. 

4 



9. Тема №9. Спілкування як інструмент професійної діяльності. 2 

10. Тема №10. Риторика і мистецтво презентації. 6 

11. Тема №11. Культура усного фахового спілкування. 4 

12. Тема №12. Українська термінологія в професійному 

спілкуванні. 

4 

13. Тема № 13. Проблеми перекладу і редагування наукових 

текстів. 

2 

Всього       40 

 

Теми практичних занять 

 (для заочної форми навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми 
Кількість 

аудитор- 

них годин 

1. Тема №4 . Науковий стиль і його засоби у професійному 

спілкуванні. 2 

2. Тема №. Додержання норм СУЛМ як умова успішного 

мовного спілкування: орфографічна норма. 2 

3. Тема №6. Особливості мови ПС на лексико- фразеологічному 

рівні. 2 

4. Тема №7. Особливості мови ПС на морфологічному рівні. 
2 

5. Тема №8. Синтаксичні засоби мови ПС; професійні мовні 

кліше. 

2 

6. Тема №10. Риторика і мистецтво презентації. 2 

7. Тема №12. Українська термінологія в професійному 
спілкуванні. 

2 

Всього 14 

 

6. Самостійна робота 

 (для денної форми навчання) 

 

№ 

з/п 

Теми Кількі сть 
годин 

1. Тема №1. Державна мова — мова професійного спілкування. 2 

2. Тема №2. Основи культури української мови.        2 

3. Тема №3. Стилі сучасної української літературної мови у 
професійному спілкуванні. 

      4 

4. Тема №4 . Науковий стиль і його засоби у професійному 
спілкуванні. 

     4 

5. Тема №5. Додержання норм СУЛМ як умова успішного мовного 
спілкування: орфографічна норма. 

    6 

6. Тема №6. Особливості мови ПС на лексико-фразеологічному 
рівні. 

    4 



7. Тема №7. Особливості мови ПС на морфологічному рівні. 4 

8. Тема №8. Синтаксичні засоби мови ПС; професійні мовні 
кліше. 

4 

9. Тема №9. Спілкування як інструмент професійної діяльності. 4 

10. Тема №10. Риторика і мистецтво презентації. 6 

11. Тема №11. Культура усного фахового спілкування. 4 

12. Тема №12. Українська термінологія в професійному 
спілкуванні. 

4 

13. Тема №13. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів. 2 

Всього 50 

 

Самостійна робота 

(для заочної форми навчання) 

 

№ 

з/п 

Теми Кількість 

годин 

1. Тема №1. Державна мова — мова професійного 
спілкування. 

6 

2. Тема №2. Основи культури української мови. 6 

3. Тема №3. Стилі сучасної української літературної мови у 
професійному спілкуванні. 

6 

4. Тема №4. Науковий стиль і його засоби у професійному 
спілкуванні. 

4 

5. Тема №5. Додержання норм СУЛМ як умова успішного 
мовного спілкування: орфографічна норма. 

6 

6. Тема №6. Особливості мови ПС на лексико-

фразеологічному рівні. 

6 

7. Тема №7. Особливості мови ПС на морфологічному рівні. 6 

8. Тема №8. Синтаксичні засоби мови ПС; професійні мовні 
кліше. 

6 

9. Тема №9. Спілкування як інструмент професійної 

діяльності. 

6 

10. Тема №10. Риторика і мистецтво презентації. 6 

11. Тема №11. Культура усного фахового спілкування. 6 

12. Тема №1 2 . Українська термінологія в професійному 
спілкуванні. 

6 

13. Тема №13. Проблеми перекладу і редагування наукових 
текстів. 

4 

Всього 74 

 

7. Індивідуальні завдання 

Здобувачі вищої освіти на практичних заняттях з «Української мови професійного 

спрямування» виконують різноманітні вправи: переклад тексту, редагування тексту, 



вправи на орфографічний правопис, побудова сталих словосполучень, підготовка 

рефератів, повідомлень. 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання також передбачено 

виконання домашньої контрольної роботи за визначеною тематикою. 

 

8. Методи навчання 

Під час проведення занять з «Української мови професійного спрямування» 

застосовуються такі методи навчання, як: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та дослідницький методи. 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної навчальної 

дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС. 

Встановлюються: максимальні суми балів за виконання завдань у рамках 

аудиторної, самостійної роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів; 40 балів - 

за виконання завдань, винесених на підсумковий контроль. 

 

ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 

≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль Підсумковий контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН (Е) 
≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = ПК+Е ≤100 
 

Здобувач вищої освіти, як додатковий здобуток за наукову роботу в межах 

навчальної дисципліни може отримати до 10 балів, при цьому загальна сума 

накопичувальних балів не повинна перевищувати 100.  

Оцінювання компетентностей здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни та 

виставлення підсумкової кількості балів за аудиторну роботу здійснюється шляхом 

встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та виставлення 

балів від 3 до 5. Підсумкова кількість балів визначається, як сума всіх отриманих під 

час проведення навчальних занять балів розділена на кількість 

семінарських/практичних занять, передбачених тематичним планом у семестрі та 

помножена на коефіцієнт відповідності максимально можливого балу: 
∑ПК 



ПК = 
КЗ 

× КВ, 

де: 

ПК – підсумкова кількість балів за аудиторну роботу; 

∑пк – сума всіх отриманих балів за семінарські/практичні заняття; 

КЗ – кількість семінарських/практичних занять, передбачених тематичним 

планом за семестр; 

КВ – коефіцієнт відповідності максимально можливого балу (6 – для денної 

форми навчання; 4 – для заочної форми навчання). 

Здобувач вищої освіти може отримати «5» балів за умови, що він дуже добре 

орієнтується в матеріалі, приймав активну участь у занятті та надав повну відповідь на 

питання семінарського заняття, або на додаткове питання науково-педагогічного 

працівника, навів приклади, висловив та аргументував власну точку зору, або суттєво 

доповнював більше трьох разів відповіді колег, не допустивши помилок. Також у «5» 

балів може бути оцінено виступ з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з 

використанням декількох джерел інформації, а під час виступу тему розкрито повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «4» бали за умови, що він достатньо добре 

орієнтується в матеріалі, приймає активну участь у занятті, доповнюючи колег, знає 

основні визначення та факти з теми семінарського заняття, надав правильну, але не 

зовсім повну відповідь, висловлює власну думку, але не може змістовно її 

аргументувати, йому складно навести приклади. Також у «4» балів може бути оцінено 

виступ здобувача з доповіддю або рефератом, які було підготовлено з використанням 

одного джерела інформації, а під час виступу тему розкрито не повно. 

Здобувач вищої освіти може отримати «3» бали за умови, якщо не приймає 

активної участі в семінарському занятті та не висловлює цікавості до матеріалу, йому 

складно дати визначення понять, відповідає фрагментарно та спутано, допускає 

помилки, не орієнтується у темі, власної думки не має, або висловлюючи її 

відмовляється аргументувати. Також у «3» балів може бути оцінено виступ здобувача 

з доповіддю або рефератом, які містять мізерний обсяг інформації, або застарілі данні. 

Під час навчальних занять на денній формі навчання науково-педагогічний 

працівник може поставити оцінку «2» (незадовільно). Незадовільна оцінка «2» 

ставиться за умови незнання здобувачем вищої освіти значної частини навчального 

матеріалу за змістом відповідної теми навчальної дисципліни, що міститься в основних 

рекомендованих нормативних та базових джерелах, допустив істотні помилки у 

відповідях на поставлені питання, виявив невміння застосовувати теоретичні 

положення під час розв’язання практичних задач, відмовився від відповіді та/або не 

вирішив практичне завдання. Незадовільна оцінка «2» потребує перескладання та в 

загальну суму накопичення балів не враховується. 

Підсумкова кількість балів за самостійну роботу з навчальної дисципліни 

визначається науково-педагогічним працівником, як сума отриманих здобувачем 

вищої освіти балів за всі види виконаних завдань, які передбачені відповідними 

методичними матеріалами із зазначенням балів за виконання кожної самостійної 

роботи відповідно до тематичного плану.  

Модульна контрольна робота є обов’язковою для здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання. Кожна кафедра самостійно визначає і розробляє форму проведення 

модульної контрольної роботи, структуру завдань, систему та критерії оцінювання 



результатів їх виконання. До модульної контрольної роботи допускаються всі 

здобувачі вищої освіти.  

Умови допуску здобувача вищої освіти до складання підсумкового контролю: 

Для денної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36; 

- має не більше трьох невідпрацьованих пропусків; 

- має не більше трьох невідпрацьованих незадовільних оцінок за поточний 

контроль. 

Для заочної форми навчання: 

- сума балів поточного контролю не менше ніж 36. 

З метою підвищення поточного рейтингу успішності здобувач вищої освіти має 

право перескладати аудиторну та самостійну роботу відповідно до графіку, 

встановленого науково-педагогічним працівником до підсумкового контролю і не 

більше двох пропусків та/або незадовільних оцінок у один робочий день. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю накопичив 

менше 60 балів, зобов’язаний складати підсумковий контроль. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного контролю протягом 

семестру накопичив 60 балів, має можливість: 

- не складати підсумковий контроль і отримати накопичену кількість балів як 

підсумкову оцінку; 

- складати підсумковий контроль відповідно до розкладу. 

Недопущення здобувача вищої освіти до підсумкового контролю прирівнюється 

до незадовільної оцінки. Питання про недопущення здобувача вищої освіти до 

підсумкового контролю вирішує науково-педагогічний працівник та здійснює 

відповідний запис «не допущено» в заліково-екзаменаційної відомості. 

Здобувач вищої освіти, який недопущенний до складання підсумкового контролю, 

має право скласти його під час визначеного окремим графіком для ліквідації 

академічної заборгованості, попередньо досягнувши всіх умов допуску. 

Відсутність здобувача вищої освіти, який накопичив менше 60 балів за поточний 

контроль на підсумковому контролі без поважної причини прирівнюється до 

незадовільної оцінки. Такий здобувач вищої освіти має право скласти підсумковий 

контроль під час ліквідації академічної заборгованості визначеним окремим графіком. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний попередити деканат/інститут про свою 

можливу відсутність на підсумковому контролі до його початку. Здобувач вищої 

освіти, який був відсутній на підсумковому контролі з поважних причин, які 

підтверджені відповідними документами, за рішенням декана факультету (директора 

інституту) може скласти пропущений підсумковий контроль у визначений деканатом 

час. 

Здобувач вищої освіти, який за результатами поточного та підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до повторного 

перескладання підсумкового контролю після закінчення екзаменаційної сесії, але до 

початку наступного семестру чи атестації.  

Здобувач вищої освіти, який за результатами заліково-екзаменаційної сесії має 

академічну заборгованість з трьох і більше освітніх компонентів, відраховується з 

Університету.  



 

10. Критерії оцінювання знань на екзамені 

Оцінка “відмінно”/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти має глибокі і 

системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні 

знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками аналізу, моделювання та 

адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з науковими працями вітчизняних та 

зарубіжних фахівців в даній галузі; матеріал викладає логічно, послідовно, 

переконливо і аргументовано. 

Оцінка “добре”/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти показав 

достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні визначення 

термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в 

розкритті окремих теоретичних положень. 

Оцінка “задовільно”/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти в цілому 

засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але декламує із деякими 

упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє 

ставлення до проблемних питань, хоча і не зовсім аргументовано; вміє аналізувати 

набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; викладає 

матеріал непослідовно, неточно, з наявними помилками. 

Оцінка “незадовільно”/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої освіти виявив 

слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати 

визначення основних категорій та явищ; відсутні знання основних норм і визначень; 

матеріал викладається непослідовно, нелогічно, фрагментарно та з допущенням 

помилок. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За внутрішньою 

шкалою навчального 

закладу в балах 

За шкалою ECTS /За національною 

шкалою 

 Вноситься до відомості 

 Екзамен залік 

90 – 100 А/Відмінно 
А,В,С,D,Е/Зараховано 

82-89 В/Добре 

74-81 С/Добре 

64-73 D/Задовільно 

60-63 Е/Задовільно 

35-59 
FX/Незадовільно Не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34 
F/Незадовільно Не зараховано 



з обов’язковим повторним курсом 

 

11. Питання для підсумкового контролю  

Перелік питань для підготовки до екзамену 

1. Основні завдання курсу “Українська мова професійного спрямування”. 

2. Основні тенденції розвитку української літературної мови на сучасному етапі. 

3. Культура фахового мовлення. 

4. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції 

мови. 

5. Стилі і типи мовлення. 

6. Основні ознаки офіційно-ділового стилю. 

7. Літературна мова. Мовна норма. Види норм. 

8. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії. 

9. Мова і професія. 

10. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу. 

11. Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності. 

12. Основні закони риторики. 

13. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання. 

14. Основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова 

нарада та переговори. 

15. Основні правила ділового спілкування. 

16. Мовленнєвий етикет. 

17. Професійна етика працівника правоохоронних органів. 

18. Правила спілкування фахівця під час проведення зустрічей, переговорів, прийомів 

і по телефону. 

19. Терміни і термінологія. 

20. Лексика за сферою вживання. 

21. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність від загальновживаної. 

22. Типи термінологічних словників. 

23. Складні випадки слововживання. 

24. Пароніми та омоніми в діловому мовленні. 

25. Синоніми в діловому мовленні. 

26. Фразеологічні звороти у мовленні юристів. 

27. Багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова. 

28. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. 

29. Орфографічні норми сучасної української літературної мови. 

30. Правопис прізвищ, імен та по батькові. 

31. Вживання м’якого знака та апострофа. 

32. Правопис префіксів. 

33. Безособові конструкції на -но, -то. 

34. Зміни приголосних при словотворенні та словозміні. 

35. Ознаки культури мови. 

36. Орфоепічна правильність мовлення. 

37. Граматична правильність мовлення. 

38. Точність мовлення. 



39. Логічність мовлення. 

40. Багатство і різноманітність мовлення. 

41. Чистота мовлення. 

42. Доречність мовлення. 

43. Виразність мовлення. 

44. Культура діалогу. 

45. Морфологічні норми сучасної української літературної мови, варіанти норм. 

46. Правопис відмінкових закінчень іменників ІІ відміни у родовому відмінку. 

47. Рід, число невідмінюваних іменників. 

48. Правопис складних іменників і прикметників. 

49. Правопис прислівників. 

50. Особливості вживання числівників у діловому мовленні. 

51. Прийменник по в діловому мовленні. 

52. Синтаксичні норми сучасної української літературної мови. 

53. Складні випадки керування в службових документах. 

54. Однорідні члени речення в діловому мовленні. 

55. Вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів у діловому мовленні. 

 

12. Рекомендована література: 

Базова література 

1. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 21, ст.81. 

2. Український правопис/ художник оформлювач О.А. Гугалова-Мєшкова. 

Харків: Фоліо, 2019. 348 с.  

3. Ковальова Т. Тлумачний словник української мови з граматичними додатками 

і прикладами сталих виразів. Харків «Фоліо», 2018. 608 с. 

        4. Ситько О.М., Тягнирядно Є.В. Українська мова професійного спрямування: 

навч. посібник. Одеса: ОДУВС, 2021. 165 с. 

5. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: 

підручник. 5-те вид., випр. і доп. Київ: Алерта, 2019. 640 с. 

Допоміжна 

1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. За ред. 

О.Сербенської. Львів: Апріорі, 2017. 304 с. 

2. Бабич Надія, Герман К., Ковтун А. Культура фахового мовлення. Київ: Книги – 

ХХІ, 2014. 496 с. 

3. Береза Т. А як кажуть у Вас? Словник мовного розмаїття. Львів: Апріорі, 2021. 

304 с. 

4. Береза Т. Слова, що нас збагачують. Словник вишуканої української мови. 

Львів: Апріорі, 2016. 384 с. 

5. Булахловський К. Цікаве мовознавство. Львів: Апріорі, 2019. 200 с. 

6. Гінзбург М. Українська ділова і фахова мова. Практичний посібник на щодень. 

Словник омонімів та схожословів. Інкос. Центр навчальної літератури, 2017. 654 с. 

7. Ділова українська мова. Навчальний посібник для підготовки до іспитів. 

Укладач І. Тетарчук, Т. Дяків. Центр навчальної літератури, 2019. 156 с. 

8. Дорошенко М., Станіславський М., Страшкевич В. Словник ділової мови. 

Термінологія та фразеологія. Издательский дом Дмитрия Бураго, 2018. 248 с. 

9. Дубічинський В., Васенко Л., Кримець О. Фахова українська мова. Центр  



навчальної літератури, 2019. 272 с. 

10. Журенко О. Українська без помилок. Говоримо і пишемо правильно. Сучасний 
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13. Інформаційні ресурси 

1. Інститут української мови:  

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000324 

https://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000324


2. Уповноважений із захисту державної мови: https://mova-ombudsman.gov.ua/ 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

4. Національна академія наук України: 

https://www.nas.gov.ua/UA/pages/default.aspx 

 
14. Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни 

Варіант №1 

Завдання 1. Перепишіть слова, підкресливши наголошену голосну.  

Легкий, подруга, випадок, дочка, середина рукопис, договір, вимова, фартух, 

партер, статуя, читання, олень, кропива, кидати, завдання, загадка, документ, 

одинадцять, кулінарія. 

Завдання 2. Вставляючи де потрібно букви, правильно запишіть слова.  

Тиж…невий, балас…ний, виїз…ний, зап`яс…ний, кіс…лявий, улес…ливий, 

контрас…ний, щас…ливий, пес…ливий, корис…ний, форпос…ний, хвас…ливий, 

якіс…ний, мас…ний, хворос…няк, шіс…надцять, студен…ський, зліс…ний, 

заздріс…ний, хвас…ливий, жаліс…ний. 

Завдання 3. Перепишіть речення. Прикметники , що в дужках, запишіть 

простою формою найвищого ступеня порівняння. Поясніть творення та написання. 

1.(Велике) й (дороге) добро в кожного народу - це його мова (П.Мирний). 

2. Батьківщина не раз переживала дні сили й слави, мужньо переносила 

(важкі) випробування (З журн.). 3. Зречення рідної мови призводить до (великої) кари 

- духовного каліцтва. 4. І той, хто намагається забороняти, убивати мову, обмежувати 

вживання, - стає на шлях (великого, мерзенного) здлочину, спрямованого не тільки 

проти одного народу, а проти людства (Т.Нудьга). 5. У викладачів він був одним із 

(хороших) студентів, між хлопцями - (вірним) товаришем. 

Розкрийте дужки. Арґументуйте. 

Будь(що)будь, по(перше), у(притул), узяв до(відома), раз(по)раз, пішли один 

(по)одному, казна(де). 

Завдання 4. Поставте числівники 724, 392 у Родовому, Давальному та Орудному 

відмінках. Поєднайте числівники 2, 3, 4 із іменниками:  

правозахисник, адвокат, прокурор, начальник, полковник, позов, обвинувач. 

Завдання 5. Поставте словосполучення у формі звертання.  

Високоповажний міністр, вельмишановний пан директор, дорога Олена 

Петрівна, високо преподобний Отець, шановний пан суддя, дорогий друг Іван 

Маркович, глибоко поважний добродій Павло. 

Завдання 6. Відредагуйте подані словосполучення.  

Зложити повноваження, одобрити пропозицію, відмінити рішення, додержувати 

тиші (порядку), вмішуватися в роботу, вичеркнути із списків, виключення із правил, 

безчисленні предложення, приймати участь, воплощати в життя, є багато альтернатив, 

моя автобіографія, чужа біль, овочеве блюдо, здоровий смисл, поїзд далекого 

слідування. 

Завдання 7. Замість крапок поставте потрібні закінчення, узгоджуючи 

присудок із підметом. 

1. Ніхто із очевидців дорожньо-транспортної пригоди не зверну (...) увагу на 

жінку похилого віку. 2. Три офіцер (...) відділу подали рапорт про звільнення в запас. 

3. П’ятдесят один експонат українського живопису надійш (...) від митниці в 

https://mova-ombudsman.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.nas.gov.ua/UA/pages/default.aspx


розпорядження обласної художньої галереї. 4. Частина придбаних товарів бул (...) 

продан (...) за пільговими цінами дитячим установам. 5. Усі, хто відвіда (...) музейну 

експозицію, прийш (...) до єдиної думки. 
 

Варіант № 2 

Завдання 1. Перепишіть слова, поставте правильно наголоси. 
Випадок, новий, фаховий, середина, ненависть, текстовий, беремо, валовий, 

виразний, вісімдесят, дошка, кінчити, контрактовий, котрий, щипці, ознака, обруч, 

нести, металургія. 
 

Завдання 2. Запишіть правильні варіанти творення ступенів порівняння 

прикметників. 

Більш ефективніший, великуватіший, премудріший, самий справедливий, 

наймудрий, лимонніший, фізичніший. 

Розкрийте дужки. Арґументуйте. 

(На)виліт, (у)гору, по(своєму), (по)іншому, (перед)усім), (на)відліг,з(під), 

відносно(з); як(що), який(бо), мов(би), дарма(що), (тимчасом)як, 

замість(того)щоб. 

Завдання 3. Запишіть правильні (без помилок) варіанти речень. 

Обґрунтуйте. 

5 січня 2018 р. Кузьменко М.О. вчинив розбійницький напад на громадянина 

Сидоренко Р.Ю. в м. Київі, а потім 14 лютого 2018 р. в м. Корсунь- Шевченківському 

Черкаської області пограбував квартиру громадянина Думенко С.О., за що був 

затриман робітниками поліції. 

Поставте наведені словосполучення в Кличному відмінку. 

Пані Валентина, товариш сержант, колега Петро, товариш полковник. 

Провідміняйте Багрій Ян Лукич. 

Завдання 4. Запишіть числівники 87, 990, 2977 у Родовому, Давальному та 

Орудному відмінках. Поєднайте числівники 4, 5 із іменниками: професор, академік, 

ад’юнкт, правоохоронець. 

Завдання 5. Відредагуйте словосполучення.  

Комісія по оцінюванню, принести шкоди, прийняти міри, в якості винятка, 

копірувальний папір, вірний метод, вірна смерть, виплата позики, полномочний орган, 

винести подяку ,даний наказ, принести шкоди, вірний 17 переклад, у стані оп»ягніння, 

з випробувальним сроком, по ініціативі, срок дії, угон машини. 

Завдання 6. Запишіть словосполучення відповідно до вимог української 

літературної мови, добираючи з дужок потрібні закінчення. Поясніть свій вибір. 

Вивчення стат (-ей, -ів) кодекс (-а -у), повідомити директор (-у, - ові), 

присвоєно чергове звання підполковник (-у,-ові) Ільїн (-у,-ові ), наявність опіумного 

тютюн (-а, -у), заповнення поточних відомост (-ей, -ів), відповідно до асортимент (-а, -

у), без застосування адміністративного натиск (-у, -а), покласти на край стол (-а, -у), 

охорона ліс (-а, -у) від пожеж. 

Завдання 7. Запишіть 10 кліше ділової мови, у яких би використовувалися 

дієприслівники. У яких документах можливе вживання записаних зворотів? 

Варіант № 3 

 

Завдання 1. Перепишіть слова, поставте правильно наголоси. 



Легкий, кухонний, курятина, приятель, ринковий, терези, черствий, кидати, 

феномен, твердий, кроїти, ненависний, Полтавщина, порядковий, предмет. 
Завдання 2. Провідміняйте подані слова. Визначте, які іменники не змінюються 

в українській мові. 

Ганна Іванівна Кулик, Петро Гнатович Кулик, Ярослав Віятик, Ярослава Віятик, 

композитор Кос-Анатольський, Ліна Костенко, своє прізвище, ім’я по батькові. 

Завдання 3. Запишіть іменники у формі Орудного відмінка однини. 

Тисяча, межа, мережа, круча, позиція, суддя, стаття, Ілля, ескадрилья. 

Провідмиіняйте: Сороко Ярослав та Сорока Олександр. 

Завдання 4. Виправте словосполучення.  

Виписка з протоколу, пояснююча записка, його розпис завірено, певну долю 

витрат приймає на себе власник, документ включає важні відомості, його лишили прав 

власності, дякую вас; більшість працівників починає роботу у вісім годин; по наказу 

ректора; заслуговувати увагу; рішення недосконале по багатьом причинам; на протязі 

місяця; 

Розкрийте дужки. Арґументуйте. 

Ні(на) якім, будь(котрий), казна(що), де(котрий), що(не)будь, хтозна(при)кому; 

без(церемонно), день(у)день, на(приклад), аби(куди), на(в)коло, до(речі), до(волі). 

Завдання 5. Поставте числівники 747, 998, 1716 у Родовому, Давальному та 

Орудному відмінках. 

Числівники 1, 4, 7 поєднайте із іменниками: курсант, будинок, генерал, син, 

долар 

Завдання 6. Утворіть форми 2-ї особи однини та 3-ї особи множини    

теперішнього, майбутнього й минулого часу від інфінітивів: 

брати, виборювати. 

Завдання 7. Доберіть до поданих слів українські відповідники.  

Тираж, алфавіт, фіаско, конфіденційний, домінуючий, гігант, дефект, 

ідентичний, ліміт, журнал, аргументувати, латентний, репродукувати, домінувати, 

дебати, прерогатива 

Варіант № 4 

Завдання 1. Виправте помилки.  

Верховна рада україни, кабінет міністрів україни, конституційний суд україни, 

Майдан незалежності, співдружність незалежних держав, всесвітня Рада миру, 

організація об’єднаних націй, національна Гвардія, збройні Сили україни, 

демократична партія України, газета іменем закону, рада безпеки, центральна рада, 

національна Академія наук України, генеральний Прокурор України, генеральний 

Секретар ООН. Версальський Мир, Епоха відродження, голова Верховної ради 

України, директор Інституту української мови, руїна, хмельниччина, день 

Незалежності України, декларація Прав людини, Шевченківські традиції, 

шевченківська премія, маріїнський Палац. 

Завдання 2. Запишіть іменники у формі Давального відмінка однини. 

Зверніть увагу на наявність варіантів. 

Курсант, громадянин, Житомир, Соколов, Соколюк, Канів, Іванов, звичай. 

Провідміняйте: Ладого Богдан та Ладога Радислав; півострів Камчатка. 

Завдання 3. Поясніть, чому наведені нижче слова порушують мовну норму. 

Доберіть правильну форму.  

Наступаючий, спонукаючий, галопуючий, вимірюючий, допомагаючий, 



інакодумаючий.  

Для довідок: нестримний, вимірювальний, спонукальний, прийдешній, той, хто 

допомагає, інакодумець. 

Розкрийте дужки. Арґументуйте. 

Рушив (у)чвал, (по)новому, (на)пам’ять, урешті(решт), хоч(не)хоч, (на)око, 

зроби(чим)скоріш); ніби(то), буцм(то), цей(то), як(би), отож(то), не(зважаючи)на, 

не(наче). 

Побудуйте речення, узявши один із прийменників, потрібний для вираження 

відношень між дієсловом та іменником. 

1. Згідно Закону; згідно з цим Законом) українська мова з 1 січня 1990 року 

одержала державний захист, тобто офіційно визнаною державною мовою 

України (З газ.). 2. (В усі часи, за всіх часів) у всіх народів було найбільшою 

святістю, коли лежав на столі хліб (В.Скурат). 3. (По сьогоднішній день, до 

сьогоднішнього дня) збереглася легенда в селі Чорнухах про те, як Григорій Сковорода 

покинув домівку (З журн.). 4. Збори відбудуться (за дві години; протягом двох годин, 

упродовж двох годин). 5. (Щодо, з приводу) розглядуваного на зборах питання хочу 

висловити деякі міркування. 

Завдання 4. Поставте числівники 58, 137, 1432 у Родовому, Давальному  та 

Орудному відмінках. 

Розкрийте дужки. Арґументуйте. 

Два(курсант), три(злочинець), чотири(дізнавач), два(депутат), п’ять(юрист). 

Завдання 5. Утворіть форми ІІ особи однини та ІІІ особи множини 

теперішнього, майбутнього і минулого часу від інфінітивів: 

пройти, зрозуміти. 

Від поданих дієслів утворіть можливі форми дієприкметників. 

Перемагати, завершувати, активізувати, прочитати, запозичити. 

Завдання 6. Поєднайте іменники з прикметниками, що пропонуються. Із трьома 

на вибір складіть речення. 

Запитання // питання: складне, істотне, суттєве, основне, важливе, першочергове; 

двобічний // двосторонній: зв’язок, процес, покриття, угода, обов’язки, переговори; 

наступний// подальший: тиждень, робота, раз, день, розвиток, розбудова. 

Завдання 7. Складіть словосполучення. Зі слів, поданих у дужках, виберіть те, 

яке є правильними, свій вибір обґрунтуйте. Як називаються слова, що подані у дужках.  

(Засвоювати, освоювати) правила; (засвоювати, освоювати) землі; (засвоювати, 

освоювати) кошти; (ознайомити, познайомити) з приятелями; (втратити, втрати) під 

час транспортування; фінансові (витрати, втрати); (витрати, втрати) на соціальне 

забезпечення; (витрати, затрати) матеріальних і фінансових ресурсів. 

 

Варіант №5 

Завдання 1. Допишіть закінчення. Поясніть особливості координації 

присудка з підметом. 

1. Доцент Лисичанська вийшл… з аудиторії. 2. Нещасн… він сирота. 3. Я 

мушу їхати до матері, а він на місяць залишається кругл… сиротою. 4. Кутаїсі 

потону… у млі. 5. Міссісіпі вийш… з берегів. 6. Виставка-перегляд відкрит… щодня.         

7. Загс не вида… довідку. 8. Колібрі полеті… до гнізда. 9. Денді прибу… вчасно.  

Завдання 2. Запишіть іменники в Родовому відмінку множини. 

Питання, порівняння, завдання, почуття, узбіччя, тяжіння. 



Провідміняйте: Нечитайло Аркадій Янович.; село Прилуки. 

Завдання 3. Від поданих прикметників утворіть вищий і найвищий ступені 

порівняння. 

Вузький, низький, докладний, цінний, дивовижний, далекий, відповідальний, 

заможний. 

Розкрийте дужки. Поясніть правопис прислівників. 

До(в)подоби, на(відмінно), на(славу), з(годом), на(довго), по(одинці), 

високо(високо), з(краю)в край, в(ряди)годи. 

Запишіть прийменникові сполучення українською мовою. 

Прийти по делу, по истечении времени, вопреки желанию, по прибытиии, по всем 

правилам, поставить в пример, при любой погоде, войти в аудиторию. 

Завдання 4. Поставте числівники 97, 639, 1641 у Родовому, Давальному та 

Орудному відмінках. 

Запишіть цифри словами, розкриваючи дужки. 

14(кілограми, апельсини), 10 (громадяни), 30 (студенти-болгари), 220 (вольти). 

Завдання 5. Утворіть форми ІІ особи однини та ІІІ особи множини 

теперішнього, майбутнього й минулого часу від інфінітивів: дбати, складатися. 

Завдання   6. Утворіть   із    поданих    частин   складні    слова. 

Обґрунтуйте їх правопис, із трьома на вибір складіть речення. 

Високо (авторитетний, кваліфікований, освічений, поважний, якісний); загально 

(вживаний, державний, європейський, людський); десяти (денний, літній, річчя, 

кутник, поверховий); адміністративно (правовий, канцелярський, розподільчий, 

процесуальний). 

Завдання 7. Дайте тлумачення поданих термінів, користуючись тлумачним 

словником. Уведіть їх у речення. 

Інновація, інтеґрація, депортація, консолідація, конвенція, континґент. 

 

 

Варіант № 6 

Завдання 1. Зробіть правильний вибір, підкресливши потрібне слово. 

 (Особовий, особистий) підпис. Перший (примірник, екземпляр) документа. 

Бланки (вміщують, містять) трафаретний текст. (В залежності, залежно) 31 від виду 

документа. Реквізити (розташовані, розміщені) в певній послідовності. Термін 

(зберігання, збереження) документів. (Завірити, засвідчити) підписом. Текст 

(поділяється, розділяється, ділиться) на логічні частини. Документи (виконують, 

здійснюють) (офіційну, офіціальну) ділову функцію. Було (призначено, назначено) 

(прийомний, приймальний) день. 

Завдання 2. У якому рядку правильно подано всі закінчення Родового  відмінка 

іменників чоловічого роду? Запишіть ці іменники. 

1. Нью-Йорку, гніву, дима, борщу, грома. 

2. Сибіра, терміна (назва), лугу, університету. 

3. Дніпра, атому, дуба, десятка, січня. 

 

1. Кілометра, пуску, героїзму, ізюму, штабу. 

2. Паперу (збірн.), меду, Риму(місто), чаю, Іртиша. 

3. Пакистана, Байкала, будинку, будиночка, піску. 

Провідміняйте: Мураха Олег Богданович; хутір Крутий Яр. 



Завдання 3. Утворіть форми найвищого ступеня від поданих прикметників. 

Дужий, важкий, малий, глибокий, солодкий, низький, сміливий, завзятий. 

Відредагуйте словосполучення.  
Підписка на газети, мішати працювати, грошовий перевод, другим разом, 

викинути мусор, напасти на слід, на слідуючий день, втратити свідомість, лишній 

білет, обезболююче лікарство, цікаве міроприємство, співставляти факти, заключити 

угоду, згідно до планів, думки співпадають, погане самопочуття, жилі будинки, 

залізнодорожній технікум, визвати лікаря, здібний працювати, закрити кватирку, 

губити час, по прямому призначенню. 

Розкрийте дужки. Поясніть правопис сполучників та прислівників. 

То(ж), ад(же), що(б), отож(то), ніби(то), (з)того часу (як), (тимчасом)як, 

тільки(но); вряди(годи), десь(інде), не(з)руки, рік(у)рік, що(правда), по(правді), 

сто(крат), час(від)часу, з(рана), у(поміч), с(повна). 

Завдання 4. Запишіть цифри словами у відповідній формі. 

1. До 554 додати 14. 2. Від 1486 відняти 76. 3. Скласти 312 із 28. 4. Сума чисел 

дорівнює 614. 

Розкрийте дужки. 

Два (кілограм), чотири (курсант), три (примірник), два(президент). 

Завдання 5. Уникаючи дієприкметникових форм на -уч-, -юч-, запишіть 

українською мовою, змінюючи на іменники або прикметники. 

Исполняющий обязанности, пишущий эти страницы, организующий дело, 

вышестоящий орган, текущий счет, наболевший вопрос, заведующий, командующий. 

Утворіть форми ІІ особи однини та ІІІ особи множини теперішнього, 

майбутнього й минулого часу від інфінітивів: 

створюватися, єднатися. 

Завдання 6. Випишіть якісні прикметники. Утворіть усі можливі форми 

ступенів порівняння, поясніть особливості їх творення. 

Ефективний, важливий, безпечний, культурний, правовий, складний, якісний, 

національний, нормативний, доцільний, детальний, кримінальний, розвинений, 

юридичний, громадський, сучасний. 

Завдання 7. Утворіть словосполучення, додавши до поданих дієслів іменники в 

потрібній відмінковій формі. З’ясуйте особливості синтаксичного керування. 

Заперечувати (що?)..., заперечувати (кому?)..., обговорення (чого?)..., 

обговорення (з ким?)..., наголошувати (на чому?)..., наголошувати (що?)..., 

навчати (чого?)..., навчати (кого?)..., погоджувати (що?)..., погоджувати (з ким?). 

 

Варіант № 7 

Завдання 1. Із поданих слів складіть по два речення, щоб в одному випадку слово 

з не писалося разом, а в другому – окремо. 

 Не (славити), не (бачений), не (правда), не (старий), не (дочувати), не (щастя), 

не (доля), не (закінчений), не (здужати). 

Завдання 2. Запишіть подані іменники у формі Родового відмінка                     однини. 

Київ, Кавказ, Дінець, Париж, Крим, Донбас, Кривий Ріг; папір(матеріал і 

документ), листопад (назва місяця і явище природи), рахунок (результат підрахунків і 

документ). 

Провідміняйте: Мураха Любомир Олексійович; село Мішурин Ріг. 

Завдання 3. Знайдіть прикметники, у яких порушено норму творення форм 



ступенів порівняння прикметників. 

Найшвидший, похмуріший, пречудовіший, ближчий, самий красивий,              

величезніший, сліпіший. 

Розкрийте дужки. Поясніть правопис. 

(На)завжди, (від)тепер, де(коли), по(одинці), по(троє), по(перше), кінець(кінцем), 

(з)дня(на)день, пліч(о)пліч, не(вперше), не(добре), не(доброзичливо). 

Завдання 4. Поставте числівники 126, 764, 1827 у Родовому, Давальному та 

Орудному відмінках. 

Поєднайте з іменниками такі дробові числівники та іменники: 0,25; 100,75; 

1/2; 2/3; 4/7; чверть, третина, половина. 

Завдання 5. Доберіть до поданих ненормативних дієприкметників  нормативні. 

Наступаючий, спонукаючий, вимірюючий, допомагаючий, виконуючий, 

інакодумаючий, галопуючий, існуючий. 

Завдання 6. Із поданих варіантів словосполучень і речень, які часто вживаються 

в документах, виберіть граматично правильні конструкції та обґрунтуйте свій вибір. 

Дякую вас – дякую вам; поставити за приклад – поставити у приклад; по наказу 

ректора – за наказом ректора – згідно наказу ректора – згідно з наказом ректора; 

заслуговувати уваги – заслуговувати увагу – заслуговувати на увагу; завідуючий 

кафедрою – завідуючий кафедри – завідувач кафедри – завідувач кафедрою; у справі 

немає акта перевірки - у справі немає акту перевірки; рішення                        недосконале по багатьох 

причинах – рішення недосконале по багатьом причинам– рішення недосконале з 

багатьох причин; увести до складу правління – увести у склад правління; за ініціативою 

працівників – з ініціативи працівників – по ініціативі працівників; високий ступінь 

відповідальності – висока ступінь відповідальності. 

Завдання 7. Доберіть до поданих слів українські відповідники.  

Тираж, алфавіт, фіаско, конфіденційний, домінуючий, гігант, дефект, 

ідентичний, ліміт, журнал, аргументувати, латентний, репродукувати, домінувати, 

дебати, прерогатива, монолітний, мініатюрний, пунктуальний, реальний, приватний, 

перманентний, тривіальний, скрупульозний. 

 

Варіант № 8 

Завдання 1. Відредагуйте речення.  

Жюрі підвели підсумки конкурса. Поїзд підходив до Парижа. На протязі тиждня 

в університет прийшло чимало жалоб. Ми всі приймаємо активну участь у 

міроприємствах по підготовці до свят. Глава уряду прохав депутатів притримуватися 

регламента. 

Завдання 2. Подані іменники поставте в давальному та кличному відмінках. 

Складіть і запишіть із ними речення. Поясніть особливості вживання таких іменників 

в офіційно-діловому стилі. 

Добродій, шановний колега, друг Любомир, пані Марія, товариш Ігор, пан 

Іваничук, колега Тарасенко, пан президент, Галина Сергіївна, Володимир Прокопович. 

Завдання 3. Поставте іменники (масштаб, народ, генофонд) у Родовому 

відмінку. 

Провідміняйте: Швець Саксоній Наумович, Дука Ізмаїл Романович; річка Рось; 

Севанг. 

Завдання 4. Запишіть правильний варіант творення форм ступенів порівняння 

прикметників. 



Більш сміливіший, найбільш зручніший, якнайсуворий, щонайважливий, самий 

вдалий. 

Запишіть українською мовою. 

По приказу, по инициативе, лекции по праву, инспекция по делам 

несовершеннолетних, младший по званию, по призванию, принимать меры, 

предупредительные меры, привлечь к ответственности. 

Розкрийте дужки. Поясніть правопис прислівників, часток. 

Після(завтра), хоч(не)хоч, в(друге), чисто(сердечно),як(найшвидше), хіба(що); 

ані(трохи), що(доби), казна(при)кому, все(таки), таки(зайшов), зайшов(таки), що(ж)до. 

Завдання 5. Доберіть до поданих слів антоніми.  

Агресивний –                                 Достойний - 

Бездарний –                                   Латентний – 

Бездіяльний –                                 Репродукція – 

Бінарний –                                      Геніальний – 

Менторський –                               Альтруїзм – 

Ввічливий –                                    Неологізм– 

 Грубий ––                                      Міграція – 

Цифри замініть збірними числівниками й поєднайте їх із запропонованими 

іменниками. 

7(жінка), 4(студент), 2(викладач), 4 (парта), 6(сани), 3(мати). 

Назвіть неправильні форми займенників із наведеного ряду:  

цеї, нашего, їй, на моєм, свойого, мого. 

Завдання 6. Поясніть значення фразеологізмів, користуючись довідкою.  

Не своїм голосом, обоє рябоє, на головах ходити, мов у воду опущений, золоте 

дно, хоч коники ліпи, жовтороте пташеня, дійна корова, не ликом шитий, зчинити 

ґвалт, дим стовпом, наламати дрів, як за гріш маку. 

 Довідка: підлабузнюватися; глевкий; дуже багато; голосно кричати; безладдя; 

голосно; бешкетувати; людина, що є джерелом прибутку; однакові по духу; 

недосвідчена людина; розумний; розгублений; невичерпне джерело збагачення; 

допустити багато помилок. 

Завдання 7. До поданих іменників доберіть прикметники, щоб можна                                      було 

зрозуміти родову приналежність. 

Рандеву, шосе, Кутаїсі, путь, Сибір, собака, туш, плакса, агент, Псел, власність, 

підпис, позивач, Сочі, Умань, туш. 

Провідміняйте: Сура Нечипір; місто Львів; вистріл. 

Варіант № 9 

Завдання 1. Доберіть форми присудка у наведених реченнях. 

Більшість виборців (проголосувала, проголосували) за представників 

демократичного блоку. 2. Молодь з батьками (не оминула, не оминули) поховань 

січових стрільців. 3. Журі, як і глядачі (спостерігало, спостерігали) за яскравим 

видовищем із захопленням. 4. Більшість абітурієнтів, які успішно (виконають, 

виконає) творчу роботу, (стануть, стане) курсантами Луганського інституту 

внутрішніх справ МВС України. 5. Усі чотирнадцять вагонів (було опломбовано, були 

опломбовані). 

 

Завдання 2. Поясніть значення наведених термінів, що вживаються в 



діловодстві. 

Анотація, дефініція, інсайдер, інструкція, кліше, рішення, опис, тезаурус, телекс, 

статут, факсиміле, факсограма, автограф, акт, аспект, бланк. 

Завдання 3. Подані слова й складноскорочені слова введіть у речення  так, щоб 

було видно їх родову ознаку. 

МВС, СБУ, собака, Сибір, сусіда, птах, санаторій, злочинець. 
Провідміняйте: Андрій Путь; путь; Чорновіл Максим; місто Середина 

Завдання 4. У якому варіанті правильно подано форми вищого ступеняпорівняння 

прикметників? 

а) старший, гіркіший, більший, нижчий, вищий, дальший, товщий, 

демократичніший, коротший; 

б) кривавіший, триваліший, вужчий, ширший, презліший, чорніший, світліший, 

глибший, найкращий; 

в) архіважливіший, приємніший, вагоміший, рідніший, дотепніший, дорожчий, 

довший, білявіший, чорніший, вишневіший. 

Розкрийте дужки. Поясніть правопис часток, прислівників, сполучників. 

Будь(що), що(будь), все(таки), коли(ж)то, ані(як); як(небудь), по(волі), 

проти(правно), по(іншому), в(розтіч); як(тільки), не(наче), від(коли), (з)тим(щоб), 

незважаючи на те(що). 

Завдання 5. У поданих реченнях замініть цифри словами. 

Пісню жайворонка чути з висоти 600 м. 2. Інтелектуальний потенціал жінок 

України досить високий. Серед них близько 82 тисяч наукових працівників, у тому 

числі 517 академіків, членів-кореспондентів, 898 докторів наук, професорів. 

Завдання 6. Від поданих інфінітивів утворіть форми першої особи однини та 

третьої особи множини теперішнього часу. 

Розповідати, їздити, берегти, бити, знімати, радити, графити, садити, давити. 

Завдання 7. Розкрийте дужки й запишіть словосполучення, уживаючи, де 

потрібно, прийменники. 

Дотримати (слово), оволодіти (ситуація), опанувати (професія), завдати (шкода), 

зрадити (принципи), називати (ім’я), звернутися (адреса), відправити (пошта), 

прийшов (справа), комісія (складання екзамену), заходи (поліпшення), сталося 

(недбальство), один раз (місяць), увести (склад), радіти (успіхи). 

 

Варіант № 10 

Завдання 1. Запишіть правильно слова, вставляючи, де потрібно пропущені 

букви. Поясніть значення підкреслених слів.  

Кур…єр, економний, д…магогія, біографія, евфонія, експресія, д…летант, 

депре…ія, гігант, р…продукція, ім…грація, д…лер, кілер, компенсація, консенсус, 

д…фект, лімітувати, латентний, бінарний, експорт, імпорт, інд…ферентний, д…бати, 

пр…валювати, легальний, синтетичний, пунктуальний, хронічний, трансформувати, 

м…ркантильний, пар…тет. 

Завдання 2. З’ясуйте, яким наданим значенням відповідають слова: ф’ючерсний, 

юстиція, імпічмент, копірайт, діахронія, ліцензування, акцептуація, бартер, ділер. 

 Аспект дослідження мовних явищ, що опирається на історичну 

послідовність у їхньому розвитку; 

 який стосується майбутнього, угоди про купівлю-продаж товарів, 

золота, валюти, цінних паперів у визначений наперед термін за ціною, яка діє на момент 



укладення угоди, здійснення операції; 

 сукупність судових установ, діяльність суду щодо здійснення 

правосуддя, а також судове відомство; 

 особливий порядок притягнення до відповідальності вищих посадових 

осіб, позбавлення їх повноважень за грубі порушення законодавства; 

 аґент по продажу; 

 мінова форма торгівлі; 

 процес укладення договору відповідно до пропозицій іншої сторони; 

взяття обов’язків сплатити наданий рахунок в указані терміни; 

 правова норма, що реґулює взаємовідносини, пов’язані зі створенням і 

використанням творів літератури, науки та мистецтва; 

 видача дозволу на ведення якої-небудь діяльності або користування 

яким-небудь повноваженням. 

Завдання 3. Запишіть подані іменники у формі родового відмінка                                         однини. 

Донець, Кривий Ріг, Тернопіль, Париж, Китай, Донбас, Сиваш, Амур, Єнісей, 

Сухий Яр, Стрий, Славутич, Харків, Херсон, Шутер, Седан, Сан-Хуан. 

Завдання 4. З’ясуйте значення поданих слів. Складіть із ними 

словосполучення або речення. 

Відділ – відділення – відділок; поступальний – поступливий; відзначати – 

зазначати; формалістичний – формалістський – формальний; уява – уявлення; 

порівняльний – порівняний – порівнянний; поводитися – поводити; потоковий – 

поточний; корисний – корисливий; проблемний – проблематичний. 

Завдання 5. Наведені слова згрупуйте в синонімічні ряди.  

Суперечність, страта, противенство, розбійник, боязкість, непізнанний, 

смертна кара, неузгодженість, розбіяка, антагонізм, вища міра, незлагодженість, страх, 

покарання, суперечливість, садіння на палю ( у давні часи – страта через тортури), 

протиріччя, непізнаванний, розстріл (вогнепальною зброєю), острах, 

трансцендентний,  розбишака,  незгідність, повішення (повішання), моторошність, 

розбіжність, протистояння, четвертування, жах, контроверза, побоювання. 

Завдання 6. Поставте запропоновані слова й словосполучення в Кличному 

відмінку. Із п´ятьома словосполученнями складіть речення. 

Генерал, академік, професор, завідувач, колега, сестра, мама, Ігор, Юрій, Надія, 

Іллівна, Васильович, шановний пан полковник, Семенець Андрій Петрович. 

Провідміняйте: місто Київ, Контрактова площа; Процайло Кирило, Процайло 

Анастасія. 

Завдання 7. Знайдіть неправильно утворені форми ступенів порівняння 

прикметників і запишіть їх правильно. 

Старший, поганіший, старіший, менш мокріший, більш віддалений, найбільш 

здібніший, вузьчий, щонайдальший, кращий, найменш грамотніший, багатіший, 

маліший. 

Запишіть займенники в непрямих відмінках, поясніить правопис. 

Ні(хто), ні(з)чим, (ні)чийого, за(будь)яких, ні(за)яких, хтозна(чого), аби(що), 

ні(в)якому, з(чим)небу 
 

 

 

 

 


