
Екзаменаційні питання з дисципліни  

"Українська мова за професійним спрямуванням" 

 для ІІІ курсу всіх спеціальностей денної форми навчання 

(на 2012 – 2012 навчальний рік) 

 

 

1 Поняття мовнокомунікативної компетенції 

2  Мовнокомунікативна компетенція як обов’язкова ознака сучасного 

інтелігента 

3 Державна мова – мова професійного спілкування. Поняття про мовні 

норми і правила 

4 Основні функції мови 

5 Словники у професійному мовленні і їх роль у підвищенні мовленнєвої 

культури 

6 Поняття полісемії. Типові лексичні помилки, спричинені мовним 

явищем полісемії 

7 Поняття синонімії. Типові лексичні помилки, спричинені мовним 

явищем синонімії 

8 Поняття паронімії. Типові лексичні помилки, спричинені мовним 

явищем паронімії 

9 Поняття омонімії. Типові лексичні помилки, спричинені мовним 

явищем омонімії 

10 Фразеологічні засоби мови  

11 Родовий відмінок термінів-іменників чоловічого роду ІІ відміни 

12 Передача на письмі фонетичних особливостей української мови 

13 Вживання апострофа та м’якого знака в українських словах  

14 Чергування голосних та чергування приголосних звуків при словозміні 

та словотворі  

15 Спрощення у групах приголосних 

16 Явища подвоєння та подовження в українських словах  

17 Правопис складних прикметників та іменників 

18 Правопис іншомовних термінів (голосні в іншомовних словах, подвоєні 

і неподвоєні приголосні, апостроф, м’який знак)  

19 Правопис складних термінів 

20 Правопис українських та іншомовних префіксів 

21 Категорія роду в назвах осіб 

22 Засоби милозвучності в українській мові 

23  Поняття наукового стилю. Риси наукового стилю української мови. 

24 Термін та його ознаки 

25 Термінологія як система 

26 Професіоналізми і номенклатурні назви фаху 

27 Способи творення термінів фаху 

28 Утворення імен по батькові 

29  Відмінювання прізвищ, імен по батькові 

30 Використання кличного відмінка при звертанні до осіб 



31 Кодифікація і стандартизація термінів.  

32  Алгоритм роботи з термінологічними стандартами фаху.  

33  Давальний відмінок у назвах осіб 

34  Правопис українських та іншомовних префіксів 

35  Жанри наукових досліджень.  

36  Складові реферату як жанру академічного письма.  

37  Загальні правила цитування і посилання на використані джерела. 

38  Оформлення списків літератури, формул, таблиць, ілюстрацій.  

39  Синтаксичні особливості текстів професійної тематики.  

40  Типові помилки в змісті і будові висловлювань 

41  Зміна категорії роду при перекладі іменників і узгодження з ними 

залежних слів 

42  Граматичне число іменників (терміни фаху, що мають форму або 

тільки однини, або тільки множини) 

43  Особливості відмінювання термінів, що мають форму тільки одними 

або тільки множини  

44  Рід абревіатур  

45  Словозміна числівників  

46  Зв’язок числівників з іменниками  

47 Технічні правила набору текстів на комп’ютері 

48  Поняття про документ   

49  Класифікація документів  

50  Особливості оформлення реквізитів  

51 Постійні та змінні реквізити 

52  Оформлення дат та інших числових позначень у документах  

53  Оформлення сторінки 

54 Документи, що використовуються у професійній і науковій діяльності: 

резюме, заява, автобіографія, доручення, розписка, пояснювальна 

записка, звіт, протокол  

55 Особливості оформлення організаційно-розпорядчої документації 

56 Правопис власних назв у документах  

57 Засоби лаконічності (дієприкметникові та дієприслівникові звороти)  

58 Вживання і переклад дієприкметників, прийменникових 

словосполучень 

59 Способи стиснення текстів (скорочення слів і словосполучень) 

60 Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію 

61 Оформлення протоколів під час проведення зборів, засідань, нарад, 

конференцій 

62 „Мозковий штурм” як евристична форма колективного обговорення 

проблеми 

63 Особливості службової бесіди  

64 Форми колективного обговорення професійних проблем (наради, 

збори, дискусії) 

65 Оформлення документів: резюме, заява, автобіографія, доручення, 

розписка, пояснювальна записка, звіт, протокол (написання зразків)  



 


