
Питання на іспит з предмета 

«Українська мова професійного  спрямування» 

1. Українська мова професійного спрямування як навчальна дисципліна, 

зміст і завдання її. 

2. Охарактеризувати найважливіші риси, які визначають  офіційно-діловий 

стиль. 

3. Обґрунтувати державний статус української мови. 

4. Розкрити роль мови у професійному спілкуванні педагога. 

5. Розкрийте зміст терміна «українська літературна мова». Ознаки 

літературної мови. 

6. Мовна і мовленнєва професійна компетенція. 

7. Мова і професія. Професійна лексика вчителя початкової школи. 

8. Документ. Класифікація документів. 

9. Охарактеризувати поняття „бланк”, „формати бланків”. 

10. Текст і його структура. Вимоги до тексту документа. 

11. Охарактеризувати основні ознаки документів щодо особового складу. 

12. Охарактеризувати основні ознаки інформаційних документів. 

13. Вживання займенників у ділових паперах. 

14. Проаналізувати особливості писемного професійного мовлення. 

15. Проаналізувати вимоги до усного професійного спілкування. 

16. Особливості вживання іменників у професійному мовленні. 

17. Труднощі у вживанні прийменникових конструкцій у професійному 

мовленні. 

18. Числівник у професійному мовленні. 

19. Синонімічний вибір слова у професійному мовленні. 

20. Особливості вживання прикметника у професійному мовленні. 

21. Особливості вживання дієслова у професійному мовленні. 

22. Особливості вживання у професійному мовленні речень, різних за 

структурою та метою висловлювання. 

23. Синтаксис професійного мовлення. 

24. Визначити головні засади професійного спілкування в колективі. 

25. Проаналізувати складні випадки керування в документах. 

26. Телефонна розмова – різновид ділового спілкування. 

27. Словники у професійному мовленні. Роль словників у підвищенні 

мовленнєвої культури фахівця. 

28. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет. 

29. Національно-культурна специфіка мовленнєвого етикету. 

30. Роль спілкування у професійній діяльності. 

31. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. 



32. Презентація як різновид публічного мовлення. 

33. Термін, його характерні ознаки, основні вимоги до терміна. Види 

термінологічної лексики. 

34. Історія української термінології. Термінологія у професійному 

спілкуванні вчителя початковї школи. 

35. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. 

36. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці. 

37. Стаття як самостійний науковий твір. 

38. Рецензія, відгук. Особливості їх написання. 

39. Суть і види перекладу. Типові помилки під час перекладу наукових 

текстів українською мовою. 

40. Особливості редагування наукового тексту. 

 

 

 

 

 


