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Кафедра української та іноземних мов 

Комплексна контрольна робота  

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

для студентів усіх спеціальностей 

 

Варіант 1 

 

 1. Мова й мовлення. Державна мова – мова професійного спілкування. 

 2. Класифікація документів і вимоги до їх оформлення. 

 3. Відредагувати словосполучення. 

    Виборчі участки; система налогів; координуючий центр; оточуюче середовище; приймати участь; 

слідуюча остановка; три менеджера; погляди співпадають, згідно наказу ректора; працювати по 

сумісництву; рішення недосконале по багатьом причинам; на протязі місяця; написати свою 

автобіографію; саме основне питання; регістраційний список.   

4. Написати заяву на ім’я декана з проханням дозволити дострокове складання літньої екзаменаційної 

сесії у зв’язку зі стажуванням за кордоном. 
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Варіант 2 

 

1. Мовне законодавство та мовна політика в Україні. Державна мова в Україні. 

2. Етикет телефонної розмови. 

3. Відредагувати словосполучення. 

    Приймати до уваги; поступили в продажу; саме складне питання; слідуючий план; задачі курсової 

роботи; план міроприємств; погляди співпадають; дружній колектив; захисний імунітет; вільна 

вакансія; дякуючи допомозі; відноситься до прикметників; закон вступив в силу; обмеження по віку; 

безналічний розрахунок.     

4. Скласти витяг з протоколу засідання профкому про виділення путівки для працівника. 
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Варіант 3 

 

1. Комунікативне призначення мови в професійній сфері.  

2. Правила користування мобільним телефоном. 

3. Відредагувати словосполучення. 

    Семидесятирічний ювілей; сім кілограм; малочисленний мітинг; подавляюча більшість; приймати 

активну участь; бувші випускники; олімпіада по англійській мові; більша половина; відношення до 

навчання; грошові кошти; розходувати кошти; приймати міри; область виробництва; співставити 

думки; самий дорогий.   

4. Написати доповідну записку на ім’я керівника установи про необхідність списання обладнання, яке 

стало непридатним для використання.  
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1. Професійна мовнокомунікативна компетенція.  

2. Документ – основний вид ділового спілкування. 

3. Відредагувати словосполучення. 

     Самий активний; приводити факти; побороти перешкоди; найбільш дорожчий; незамінимий 

фахівець; три менеджера; шестидесятирічний ювілей; менша половина; слідуючий розпорядок; на 

протязі трьох неділь; існуюче законодавство; льготи та скидки; користуватися авторитетом; у 

значній мірі; обобщати питання.   

4. Написати заяву про звільнення з посади за власним бажанням (відповідно до фаху). 
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1. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови.  

2. Логічні елементи тексту документа. Активне і пасивне закінчення. 

3. Відредагувати словосполучення. 

     У загальному випадку; на основі документа; вийти з положення; вийшов термін; по крайній мірі; включити 

світло; відношення до роботи; накладна плата; область знань; підписка газет; ціль курсової роботи; по такому 

питанню; у любий час; співставляти факти; скрутне положення. 

4. Скласти витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження теми бакалаврської роботи 

(відповідно до фаху). 
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1. Мова й культура мовлення в житті професійного комунікатора.  

2. Композиція наукового тексту. 

3. Відредагувати словосполучення. 

     Відчислення підприємств; грошові засоби; говорити на українській мові; у любому випадку; у перших числах 

місяця; дякую вас; заказний лист; підручник по фізиці; вступати в силу; одержати знання; обобщати питання; 

оказати допомогу; перевод грошей; піднімати питання; область науки. 

4. Написати наказ про надання відпустки.  
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1. Комунікативні ознаки культури мови. Типологія мовних норм.  

2.  Документи щодо особового складу (заява, автобіографія).  

3. Відредагувати словосполучення. 

    Виписка з протоколу; комісія по складанню акта; наукова ступінь; по даним комісії; державна 

пошліна; семидесятирічний ювілей; п’ять кілограм; більш зручніший; екзамен по математиці; скільки 

годин; проректор по виховній роботі; багаточисленний мітинг; віддавати перевагу; відложити 

засідання; кінцеве рішення. 

4. Написати заяву з проханням перевести з однієї посади на іншу (відповідно до фаху). 
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1. Словники у професійному мовленні. Типи словників.  

2. Резюме: визначення, структура, правила складання. 

3. Відредагувати словосполучення. 

      Задачі магістерської роботи; ведучий спеціаліст; у ході обговорення; дивитися на обставини; добитися 

результатів; відійти від такої практики; я вибачаюся; виступаючий з доповіддю; об’єм  статті; працювати по 

принципам риночної економіки; шестидесятирічний ювілей; діюче законодавство; крайні міри; завідуючий 

кафедрою; завідувач складу. 

 4. Написати доповідну записку про необхідність придбання комп’ютерів. 
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1. Мовний етикет як виразник загальної культури особистості. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний 

етикет.  

2. Характеристика: визначення, реквізити.   

3. Відредагувати словосполучення. 

     Закон вступив в силу; я рахую, що...; з своєї сторони ми...; поїхати в командировку; задавати питання; займати 

посаду; заказний лист; заключається в тому; знизити об’єм виробництва; вітальна адреса; економічний покажчик; 

змістити з посади; єдинодушне рішення; задачі наукової роботи; проректор по науковій роботі. 

4. Написати заяву на ім’я ректора університету з проханням перевести на інший факультет.  
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1. Структура мовного етикету. Тональності спілкування. 

2. Накази щодо особового складу. 

3. Відредагувати словосполучення. 

     Слідуюче питання; задача держави; наступним чином; носить характер; об’єм робіт; обкладати податком; 

область виробництва; отримати освіту; суспільне підприємство; підняти проблему; три магістра; в якості 

інженера; постійно діюча виставка; спрос і предложення; поступлення на рахунок. 

4. Написати наказ про переведення з однієї  посади на іншу (відповідно до фаху).  
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1. Мовна норма. Різновиди мовних норм. 

2. Довідково-інформаційні документи (доповідні та пояснювальні записки). 

3. Відредагувати словосполучення. 

     Комісія по питаннях; пояснююча записка; займати посаду; грошові засоби; три магістра; повістка денна; 

виставляти претензії; додержуватися дисципліни; приносити шкоду; прожиточний мінімум; рахую, що; 

відповідно наказу; згідно інструкції; учбовий заклад; накладна плата. 

 4. Написати заяву на ім’я ректора університету з проханням перевести на заочну форму навчання у 

зв’язку з працевлаштуванням. 
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 1. Мовні формули звертання. 

 2. Довідково-інформаційні документи (протокол, витяг із протоколу).  

 3. Відредагувати словосполучення. 

     Самий обдарований; відчислення підприємств; у ході обговорення; завірити підпис; інженер по спеціальності; 

здавати заліки; вільна вакансія; на протязі години; завідуючий плановим відділом; слідуючі питання; виборча 

посада; діюче законодавство; виписка з протоколу; заказний лист; вірний висновок. 

4. Написати довідку про місце Вашого навчання. 
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з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

для студентів усіх спеціальностей 

 

Варіант 13 

 

1. Етикетні формули вітання й побажання. 

2. Довідково-інформаційні документи (довідка, службові листи). 

3. Відредагувати словосполучення. 

     Заказний лист; транспортні розходи; знизити об’єм виробництва; вийшов термін; не дивлячись на розбіжності; 

вищестояща організація; заключається в тому; привести приклад; більша половина; безналічний розрахунок; 

найбільш відоміший; самий дешевий; приймати міри; згідно рішення; відповідно наказу. 

4. Написати заяву на ім’я декана з проханням звільнити від занять у зв’язку з хворобою.  

 

 

 

     Затверджено на засіданні  

     кафедри української та іноземних мов  

     Протокол № 1 від «09» вересня 2015 року 

Завідувач кафедри                   проф. Бобух Н. М.  

Викладач                                    проф. Бобух Н. М.               

  



       ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

__________________________________________________________________ 

Кафедра української та іноземних мов 

Комплексна контрольна робота  

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

для студентів усіх спеціальностей 

 

Варіант 14 

 

1. Мовні формули вибачення. 

2. Типи текстів (опис, розповідь, міркування). 

3. Відредагувати словосполучення. 

     Зупинитися на проблемах; по крайній мірі; по вихідних днях; співставляти факти; зустрічаються помилки; у 

любий час; учитуючи ситуацію; бувший директор; менша половина; приймати участь; існуючі закони; керуючий 

відділом; користуватися авторитетом; малочисленний мітинг; накладною платою. 

 4. Написати доповідну записку (тема довільна). 
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Варіант 15 

 

1. Офіційно-діловий стиль (визначення, підстилі, характерні ознаки). 

2. Основні правила знайомлення. 

3. Відредагувати словосполучення. 

     Заказний лист; положення в суспільстві; отримати освіту; пояснююча записка; постійно діюча виставка; 

заключається в тому; заключити договір; приказ по інституту; по єдиній програмі; здавати екзамени; більш 

економніший; учбові плани; кінцеве рішення; знаходиться на балансі; знизити об’єм виробництва. 

 4. Написати пояснювальну записку (тема довільна). 
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Варіант 16 

 

1. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних 

стилів.  

2. Етикетні формули поради, пропозиції, згоди. 

3. Відредагувати словосполучення. 

     Поправити положення; поступають товари; у ході обговорення; дивитися на обставини; оточуюче середовище; 

на протязі тижня; розходувати кошти; добитися результатів; дольова участь; дякуючи допомозі; завідуючий 

загальним відділом; завідувач відділу взуття; завірити підпис; приймати участь; вірна відповідь. 

4. Написати атестаційну характеристику на працівника. 
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Варіант 17 

 

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

2. Мовні звороти, які репрезентують заперечення, відмову. 

3. Відредагувати словосполучення. 

     Шестидесяти студентів; поступили в продажу; таможений збір; таможна пошліна; три магістра; 

відчислення підприємств; у кінцевому рахунку; відношення до роботи; у любому випадку; задачі наукової роботи; 

співставляти факти; саме складне питання; у перших числах місяця; вступати в силу; витікає висновок. 

4. Написати наказ про звільнення з посади (відповідно до фаху). 
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Варіант 18 

 

1. Текст як форма реалізації професійної діяльності. 

2. Етикетні формули вираження розради, співчуття. 

3. Відредагувати словосполучення. 

     Виступаючий з промовою; кризисна ситуація; ведучий спеціаліст; діюче законодавство; очередний виток 

інфляції; невірна відповідь; по електронній почті; нижчестояща організація; учбова частина; дивитися на 

обставини; відійти від такої практики; відноситися до навчання; відноситься до дієслів; підписні видання; 

прожиточний мінімум. 

4. Написати характеристику на однокурсника (однокурсницю). 
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Варіант 19 

 

1. Науковий стиль (визначення, підстилі, характерні ознаки).  

2. Етикетні формули вираження схвалення, зауваження, докору. 

3. Відредагувати словосполучення. 

     У даному випадку; дякую вас; заключити угоду; кінцеве рішення; завідуючий кафедрою; ви праві; ведучий 

спеціаліст; здати екзамен; дозвольте представитися; говорити на українській мові; у загальному випадку; я 

вибачаюся; вийти з положення; вийшов термін; завірити підпис. 

4. Написати заяву про зарахування на посаду (відповідно до фаху). 

  

 

 

     Затверджено на засіданні  

     кафедри української та іноземних мов  

     Протокол № 1 від «09» вересня 2015 року 

Завідувач кафедри                   проф. Бобух Н. М.  

Викладач                                    проф. Бобух Н. М.               

  



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

__________________________________________________________________ 

Кафедра української та іноземних мов 

Комплексна контрольна робота  

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

для студентів усіх спеціальностей 

 

Варіант 20 

 

1. Мовні звороти, які репрезентують сумнів, власний погляд. 

2. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів. 

3. Відредагувати словосполучення. 

     Більше ніж триста; біля другої години; накладна плата; заключити договір; вільна вакансія; бувший директор; 

будьте добрі; слідуючі методи; відчислення підприємств; семидесяти студентам; три інженера; знизити об’єм 

виробництва; керуючий відділом; вірний висновок; більш економніший. 

4. Написати автобіографію. 
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