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Екзаменаційний тест містить завдання: 

30 тестових завдань із дисципліни  

«Культура усного і писемного мовлення (українська)» - 30балів 

Усне опитування (співбесіда) - 10 балів 

Критерії 

оцінювання 

теоретичного 

питання з 

дисципліни 

«Культура 

усного і 

писемного 

мовлення 

(українська)» 

30 балів 

30–29 Високий рівень теоретичних знань у межах обов’язкового 

матеріалу з, можливо, незначними недоліками. 

28–25 Достатньо високий рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих помилок. 

24–22 Достатній рівень теоретичних знань у межах обов’язкового 

матеріалу з незначною кількістю змістовних помилок. 

21–18 Посередній рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу із значною кількістю змістовних недоліків. 

17–11 Мінімально можливий допустимий рівень знань у 

межах обов’язкового матеріалу. 

10–1 Незадовільний рівень теоретичних знань у межах 

обов’язкового матеріалу, що потребує самостійного доопрацювання 

навчального курсу. 

Критерії 

оцінювання 

теоретико-

практичного 

завдання з 

Тематика співбесіди: 

1) Використовуючи термінологічну лексику, змоделюйте бесіду 

професійного змісту щодо обговорення колективних проблем.  

2) Використовуючи термінологічну лексику, змоделюйте діалог 

професійної тематики між спеціалістами «міжнародного права».   



дисципліни 

«Культура 

усного і 

писемного 

мовлення 

(українська)»  

Усний: 

співбесіда 

10 балів 

3) Використовуючи термінологічну лексику, напишіть висловлення, 

зміст якого розкриває одну професійну проблему.  

4) Використовуючи термінологічну лексику, змоделюйте 

професійний діалог між спеціалістами «міжнародного права».   

5) Використовуючи термінологічну лексику, напишіть лист-запит до 

однієї з установ. 

6) Напишіть повідомлення в науковому стилі щодо мовлення 

фахівця спеціальності «міжнародне право» у професійній діяльності 

(до 15-ти речень). 

7) Використовуючи термінологічну лексику галузі «міжнародні 

відносини», запишіть поради щодо мистецтва презентації.  

8) Використовуючи термінологічну лексику галузі «міжнародні 

відносини», запишіть поради щодо важливості дотримання стилю 

мовлення під час ділової зустрічі.  

9) Використовуючи термінологічну лексику, змоделюйте 

виробничий діалог професійного змісту. 

10) Напишіть повідомлення в науковому стилі щодо культури 

мовлення фахівця галузі «міжнародні відносини» (до 15-ти речень). 

11) Використовуючи термінологічну лексику галузі «міжнародні 

відносини», запишіть поради щодо мистецтва презентації під час 

ділової зустрічі.  

12) Використовуючи термінологічну лексику, напишіть висловлення, 

зміст якого розкриває розв’язання однієї професійної проблеми.  

13) Використовуючи термінологічну лексику, створіть модель 

професійного діалогу щодо обговорення проблем між фахівцями 

міжнародного права. 

14) Використовуючи термінологічну лексику, створіть модель 

професійного діалогу щодо обговорення однієї проблеми між 

фахівцями галузі «міжнародні відносини». 

15) Напишіть повідомлення в публіцистичному стилі щодо 

важливості професійної діяльності спеціалістів галузі «міжнародні 

відносини» (до 15-ти речень). 

16) Напишіть повідомлення в публіцистичному стилі про важливість 

спеціальності «міжнародне право» (до 15-ти речень). 

17) Використовуючи термінологічну лексику галузі «міжнародні 

відносини», змоделюйте офіційні перемовини фахівців.   

18) Використовуючи до 10-15 термінів, змоделюйте партнерські 

перемовини про співпрацю фахівців галузі «міжнародні відносини».  

19) Використовуючи термінологічну лексику спеціальності 

«міжнародне право», створіть професійний діалог щодо планування 

організаційних заходів роботи колективу. 

20) Використовуючи термінологічну лексику, напишіть лист-запит 

до установи від фахівця галузі «міжнародні відносини». 

21) Використовуючи термінологічну лексику, напишіть лист-подяку 

до установи від фахівця галузі «міжнародні відносини». 

22) Використовуючи термінологічну лексику, напишіть лист-запит 



до архіву від фахівця спеціальності «міжнародне право». 

23) Використовуючи термінологічну лексику галузі «міжнародні 

відносини», підготуйте повідомлення в науковому стилі про 

важливість дотримання стилю мовлення. 

24) Використовуючи термінологічну лексику, створіть професійний 

діалог між спеціалістами міжнародного права щодо планування 

ділових зустрічей. 

25) Напишіть повідомлення в науковому стилі щодо культури 

мовлення фахівця спеціальності «міжнародне право» у професійній 

діяльності (до 15-ти речень). 

Критерії оцінювання: 

10-9 (Високий рівень) Повністю розкрито тему теоретико-

практичного завдання, мовне оформлення самобутнє, прикметне 

лексичне багатство (термінологічна лексика до 10-15 одиниць).  

8-7 (Достатньо високий рівень) Теоретико-практичне завдання 

розкрито на належному рівні з незначною кількістю стилістичних 

помилок і відсутністю орфографічних та грубих пунктуаційних 

помилок. 

6-5 (Достатній рівень) Тему теоретико-практичного завдання 

розкрито в основному, недостатньо аргументовано власні судження з 

теми, наявна незначна кількість стилістичних помилок, а також 

орфографічних та пунктуаційних. 

4 (Посередній  рівень) Тему розкрито частково, фрагментарно. У 

роботі виявлено значну кількість стилістичних, орфографічних та 

пунктуаційних помилок. 

2-3 (Мінімально можливий рівень) Тему розкрито поверхово, 

без належної аргументації. У роботі виявлено значну кількість 

неточностей, помилок стилістичного, орфографічного й 

пунктуаційного характеру. 

1 (Незадовільний рівень) Тему не розкрито. Не виявлено 

обізнаності студента у змістових аспектах проблеми. 

Орієнтовний 

перелік тем 

для 

проведення 

тестування з 

дисципліни 

«Культура 

усного і 

писемного 

мовлення 

(українська)» 

«Культура усного і писемного мовлення (українська)» 

1. Фахова мова як основа професійної комунікації. 

2. Стилістична диференціація сучасної української мови. 

3. Спілкування як інструмент професійної діяльності. 

4. Риторика і мистецтво презентації.  

5. Основні ознаки культури мови, мовлення і комунікації. 

6. Культура усної професійної комунікації.  

7. Основні засоби писемної професійної комунікації (орфографічні, 

пунктуаційні норми у професійній діяльності). 

8. Реалізація орфоепічних й акцентологічних норм в усному мовленні 

майбутнього фахівця. 

9. Лексичні норми української мови. Словники й довідкова 

література. 



10. Фразеологія і культура професійного мовлення. 

11. Морфологічні норми і мовна практика сучасного фахівця. 

12. Суспільне значення морфологічних норм у контексті мовних 

інновацій. 

13. Синтаксичні норми. Стилістичний синтаксис професійного 

мовлення. 

14. Орфографічні та пунктуаційні норми як складник культури 

мовлення сучасного фахівця. 

15. Точність, логічність, доречність, ясність як комунікативні ознаки 

мовлення майбутнього фахівця. 

16. Багатство (різноманітність) як комунікативна ознака мовлення 

майбутнього фахівця. 

17. Виразність як комунікативна ознака мовлення майбутнього 

фахівця. Техніка мовлення (дихання, голос, дикція) та засоби логіко-

емоційної виразності. 

18. Мистецтво колективного обговорення професійних проблем. 

19. Культура ділового листування. 

20. Термінна лексика професійної комунікації. 

21. Особливості міжкультурної комунікації. 
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