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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Програма вступного випробування з ділового українського мовлення для 

вступу на навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» (Галузь знань: 02 Культура і 

мистецтво, Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа) на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» охоплює теоретичний 

матеріал з курсу сучасного ділового українського мовлення. 

Вступне випробування проводиться у формі усної співбесіди, із попередньою 

підготовкою опорного конспекту відповіді; білети містять теоретичні запитання і 

практичні завдання.  

Основні знання, вміння й навички із зазначеної дисципліни є необхідними 

базовими компетенціями для продовження навчання для здобуття ступеня 

«Бакалавр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за 

скороченим терміном. 

Також програмою передбачено перевірити практичні вміння і навички 

майбутніх студентів щодо використання наявних знань з теорії мови на практиці та 

особливостей її реалізації у професійній сфері в різних ситуаціях спілкування, 

володіння стильовими і стилістичними нормами сучасної української літературної 

мови, вміння визначати стилі, підстилі, жанри текстів тощо.  

Програма вступного випробування з ділового українського мовлення 

покликана перевірити рівень мовних компетентностей майбутнього фахівця з 

інформаційної справи, що відповідає його освітньо-кваліфікаційній характеристиці. 

Вона сприяє виявленню рівня підготовки фахівця ОКР «Молодший спеціаліст», 

відповідності набутих ним компетенцій вимогам до вступника на навчання за 

спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» і можливостям 

навчання за скороченим терміном. 

 
 



 

 

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки 

літературної мови. Мовні норми. 

2. Мовне законодавство й мовна політика в Україні. 

3. Комунікативні ознаки культури мови. 

4. Словники в професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у 

підвищенні мовленнєвої культури. 

5. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Парадигма мовних формул. 

6. Функційні стилі української мови й сфера їх застосування. Основні 

ознаки функційних стилів. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, 

наукового й розмовного стилів. 

7. Спілкування і комунікація. Види, типи й форми професійного 

спілкування. 

8. Основні закони спілкування. Невербальні компоненти спілкування. 

Гендерні аспекти спілкування. 

9. Види публічного мовлення. Публічний виступ як важливий засіб 

комунікації. 

10. Мистецтво аргументації. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під 

час публічного виступу. 

11. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, 

уміння слухати. 

12. Особливості усного спілкування. Індивідуальні й колективні форми 

фахового спілкування. 

13. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Етикет 

телефонної розмови. 

14. Збори як форма прийняття колективного рішення.  

15. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний 

потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології 

проведення «мозкового штурму». 



 

16. Класифікація документів. Національний стандарт України. 

17. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків 

документів. Оформлення сторінки. 

18. Резюме. Автобіографія. Характеристика. Заява. Вимоги до змісту й 

розташування реквізитів. 

19. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода. 

20. Звіт. Рапорт. Службова записка. Протокол, витяг із протоколу. Вимоги до 

змісту й розташування реквізитів. 

21. Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлення. 

22. Термін і його ознаки. Термінологія як система.  

23. Загальнонаукова, міжгалузева й вузькоспеціальна термінологія. 

24. Особливості наукового тексту та професійного наукового викладу думки. 

Мовні засоби наукового стилю. 

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

26. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлення покликань. 

27. Реферат як жанр академічного письма. Складники реферату. 

28. Основні вимоги до виконання й оформлення курсової, бакалаврської 

робіт. 

29. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. Науковий 

етикет. 

30. Поняття «переклад» і «перекладання». Форми й види перекладу. 

31. Типові помилки під час перекладання текстів за фахом українською 

мовою. Вибір синонімів під час перекладання. 

32. Особливості редагування наукового тексту. Переклад термінів. 

 

 

Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні 

випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в 

НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються 

особливі умови для проходження вступних випробувань. 
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1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ВСТУПНОМУ 

ВИПРОБУВАННІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ (ТІЛЬКИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ) 
 

За шкалою 

університету 
Визначення 

Характеристика відповідей абітурієнта 

на питання 

теоретичного змісту 

на питання практичного 

змісту 

0-99 бали Низький Абітурієнт не усвідомлює 

змісту питання, тому його 

відповідь не має 

безпосереднього 

відношення до 

поставленого питання. 

Наявна повна відсутність 

уміння міркувати. 

Обсяг виконаних завдань < 

50%. У абітурієнта відсутні 

системні знання з 

української мови 

100-139 балів Задовільний Відповіді на питання носять 

фрагментарний характер, 

характеризуються 

відтворенням знань на рівні 

запам'ятовування. 

Абітурієнт поверхово 

володіє матеріалом, його 

відповіді інколи не мають 

безпосереднього 

відношення до змісту 

запитання. 

Обсяг виконаних завдань у 

межах 50-75%. Абітурієнт 

погано володіє матеріалом 

140-169 балів Достатній У відповідях на питання 

допускаються деякі 

неточності або помилки 

непринципового характеру. 

Абітурієнт демонструє 

розуміння навчального 

матеріалу на рівні аналізу 

властивостей.  

Обсяг правильно 

виконаних завдань >75%. 

Результат виконання 

завдань містить окремі 

неточності і незначні 

помилки. 

170-200 балів Високий Абітурієнт дає повну 

відповідь на питання. Його 

відповіді свідчать про 

розуміння навчального 

матеріалу на рівні аналізу 

закономірностей, 

Обсяг правильно 

виконаних завдань = 100%. 

Кожне виконане завдання 

супроводжується 

ґрунтовним поясненням.  



 

характеризуються 

логічністю і послідовністю 

суджень, без включення 

випадкових і випадання 

істотних з них. 

 

Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів 

предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал 

оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення 

членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного 

випробування з української мови за професійним спрямуванням виголошуються 

головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні 

після закінчення іспиту. 

Фахова комісія аналізує результати виконання завдань методом експертної 

оцінки й колегіально приймає рішення: про «рекомендовано до зарахування» або 

«не рекомендовано до зарахування», з урахуванням співбесіди з фахового 

випробування. 

 

 

 

 


