
10.12.2020 

Група № Б-1 

Урок № 29-30 

Тема уроку: «Тематичне оцінювання»    

Мета уроку: перевірити набуті знання про особливості офіційно-ділового стилю, 

поняття  «документ», структуру тексту документа, вимоги щодо складання та 

оформлення документів, особливості усного ділового спілкування, його види; 

особливості складання та оформлювання документації щодо особового  складу, 

довідково-інформаційних документів, документів з господарсько-договірної 

діяльності та ін.. 

Матеріали до уроку: 

1. Повторіть матеріал уроків №1-28 за матеріалами конспекту.  

2. Виконайте тестові завдання у зошиті для практичних робіт (зазначити номер 

запитання та літеру з правильною відповіддю).                                                          

Оцінювання: кожна правильна відповідь оцінюється у 0,25 б.    Максимальна 

кількість балів, яку можна отримати за всі правильні відповіді - 12б. 

     1. Вища форма загальнонародної мови — це:                                                                                                 

а) територіальні діалекти;                                                                                                                                     

б) наріччя;                                                                                                                                                      

в) сучасна українська літературна мова.                                                                                                        

     2. Мовний стиль — це:                                                                                                                              

а) різновиди текстів певного стилю;                                                                                                                                 

б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання; 

в) різновид національної мови, який є засобом спіл кування людей, об'єднаних 

спільністю території.                                                                                                                                                         

    3. Державна мова — це:                                                                                                                         

а) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов'язкове в 

органах державного управління та діловодства;                                                                                       

б) єдина національна мова українського народу;                                                                                                               

в) найважливіший універсальний засіб спілкування.                                                                       

    4. Літературна мова — це:                                                                                                                        

а) національна мова;                                                                                                                                        

б) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує 

найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей;                                                                                            

в) нижча форма загальнонародної мови.                                                                                                       

    



    5. Літературна мова реалізується:                                                                                                                

а) в усній і писемній формах;                                                                                                                            

б) у сучасній українській літературній мові й територіальних діалектах;                                                   

в) у національній та державній мові.                                             

    6. Офіційно-діловий стиль — це:                                                                                                                     

а) мова ділових паперів;                                                                                                                              

б) єдність художніх образів і форм їх вираження;                                                                                        

в) письмове знаряддя, яке використовувалося в часи середньовіччя.                                                                                                                      

    7. Основною ознакою офіційно-ділового стилю є:                                                                                           

а) вживання побутової лексики;                                                                                                                     

б) широке використання емоційно-забарвлений лексики;                                                                                    

в) наявність реквізитів, що мають певну черговість.                                                                                         

     8. Тексти офіційно-ділового стилю вимагають:                                                                                      

а) двозначності тлумачення змісту;                                                                                                               

б) точності формулювань, документації тверджень;                                                                                     

в) суто розмовної лексики.                                                                                                                         

    9. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що 

закріплюються в процесі суспільної  комунікації, — це:                                                                          

а) орфоепічні норми;                                                                                                                                          

б) стилі української літературної мови;                                                                                                               

в) норми літературної мови.                                                                                                                                       

    10. Сукупність правил вимоги — це:                                                                                                                  

а) орфоепічні норми;                                                                                                                                    

б) орфографічні норми;                                                                                                                                      

в) морфологічні норми.                                                                                                                                                       

    11. Українська мова є державною мовою в Україні відповідно до статті:                                          

а) 5 Конституції України;                                                                                                                                

б) 10 Конституції України;                                                                                                                             

в) 9 Конституції України;                                                                                                                                                   

    12. Якщо текст друкується з обох боків аркуша, то сторінки документа нумеруються 

так:                                                                                                                                                                 

а) непарні сторінки — у правому верхньому кутку, а парні — у лівому;                                             

б)зверху посередині;                                                                                                                                       

в) знизу посередині.                                                                                                                                

    13. Нова система нумерації рубрик тексту ґрунтується на використанні:                                                 

а) слів і літер;                                                                                                                                                       

б) лише арабських цифр;                                                                                                                           

в) арабських та римських цифр.                                                                                                              



    14. Друкована стандартна форма документа з реквізитами, що містять постійну 

інформацію, — це:                                                                                                                                            

а) бланк;                                                                                                                                                                 

б) формуляр-зразок;                                                                                                                                                

в) реквізит.                                                                                                                                           

    15. Якщо текст документа не вміщується на одній сторінці, на другу сторінку можна 

перенести:                                                                                                                                                        

а) сам підпис;                                                                                                                                              

б) не менш двох рядків тексту й підпис;                                                                                                                      

в) підпис і дату.                                                                                                                                         

    16. Під час складання документів текст слід викладати від:                                                                     

а) другої особи однини;                                                                                                                                  

б) третьої особи;                                                                                                                                                         

в) другої особи.                                                                                                                            

    17. Сукупність речень, об'єднаних у тематичну й струк турну цілісність за 

правилами певної мовної системи, нази вається:                                                                                                    

а) текстом;                                                                                                                                                         

б) абзацом;                                                                                                                                                                     

в) реквізитом.                                                                                                                                               

    18. До документів щодо особового складу належить:                                                                                                    

а) заява, трудовий договір, доручення;                                                                                                                                                      

б) автобіографія, резюме, заява, розписка;                                                                                                                                                                     

в) автобіографія, резюме, заява, характеристика.                                                                                            

    19. Заява — це:                                                                                                                               

а) документ, в якому особа (установа) вказує на порушення її прав та інтересів з боку 

іншої особи (установи) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого 

порушення;                                                                                                                                                      

б) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за 

підписами представників адміністрації;                                                                                                                                                                     

в) офіційне повідомлення, в якому викладається певне прохання з коротким його 

обгрунтуванням .                                                                                                                                             

    20. Текст характеристики викладають від:                                                                                                    

а) першої особи;                                                                                                                                                      

б) третьої особи;                                                                                                                                                                     

в) другої особи.                                                                                                                                                       

    21. В автобіографії відомості подаються в:                                                                                         

а) будь-якій послідовності;                                                                                                                                                     

б) послідовності, яку визначає сама особа;                                                                                                                                                                     

в) хронологічній послідовності.                                                                                                                           



    22. У складній заяві подаються ще й такі відомості:                                                                                                    

а) зазначається повна домашня адреса;                                                                                                                                                    

б) перераховуються документи, що додані до заяви на підтвердження правомірності 

висловленого в ній прохання;                                                                                                                                                                     

в) зазначається склад сім’ї.                                                                                                                           

    23. Кожний пункт наказу починається з дієслова:                                                                                                    

а) у формі наказового способу;                                                                                                                                                      

б) у формі умовного способу;                                                                                                                                                                     

в) у формі дійсного способу.                                                                                                                        

    24. Характеристика має такі реквізити:                                                                                               

а) адресат, адресант, назва виду документа, текст, дата, підпис;                                                                                                                                                     

б) назва підприємства або установи, назва виду документа, текст, підстава, підпис;                                                                                                                                                                     

в) назва документа, прізвище, ім’я, по батькові особи, рік народження, освіта, текст, 

дата, підпис.                                                                                                                                                       

    25. Автобіографія — це:                                                                                                                         

а) документ, в якому фіксуються автобіографічні відомості;                                                                                                                                                     

б) документ, в якому особа у хронологічній послідовності описує своє життя;                                                                                                                                                                     

в) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та 

професійні успіхи й досягнення особи, яка його складає.                                                                          

    26.У характеристиці треба вживати такі мовні звороти:                                                                                               

а) народився в, закінчив університет, працює викладачем;                                                                                                                                                     

б) вивчає наполегливо, має ґрунтовні знання, виявляє інтерес, ввічливий та коректний;                                                                                                                                                                       

в) просимо надати, вивчити питання, наполегливо вивчає.                                                                             

    27. В автобіографії слід писати:                                                                                               

а) народився в 1956 році 28 серпня;                                                                                                                                                     

б) народився 28.08.1956 року;                                                                                                                                                                     

в) народився 28 серпня 1956 року.                                                                                                           

    28. Виберіть правильний варіант:                                                                                               

а) зачислити Козлову Катерину Володимирівну на посаду контролера;                                                                                                                                                     

б) призначити Козлову Катерину Володимирівну на посаду контролера;                                                                                                                                                                     

в) зарахувати Козлову Катерину Володимирівну на посаду контролера.                                              

    29. Перелік документів, що додаються до заяви, можна оформити так:                                                                                               

а) до заяви додаю слідуючі документи;                                                                                                                                                     

б) до заяви додаю такі документи;                                                                                                                                                                     

в) до заяви прикладаються такі документи.                                                                                                     

    30. Виберіть правильний варіант слововживання:                                                                                                

а) вступив до професійно-технічного училища;                                                                                                                                                     

б) поступив у професійно-технічне училище;                                                                                                                                                                     

в) вступив у професійно-технічне училище.                                                                                                 



    31. Характеристика — це:                                                                                                                         

а) опис життя працівника;                                                                                                                                                     

б) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та 

професійні успіхи особи, яка його складає;                                                                                                                                                                     

в) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника.                                     

    32. Автобіографію слід починати:                                                                                                                         

а) Я, Олена Володимирівна Гришко;                                                                                                                                                     

б) Я, Гришко О.В.;                                                                                                                                                                     

в) Я, Гришко Олена Володимирівна.                                                                                                       

    33. Протокол загальних зборів підписують:                                                                                                                         

а) керівник установи і секретар;                                                                                                                                                     

б) голова зборів і керівник структурного підрозділу;                                                                                                                                                                     

в) голова зборів і секретар.                                                                                                                                         

    34. За обсягом фіксованих відомостей протоколи поділяються на:                                                                                                                      

а) стислі, повні, стенографічні;                                                                                                                

б) особисті, службові;                                                                                                                                                                     

в) прості й складні.                                                                                                                                       

    35. Документ, укладений на вимогу керівника, в якому ви пояснюєте певні свої 

вчинки, називається:                                                                                                                

а) звітом;                                                                                                                                                     

б) пояснювальною запискою;                                                                                                                                                                     

в) доповідною запискою.                                                                                                                             

    36. Питання, що їх розглядають на зборах, нараді або конференції, становлять:                                                                                                                         

а) порядок денний;                                                                                                                                                     

б) повістку денну;                                                                                                                                                                     

в) питання протоколу.                                                                                                                                                   

    37. За походженням розписки поділяються на :                                                                                                                         

а) внутрішні й зовнішні;                                                                                                                                                     

б) особисті й службові;                                                                                                                                                                     

в) організаційні й розпорядчі.                                                                                                                           

    38. Якщо передаються суми грошей, то у розписці вказують:                                                                                                                         

а) адресу й місце роботи того, хто їх отримує;                                                                                                                  

б) адресу, номер і серію паспорта того, хто їх отримує;                                                                                                                                                                     

в) номер і серію паспорта, освіту  того, хто їх отримує.                                                                               

    39. Доручення — це:                                                                                                                         

а) офіційний документ, що підтверджує факти, події, вчинки, пов’язані з діяльністю 

установ, підприємств та окремих осіб;                                                                                                                  

б) офіційний документ, що підтверджує певні дії, які мали місце,— передавання й 

отримання документів, грошей, матеріальних цінностей;                                                                                                                                                                     



в) письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій 

особі від її імені здійснювати певні юридичні чинності .                                                                              

   40. Обов'язковою умовою правомірності особистого доручення є:                                                                                                                         

а) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис 

довірителя;                                                                                                                                            

б) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис особи, 

яка отримуватиме певні цінності;                                                                                                                                                                     

в) наявність підпису керівника установи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    41. На здійснення приватною чи службовою особою однотипних дій видаються :                                                                                                                         

а) разові доручення;                                                                                                                                                     

б) загальні доручення;                                                                                                                                                                     

в) спеціальні доручення.                                                                                                                               

    42. Розписка оформляється:                                                                                                                         

а) машинним способом в одному примірнику;                                                                                                                                                     

б) від руки в одному примірнику;                                                                                                                                                                     

в) від руки в двох примірниках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    43. Мовний етикет — це:                                                                                                                         

а) сукупність речень, об’єднаних у тематичну й структурну цілісність за правилами 

певної мовної системи;                                                                                                                                                     

б) правила мовної поведінки, прийняті національним колективом мовців;                                                                                                                                                                  

в) модель побудови однотипних документів.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   44. Бесіда — це:                                                                                                                         

а) розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення 

важливих проблем;                                                                                                                                                     

б) одна з найістотніших ознак нації;                                                                                                                                                                     

в) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються 

в процесі суспільної комунікації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   45. Якщо телефонуєте ви, то:                                                                                                                         

а) насамперед запитайте, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди;                                                                                                                                                     

б) насамперед запитайте прізвище, ім’я, по батькові свого співрозмовника;                                                                                                                                                                     

в) насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, також своє 

прізвище, ім’я та по батькові .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   46. Найкраща цінність оратора — :                                                                                                                         

а) не тільки сказати те, що потрібно, а й не казати того, чого не треба;                                                                                                                                                     

б) не тільки сказати те, що потрібно, а й сказати те, чого не треба;                                                                                                                                                                  

в) говорити багато.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    

 



   47. Щоб утримувати увагу слухачів, потрібно:                                                                                                                         

а) говорити надто голосно;                                                                                                                                                     

б) говорити тихо;                                                                                                                                                                  

в) пристосовувати свій голос до тієї обстановки, де відбувається спілкування.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   48. Ініціатива закінчення розмови зазвичай належить тому:                                                                                                                         

а) хто телефонує;                                                                                                                                                     

б) кому телефонують;                                                                                                                                                                  

в) будь-кому.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

УВАГА! Виконані тестові завдання та запитання, які виникають у процесі 

опрацювання матеріалу прошу надсилати на електронну пошту 

annatumanovska@gmail.com або вайбер-0932097260. 
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Питання до іспиту з предмету:       

 «Українська мова ( за професійним спрямуванням)»групи Б-1 

 

1. Стилі сучасної української літературної мови. Їх характерні особливості. 

2. Мовна норма. Її види. 

3. Офіційно- діловий стиль. Основне призначення. Специфіка ОДС. 

4. Підстилі ОДС. Їх особливості та призначення. 

5. Бесіда- як одна із форм усного ділового спілкування. 

6. Особливості телефонної розмови. 

7. Ділова нарада. Особливості проведення. 

8. Документ. Формуляр документа. 

9. Вимоги до тексту документа. 

10. Оформлення сторінки  організаційно-розпорядчого документа. 

11. Заява. Її реквізити та оформлення. 

12. Автобіографія. Особливості укладання. Реквізити. 

13. Характеристика. Її реквізити. Особливості укладання. 

14. Протокол. Його види. Реквізити. 

15. Накази щодо особового складу. Їх реквізити. 

16. Службові записки, їх види. 

17. Розписка. Її реквізити. 

18. Акт. Особливості його укладання. 

19. Доручення. Його реквізити. 

20. Пояснювальна записка. Особливості її написання. 

 

 

                                 Практичний блок 

1. Напишіть заяву про прийняття на роботу. 

2. Напишіть характеристику на працівника підприємства для подання до атестаційної 

комісії. 

3. Напишіть автобіографію. 

4. Напишіть службову записку про заохочення працівника. 

5. Напишіть протокол зборів трудового колективу. 

6. Складіть акт передачі – прийняття матеріальних цінностей. 

7. Напишіть доручення про одержання заробітної платні. 

8. Напишіть розписку про одержання інструментів для тимчасового користування. 

9. Напишіть заяву про надання відпустки. 

10.  Напишіть пояснювальну записку про порушення трудової дисципліни. 

 


