
Тестові завдання для підсумкового контролю знань з дисципліни 

«Українська мова за професійним спрямуванням» 

1. Вища форма загальнонародної мови – це: 

а) територіальні діалекти; 

б) наріччя; 

в) літературна мова. 

2. Орфоепічні норми – це: 

а) сукупність правил вимови звуків та звукосполучень у потоці мовлення; 

б) єдині загальноприйняті правила написання слів відповідно до усталених 

норм; 

в) правила творення та вживання форм слів. 

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. Нормативним є вживання таких сполучень: 

а) у відповідності до, згідно, взяти участь; 

б) відповідно до, згідно з, взяти участь; 

в) відповідно, згідно з, приймати участь. 

5. Службовий лист, якого пишуть для підтвердження певних умов, 

зобов’язань, називається: 

а) лист-запит; 

б) супровідний лист; 

в) гарантійний лист; 

г) лист-прохання.  

6. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується 

українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб: 

а) досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх; 

б) користуватися мовою в повсякденному житті; 

в) добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкції речень. 

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

а) 5 Конституції України; 

б) 10 Конституції України; 

в) 9 Конституції України. 

8. В якому рядку в усіх словах на місці крапок треба вставити знак 

м'якшення: 

а) сіл... ський, генерал... ський, звіл... нятися, учител... ський 

б) волин... ський, арал... ський, оболон... ський, велетен... ський 

в) уман... ський, кін... ський, припят... ський, урал... ський 

9. Офіційно-діловий стиль має такі підстилі: 

а) виступ, репортаж, нарис; 

б) власне-науковий, науково-навчальний, науково-популярний; 

в) законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський. 



10. Спілкування – це: 

а) один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, 

почуттями, волевиявленнями з метою інформування; 

б) не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений 

століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних 

звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного; 

в) найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів 

суспільної діяльності. 

11.Спосіб засвідчення документа після його підписання, який санкціонує 

поширення дії документа на визначене коло організацій, структурних 

підрозділів чи службових осіб, – це: 

а) гриф узгодження; 

б) резолюція; 

в) гриф затвердження; 

г) гриф обмеження доступу до документа. 

12. Дослівне відтворення постійної інформації однотипної групи документів 

з пропусками для подальшого заповнення конкретного документа - це: 

а) бланк; 

б) формуляр; 

в) трафаретний текст; 

г) формуляр-зразок. 

13.Наради бувають: 

а) оперативні, проблемні, інструктивні; 

б) колективні, виховні, установчі; 

в) індивідуальні, групові; 

г) закриті, відкриті, урочисті. 

14. Синхронний переклад – це:  

а)  усний переклад повідомлення з однієї мови на іншу після його 

прослуховування; 

б) письмовий переклад заздалегідь відібраних частин оригіналу, що 

складають зв’язний текст; 

в) переклад, що робить перекладач-професіонал одночасно з отриманням 

усного повідомлення. 

15. Коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті: 

а) монографія; 

б) автореферат; 

в) тези. 

16. У котрому рядку всі складні слова треба писати разом? 

а) синьо/окий, земле/трус, науково/фантастичний, екс/чемпіон, агро/фірма; 

б) свіжо/зрубаний, лінгво/стилістичний, загально/освітній, супер/танкер, 

біо/поле; 

в) Лісо/степ, радіо/комітет, овоче/сховище, політико/економічний, 

мульти/мільйонер. 

17. У котрому рядку подані словосполучення з омонімами? 



а) чесати косу – клепати косу;  полози для саней – плазують полози; 

маскарадний бал – високий прохідний бал; 

б) медовий запах – медовий місяць;  грати на скрипці – грати очима; легкий 

мішок – легкий подих; 

в) холодна весна – холодна зустріч;  суха булка – суха розповідь;  різкий 

вітер – різкий погляд. 

18. У котрому рядку всі слова є синонімами? 

а) боронити, захищати, обстоювати, боротися, змагатися; 

б) блукати, вештатися, тинятися, никати, швендяти; 

в) горіти, палати, палахкотіти, паленіти, полум’яніти. 

19. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

а) до/пари, де/коли, в/друге, до/побачення, од/віку; 

б) в/низу, в/нічию, по/тихеньку, до/дому, від/тоді; 

в) на/ходу, у/вічі, до/речі, у/тричі, в/перед. 

20. У котрому з поданих речень ужито фразеологізми? 

а). Тільки сонце  сміхом  як не присне (Олійник). 

б). Серце її чуло, що тут щось не так (Коцюбинський). 

в). Дарочка бачила таке гільце у сусідів, коли їхня дівка видавалася заміж 

(Панч). 

21. У котрому рядку подано правильні форми вищого й найвищого ступеня 

порівняння прикметників? 

а) синіший, молодший, ясніший, довший, більш ширший; 

б) солодший, рідніший, гірший, гладший, самий чесний; 

в) найбільш вдалий, найтяжчий, ласкавіший, триваліший, активніший. 

22. У котрому рядку всі займенники належать до одного розряду? 

а) наш, ваш, їхній, мій, свій; 

б) ніхто, ніщо, ніякий, нічий, якийсь; 

в) усякий, сам, самий, кожен, інший, мій. 

23. У котрому рядку всі іменники належать до однієї відміни? 

а) пальто, волосся, явище, край, сокіл; 

б) узлісся, перевесло, сідло, горе, пальне; 

в) зустріч, кров, любов, ступінь, свідомість. 

24. У котрому рядку правильно записані обидві відмінкові форми складеного 

числівника? 

а) Р.в. сто десяти, сто десятьох; 

б) Р.в. ста десяти, ста десятьох; 

в) Р.в. сто десять, ста десятьох. 

25. У котрому рядку у всіх словосполученнях головне слово виражене однією 

частиною мови? 

а) занадто спокійний, подарував сестрі, смертельно небезпечний; 

б) повен води, червоний від сорому, добрий до всіх; 

в) курний шлях, тремтячи від щастя, припасти до води, команда струнко. 

26. Літературна мова – це: 

а) національна мова; 



б) унормована, регламентована, відшліфована форма існування 

загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної 

діяльності людей; 

в) нижча форма загальнонародної мови. 

27. Літературна мова реалізується: 

а) в усній і писемній формі; 

б) у сучасній українській літературній мові й територіальних діалектах; 

в) у національній та державній мові. 

28. Українська мова належить до: 

а) західнослов'янської  підгрупи; 

б) південнослов'янської підгрупи; 

в) східнослов'янської підгрупи. 

29.Зачинателем нової української літературної мови був: 

а) Т. Г. Шевченко; 

б) І.П. Котляревський; 

в) Панас Мирний. 

30. Виберіть правильні варіанти слововживання: 

а)оцінки по предметах, працюють по обраних спеціальностях, гід по 

магазинам; 

б) оцінки з предметів, працюють за обраними спеціальностями, гід по 

магазинах; 

в) оцінки по предметах, працюють за обраними спеціальностями, гід по 

магазинам. 

31. Мовна політика – це: 

а) система засадничих нормативних постанов, що грунтуються на 

комплексному оцінюванні мовної ситуації; 

б) взаємодія різних мов чи різних форм існування однієї мови в певній 

державі; 

в) це система заходів, спрямованих на регулювання мовних відносин в 

державі. 

32. З урахуванням каналів комунікації усне фахове спілкування буває: 

а) монологічне, діалогічне, полілогічне; 

б) індивідуальне, колективне; 

в) безпосереднє, опосередковане. 

33. Науковий стиль реалізується в таких жанрах: 

а) дискусія, виступ, кодекс, доповідь; 

б) дисертація, монографія, стаття, лекція, підручник; 

в) виступ на науковій конференції, доручення, протокол, рецензія. 

34. Текст – це: 

а) писемний, друкований або усний мовленнєвий масив, що становить 

лінійну послідовність висловлень, об'єднаних смисловим і формально- 

граматичним зв'язками, спільною тематикою; 

б) основна синтаксична одиниця, що позначає ситуацію, вказує на 

відношення повідомлюваного до дійсності; 



в) мінімальна синтаксична одиниця, що виконує у реченні формально- 

синтаксичні та семантико-синтаксичні функції. 

35.Яка словесна формула знайомлення без посередника є порушенням мовної 

норми? 

а) Давайте знайомитись! 

б) Дозвольте відрекомендуватися! 

в) Пробачте, а Ви хто (будете)? 

36.Бесіда – це: 

а) спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень; 

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

вирішення важливих проблем; 

в) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які 

закріплюються у процесі суспільної комунікації. 

37. Правильно оформлено текст заяви в рядку: 

а) У зв'язку з написанням дипломної роботи прошу Вас надати мені 

відпустку за власний кошт терміном на один місяць; 

б) У зв'язку з захворюванням прошу Вашого дозволу на звільнення мене з 

занять з 01.04 по 10.04.2015; 

в) Прошу дозволити мені достроково скласти літню екзаменаційну сесію. 

38.Віза складається з: 

а) особистого підпису особи, що візує, й дати; 

б) назви установи, особистого підпису, його розшифрування; 

в) дати; 

г) назви посади особи, яка візує, особистого підпису, розшифрування підпису 

та дати. 

39. За формою переклади поділяють на: 

а) суспільно-політичний, художній, науково-технічний; 

б) послідовний, синхронний; 

в) буквальний і адекватний. 

40. Укажіть формуляр доповідної записки: 

а) назва виду документа, адресат, заголовок, мета, текст, дата розсилання, 

підпис, контакти; 

б) назва виду документа; порядковий номер; дата, місце засідання; текст, 

підписи; 

в) назва виду документа; заголовок; текст; що складається зі вступу, основної 

частини та висновків, пропозицій; підпис; дата; за потреби печатка; 

г) адресат; адресант; назва виду документа; заголовок; текст; дата; підпис. 

41. У котрому рядку всі складні слова треба писати разом? 

а) нашвидку/руч, метео/станція, жовто/гарячий, загально/міський; 

б) шлако/блок, темно/синій, аби/хто, водо/лікарня, фото/збільшувач; 

в) гідро/електростанція, науково/технічний, мікро/рентген, моно/вистава, 

авіа/рейс. 

42. У котрому рядку подані словосполучення з омонімами? 

а) літа орел – промайнули літа;  випити води – води машину;  тонкий гриф 

скрипки – хижий гриф; 



б) дерев’яний стіл – дієтичний стіл;  паперовий човник – ткацький човник;  

чорний хід – чорний ліс; 

в) білий сніг – білий світ;  малиновий кущ – малиновий прапор;  тепла зима – 

тепла зустріч. 

43. У котрому рядку  всі слова  є синонімами? 

а) думати, мислити, міркувати, мізкувати, метикувати, консультувати; 

б) гарний, чудовий, красивий, вродливий, чарівний; 

в) холодний, студений, зимний, погідний, теплий. 

44. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

а) не/гарно, по/четверо(присл.), без/упинно, на/чисто, мимо/волі; 

б) од/віку, що/найменше, на/завжди, с/під/лоба, на/втіки; 

в) на/відмінно, що/найменше, о/півночі, у/чотирьох, в/бік. 

45. Котре з поданих слів означає ―який виготовлений з глини‖? 

а) глинястий; 

б) глиняний; 

в) глинистий; 

г) глинкуватий. 

46. У котрому рядку подано правильні форми вищого й найвищого ступеня 

порівняння прикметників? 

а) чорніший, ближчий, вагоміший, презліший, добріший; 

б) молодший, самий вужчий, сумніший, приємніший, тепліший; 

в) сильніший, слабший, гучніший, смачніший, ширший. 

47. У котрому рядку всі займенники належать до одного розряду? 

а) хто-небудь, який-небудь, абиякий, абичий, хтось; 

б) інший, самий, кожний, всякий, хто-небудь; 

в) це, той, таке, цієї, того, наш. 

48. У котрому рядку всі іменники належать до однієї відміни? 

а) кондуктор, край, сік, село, решето; 

б) бондар, колесо, горе, радість, щастя; 

в) завдання, Відень, вікно, алое, поле. 

49. У котрому рядку правильно записані обидві відмінкові форми складеного 

числівника? 

а) Р.в. сто однинадцять, сто одинадцяти; 

б) Р.в. ста одинадцять, ста одинадцятьох; 

в) Р.в. ста одинадцяти, ста одинадцятьох. 

50. У котрому рядку у всіх словосполученнях головне слово виражене однією 

частиною мови? 

а) густе волосся, свого виступу, висота будинку, наша школа; 

б) поїхати далеко, зораний трактором, ішов повагом, добрий до всіх; 

в) навчання дітей, обведений фарбою, схоже на правду, сьогодні ввечері. 

51.Літературна мова характеризується такими ознаками: 

а) унормованістю, наддіалектністю, точністю, логічністю; 

б) наддіалектністю, унормованістю, уніфікованістю, стилістичною 

диференціацією; 



в) стилістичною диференціацією, унормованістю, документальністю, 

тематичною обмеженістю. 

52. Фахова мова — це: 

а) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи; 

б) сукупність мовних засобів, зумовлених метою спілкування; 

в) сукупність усіх мовних засобів, якими послуговуються у професійно 

обмеженій сфері комунікації з метою забезпечення порозуміння. 

53. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що 

закріплюється в процесі суспільної комунікації – це: 

а) орфоепічні норми; 

б) стилі української літературної мови; 

в) норми літературної мови. 

54. Укажіть зміст супровідного листа: 

а) додається до основного документа (накладної, рахунка-фактури, каталогу, 

проспекту, прейскуранта, буклетів тощо); 

б) містить позитивний або негативний відгук про особу чи організацію, 

установу; 

в) містить прохання надати докладну інформацію про певні послуги або 

уточнити її; 

г) пишуть для підтвердження певних умов, зобов'язань. 

55. Нормативним є вживання таких словосполучень: 

а) телерадіомовна кампанія, виборча компанія, весела компанія, посівна 

кампанія; 

б) телерадіомовна кампанія, виборча кампанія, весела компанія, посівна 

компанія; 

в) телерадіомовна компанія, виборча кампанія, весела компанія, посівна 

кампанія. 

56. Утвердження української мови як державної неможливе без: 

а) функціонування її в судочинстві; 

б) створення такої мовної ситуації, за якої українська мова мала б усі 

можливості безперешкодного вживання; 

в) територіальних діалектів. 

57. Ситуація взаємодії різних мов чи різних форм існування однієї мови в 

певній державі з огляду на їхню функціональну специфіку й ареал 

поширення, – це: 

а) мовна політика; 

б) мовна ситуація; 

в) мовне законодавство. 

58.Компоненти тексту поєднуються такими видами зв'язку: 

а) безсполучниковим, сурядним, підрядним; 

б) контактним, дискантним, ланцюговим, паралельним; 

в) зчеплення, узгодження, керування, прилягання. 

59. Основне призначення офіційно-ділового стилю: 

а) відстоювання і пропагування суспільно-політичних ідей, формування 

відповідної громадської думки; 



б) систематизація знань, повідомлення про результати наукових досліджень; 

в) регулювання офіційних стосунків, спілкування в державно-правовій і 

суспільно-виробничій сферах. 

60. Висловити власний погляд можна, скориставшись такими фразами: 

а) На моє переконання; мушу зауважити; я глибоко переконаний, що ... 

б) Я рахую; як на мене; наскільки я розумію. 

в) Ви справді так вважаєте; мені хотілося б вірити, однак; мені здається, 

що…  

61. Виберіть речення, в якому висловлено розраду за допомоги дієслова у 

формі наказового способу: 

а) Не звертайте на це уваги. 

б) Не потрібно про це думати. 

в) Ви мусите сподіватися на краще. 

62. Формуляр-зразок – це: 

а) матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, 

оформлений у певному порядку й має відповідно до чинного законодавства 

юридичну силу; 

б) модель побудови формуляра службового документа, що встановлює сферу 

його застосування, формат, розміри берегів, вимоги до побудови 

конструкційної сітки та реквізити; 

в) зуніфікована форма (службового) документа з надрукованою постійною 

інформацією і місцем, відведеним для змінної інформації. 

63. У якому рядку є помилка в оформленні анкетних відомостей 

характеристики? 

а) студентки І курсу Інституту української філології Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Ковальчук Олени 

Ігорівни, 1987 року народження, освіта вища незакінчена. 

б) Коваленка Олександра Івановича, учня 11 класу ЗОШ № 245 м. Києва, 

1989 року народження, українця. 

в) Мельник Світлани Вікторівни, аспірантки кафедри англійської мови ЛНУ 

ім. Івана Франка, 1993 року народження, освіта вища. 

64. Документ – це: 

а) друкована стандартна форма ділового папера з реквізитами, що містять 

постійну інформацію; 

б) основний вид ділового мовлення, що фіксує і передає інформацію, 

підтверджує її достовірність, об'єктивність; 

в) сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності. 

65. Зустрічні методи дебатування використовують на етапі: 

а) формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми; 

б) обмін аргументами й запитаннями із залу; 

в) останнє слово промовців. 

66. У котрому рядку всі складні слова треба писати разом? 

а) натще/серце, м'ясо/молочний, ново/утворений, м'ясо/заготівля, 

тепло/обмін; 



б) східно/слов'янський, фото/камера, кіно/зал, машино/будівний, кіно/кур'єр, 

науково/технічний; 

в) старо/український, радіо/фізичний, західно/слов'янський, відео/камера, 

складно/сурядний. 

67. У котрому рядку подані словосполучення з омонімами? 

а) гострий язик – гострий зір; рожева сукня – рожева мрія; кришталева ваза – 

кришталева вода; 

б) вишневий садок – дротяний садок; топити піч – топити човен; тополиний 

стан – важкий стан; 

в) пропустити м’яч – пропустити літеру; вибиратися в дорогу – вибиратися 

на гору; ключ до дверей – ключ до щастя. 

68. У котрому рядку всі слова є синонімами? 

а) удаваний, показний, напускний, силуваний, нещирий; 

б) розраджувати, потішати, заспокоювати, радити, консультувати; 

в) поява, прихід, прибуття, вихід, народження. 

69. Котре з поданих слів означає ―зроблений з дерева‖? 

а) деревинний; 

б) деревний; 

в) дерев’яний; 

г) дерев’янистий. 

70. У котрому рядку подано правильні форми вищого й найвищого ступеня 

порівняння прикметників? 

а) стрункіший, розумніший, чистіший, більш довший, легший; 

б) скромніший, дешевший, жорстокіший, русявіший, приємніший; 

в) найгірший, найледачіший, найгуманніший, найтонший, найшвидший. 

71. У котрому рядку всі займенники належать до одного розряду? 

а) ви, ми, вони, вас, наш; 

б) мене, тебе, себе, нас, вас; 

в) мого, твого, свого, їхнього, вашого. 

72. У котрому рядку всі іменники належать до однієї відміни? 

а) береза, тополя, Павлівна, ідея, Кобилянська; 

б) столяр, відро, гараж, кінь, вітання; 

в) гордість, ніжність, міць, ступінь, сіль. 

73. У котрому рядку правильно записані обидві відмінкові форми складеного 

числівника? 

а) Д.в. ста дванадцяти, сто дванадцяти; 

б) Д.в. стам дванадцяти, стам дванадцятьом; 

в) Д.в. ста дванадцяти, ста дванадцятьох. 

74. У котрому рядку у всіх словосполученнях головне слово виражене однією 

частиною мови? 

а) ледве впізнав, на верховині пагорба, між двома стінами, здіймаючись 

угору; 

б) промивання шлунку, зроблено під мармур, доведений до відчаю, писати 

олівцем; 

в) розмова по телефону, круглий стіл, наші успіхи, цвіт калини. 



75. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

а) на/двоє, на/раз, на/слово, у/низу, в/день; 

б) на/різно, по/декуди, у/бік (присл.), по/черзі, у/ночі; 

в) в/ручну, на/завжди, у/брід, з/гори, у/трьох. 

76. Котре з поданих слів є синонімом до слова "посаг"? 

а) віно;  

б) майно;  

в) достаток;  

г) земля. 

77. Документ особистого характеру, в якому пояснюються певні дії особи, 

називається: 

а) доповідна записка; 

б) пояснювальна записка; 

в) автобіографія. 

78. Українська мова належить до: 

а) Австронезійської мовної сім’ї; 

б) Індоєвропейської мовної сім’ї; 

в) Карибської мовної сім’ї. 

79. Фатична функція мови полягає у: 

а) пізнанні, вивченні світу; 

б) вираженні культури нації; 

в) дотриманні норм ввічливості. 

80. За термінами зберігання документи поділяють на : 

а) документи тимчасового й тривалого зберігання; 

б) документи тривалого й постійного зберігання; 

в) документи тимчасового, тривалого й постійного зберігання. 

81. Лексичні норми–це: 

а) правила вживання слів; 

б) правила вживання і вимови звуків; 

в) правила наголошування слів. 

82. 3а походженням документи поділяються на: 

а) внутрішні та зовнішні; 

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні; 

в) службові (офіційні) й особисті; 

г) вхідні й вихідні. 

83. Реквізит «адресат» у документах розташовується: 

а) праворуч у верхній частині сторінки; 

б) праворуч у нижній частині сторінки; 

в) ліворуч у верхній частині сторінки. 

84. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на папері 

стандартного формату, називається: 

а) бланком; 

б) формуляром; 

в) штампом. 

85. Характеристика, резюме, звіт – належать до: 



а)  типових текстів; 

б) трафаретних текстів; 

в) текстів-розповідей; 

г) текстів-описів. 

86. Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення 

називається: 

а) етикетом; 

б) діловодством; 

в) літературною нормою. 

87. Нормативними є такі словосполучення: 

а) згідно з наказом, знаюча людина, знімати квартиру; 

б) крайні міри, займати посаду, заключне рішення; 

в) відчиняти вікно, поновити на посаді, відмикати двері. 

88. Покликання – це: 

а) коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті тощо; 

б) композиція, порядок розміщення частин якого-небудь викладу; 

в) уривок, витяг з якого-небудь тексту, який цитують у викладі матеріалу, з 

точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку. 

89. Фатична функція мови полягає у: 

а) пізнанні, вивченні світу; 

б) вираженні культури нації; 

в) дотриманні норм ввічливості. 

90. За термінами зберігання документи поділяють на : 

а) документи тимчасового й тривалого зберігання; 

б) документи тривалого й постійного зберігання; 

в) документи тимчасового, тривалого й постійного зберігання. 

91. Лексичні норми-це: 

а) правила вживання слів; 

б) правила вживання і вимови звуків; 

в) правила наголошування слів. 

92. 3а походженням документи поділяються на: 

а) внутрішні та зовнішні; 

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні; 

в) службові (офіційні) й особисті; 

г) вхідні й вихідні. 

93. Реквізит «адресат» у документах розташовується: 

а) праворуч у верхній частині сторінки; 

б) праворуч у нижній частині сторінки; 

в) ліворуч у верхній частині сторінки. 

94. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на папері 

стандартного формату, називається: 

а) бланком; 

б) формуляром; 

в) штампом. 

95. Характеристика, резюме, звіт – належать до: 



а)  типових текстів; 

б) трафаретних текстів; 

в) текстів-розповідей; 

г) текстів-описів. 

96. Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення 

називається: 

а) етикетом; 

б) діловодством; 

в) літературною нормою. 

97. Нормативними є такі словосполучення: 

а) згідно з наказом, знаюча людина, знімати квартиру; 

б) крайні міри, займати посаду, заключне рішення; 

в) відчиняти вікно, поновити на посаді, відмикати двері. 

98. Покликання – це: 

а) коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті тощо; 

б) композиція, порядок розміщення частин якого-небудь викладу; 

в) уривок, витяг з якого-небудь тексту, який цитують у викладі матеріалу, з 

точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку. 

99. Довідка – це: 

а) обліково – фінансовий документ, який підтверджує події, факти, вчинки, 

пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб; 

б) письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому 

описується певна подія, факт, повідомляється про виконання окремих 

завдань, службових доручень; 

в) документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя і 

діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, 

організацій, підприємств. 

100. Легітимний – це: 

а) обізнаний; 

б) руйнівний; 

в) можливий; 

г) законний. 

101. Доберіть власне український відповідник до слова іншомовного 

походження уніфікація 

а) узгодження; 

б) відшкодування; 

в) уподібнення; 

г) розподілення. 

102. Довідка – це: 

а) обліково – фінансовий документ, який підтверджує події, факти, вчинки, 

пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб; 

б) письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому 

описується певна подія, факт, повідомляється про виконання окремих 

завдань, службових доручень; 



в) документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя і 

діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, 

організацій, підприємств. 

103. Легітимний – це: 

а) обізнаний; 

б) руйнівний; 

в) можливий; 

г) законний. 

104. Доберіть власне український відповідник до слова іншомовного 

походження уніфікація 

а) узгодження; 

б) відшкодування; 

в) уподібнення; 

г) розподілення. 

105. Котре з поданих слів є антонімом до слова "колись"? 

а) потім; 

б) незабаром; 

в) тепер; 

г) згодом. 

106. Котре з поданих слів є синонімом до слова "звичайний"? 

а) неординарний; 

б) пересічний; 

в) нехарактерний; 

г) призвичаєний. 

107. У котрому реченні підкреслений прикметник належить до твердої 

групи? 

а). Вечірнє сонце, дякую за день! (Костенко). 

б). Благословенна кожна мить життя на цих всесвітніх косовицях смерті! 

(Костенко). 

в). Продерлися в глибину корчів сірі вовки (Хоткевич). 

108. У котрому рядку всі займенники належать до одного розряду? 

а) усякий, який, хто, що, скільки; 

б) хто, що, скільки, ніскільки, ніщо; 

в) їхній, мій, свій, наш, твої. 

109. У котрому рядку всі іменники належать до однієї відміни? 

а) снігопад, клуб, січень, залізо; 

б) день, промінь, Ніжин, мідь, папір. 

в) трава, доля, воля, колосся, порося. 

110. У котрому рядку подано тільки перехідні дієслова ? 

а) зорати поле, написати лист, не знати математики, купити солі; 

б) знайти стежку, перейти поле, їхати залізницею, вилізти на дерево; 

в) відчинити двері, піймати рибу, думати думу, увійти в будинок. 

111. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

а) на/зло, як/найменше, що/найдорожче, в/двоє, в/ночі; 

б) на/добраніч, на/весні, від/тепер, до/речно, мимо/волі; 



в) до/несхочу, до/гори, до/нині, до/щенту. 

112. У котрому рядку правильно записані обидві відмінкові форми 

складеного числівника? 

а). Р. в. дев’яноста п’яти, дев’яноста п’ятьох; 

б). Д. в. дев’яностам п’яти, дев’яностам  п’ятьом; 

в). О. В. дев’яностами п’яти, дев’яностам  п’ятьма. 

113. Розраду висловлюють так: 

а) Прийміть моє глибоке співчуття! Я розумію Ваше горе! 

б) Погоджуюся! Згоден!Ви маєте рацію! 

в) Не журіться! Не беріть собі це так близько до серця!Все буде добре! 

114. Виступ, нарис, репортаж – жанри: 

а) конфесійного стилю; 

б) публіцистичного стилю; 

в) офіційно-ділового стилю; 

г) наукового стилю. 

115. Енциклопедичні словники: 

а) подають стислу характеристику предметів, явищ, історичних подій, 

видатних політичних діячів тощо; 

б) характеризують норми поведінки і спілкування різних соціальних груп; 

в) подають лексико-фразеологічний склад мови з поясненням прямого й 

переносного значення, граматичних та стилістичних особливостей. 

116. Доберіть власне український відповідник до слова іншомовного 

походження дайджест 

а) оповідач; 

б) біржовий посередник; 

в) заохочення, сприяння; 

г) оглядовий збірник. 

117. Виберіть правильні варіанти вживання прийменникових чи 

безприйменникових конструкцій: 

а) заходи для оздоровлення економіки, комітет захисту довкілля, автор праці 

з природи; 

б) заходи по оздоровленню економіки, комітет по захисту навколишнього 

середовища, автор праці по природі; 

в) заходи з оздоровлення економіки, комітет із захисту навколишнього 

середовища, автор праці про природу. 

118. Письмове прохання, оформлене за певним взірцем, яке подають на ім’я 

офіційної особи або до установи чи організації з метою реалізації прав або 

захисту інтересів, називається: 

а) заявою; 

б) пояснювальною запискою; 

в) доповідною запискою; 

119. Таксетичні засоби спілкування: 

а) виражають загальну моторику різних частин тіла; 

б) пов’язані з організацією простору між його учасниками; 

в) пов’язані з тактильними особливостями сприйняття. 



120. Презентація за сценарієм – це: 

а) діалог користувача з комп’ютером; 

б) закінчений інформаційний продукт,перенесений на компакт-диск і 

розісланий потенційним споживачам з метою виявлення їхньої 

зацікавленості; 

в) традиційна презентація зі слайдами, доповнена засобами показу 

кольорової графіки й анімації з виведенням відеоматеріалу на великий екран 

або монітор. 

121. Нормативним в іменниках є наголос: 

а) діалог, кілометр, недоторканність, пізнання; 

б) діалог, кілометр, недоторканність, пізнання; 

в) діалог, кілометр, недоторканність, пізнання. 

122. Котре з поданих слів є антонімом до слова "там"? 

а) деінде; 

б) колись; 

в) абиде; 

г) тут. 

123. Котре з поданих слів є синонімом до слова "зворушення"? 

а) неспокій; 

б) бентега; 

в) розчулення; 

г) заворушення 

124. Котре з поданих слів означає "призначений для виробництва цегли"? 

а) цеглястий; 

б) цеглистий; 

в) цегляний 

г) цегельний. 

125. Нормативним у числівниках є такий наголос: 

а) одинадцять, сімдесят, чотирнадцять, вісімдесят; 

б) одинадцять, сімдесят, чотирнадцять, вісімдесят; 

в) одинадцять, сімдесят, чотирнадцять, вісімдесят. 

 

126. Мовленнєва професійна компетенція – це: 

а) сукупність мовних і немовних засобів спілкування, якими послуговуються 

у різних комунікативних ситуаціях; 

б) система умінь і навичок використання знань, норм і правил літературної 

мови під час фахового спілкування; 

в) сума систематизованих знань, норм  і правил літературної мови, за якими 

будуються правильні мовні конструкції та повідомлення за фахом. 

127.Загальноприйняті правила літературної вимови – це: 

а) орфоепічні норми; 

б)орфографічні норми; 

в) морфологічні норми. 

128. Мова професійного спілкування – це: 

а) слова різні за звучанням, але мають тотожне чи близьке значення; 



б) функціональний різновид української літературної мови, особливості якої 

зумовлюють мета, ситуація професійного спілкування; 

в) система знань, умінь і навичок, потрібних для ефективного фахового 

спілкування. 

129. Нормативними є вживання таких словосполучень: 

а) торгуючи організацією, здавати екзамени, курси по вивченню української 

мови; 

б) торговельні організації, складати екзамени, курси з вивчення української 

мови; 

в) торговельні організації, здавати екзамени, курси по вивченню української 

мови. 

130. Кореляція – це: 

а) виправлення; 

б) взаємозалежність; 

в) узгодження; 

г) зміна. 

131. Нормативним у префіксах віддієслівних іменниках є наголос: 

а) виняток, випадок, виробіток, посвідка; 

б) виняток, випадок, виробіток, посвідка; 

в) виняток, випадок, виробiток, посвідка. 

132. Основними ознаками тексту є: 

а) темпоральність, інтонаційність, експресивність, концептуальність; 

б) зв'язність, діалогічність, цілісність, підпорядкованість; 

в) цілісність, інформативність, членованість, зв'язність. 

133. Стандартна черговість фраз у зверненні до незнайомої людини може 

мати таку послідовність: 

а) Щиро вдячний за ...; Добрий день!; Чи не могли б Ви сказати ... 

б) Вибачаюсь, що затримую Вас; Скажіть, будь ласка...; До побачення! 

в) Добрий день! Будьте ласкаві, скажіть ...; Щиро дякую Вам 

134. Що таке техніка спілкування? 

а) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які 

закріплюються у процесі суспільної комунікації; 

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

в) сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у 

використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної взаємодії; 

135. Реквізит «адресат» у документах розташовується: 

а) праворуч у верхній частині сторінки; 

б) праворуч у нижній частині сторінки; 

в) ліворуч у верхній частині сторінки. 

136. Слова, досить близькі за звуком складом і звучанням, але різні за 

значенням: 

а) лексичні одиниці фахових текстів; 

б) мова професійного спілкування; 

в) пароніми. 

137. Доберіть стереотипні фрази до позитивної відповіді на запрошення 



а) Згода! Не відмовлюся! Вдячний за запрошення! Дякую! 

б) Домовились! Даруйте, але не можу нічого пообіцяти напевне! Дякую, як 

матиму можливість, прийду! 

в) Дякую, можливо, прийду! Твердо не обіцяю! Вдячний за запрошення, але 

треба подумати! 

138. Збори бувають: 

а) оперативні, проблемні, інструктивні; 

б) індивідуальні, групові; 

в) закриті, відкриті, урочисті; 

г) колективні, виховні, установчі. 

139. Мета та завдання проблемної наради: 

а) скликають для отримання інформації про поточний стан справ, її аналіз і 

прийняття рішень, її проводять у точно визначений час; 

б) проводять у невеликому колі компетентних і висококваліфікованих 

фахівців з метою прийняття найоптимальнішого рішення з обговорюваних 

питань шляхом голосування; 

в) організовують безпосередні виконавці з метою ознайомлення учасників з 

новими завданнями, положеннями, відомостями, що стосуються 

управлінської вертикалі чи горизонталі; 

г) проводять з метою обговорення якого-небудь питання, з'ясування позицій 

сторін, залучення на свій бік якомога більшу кількість людей; 

140. Письмове повідомлення про виконання певної роботи (завдань, 

доручень за певний проміжок часу) – це: 

а) рецензія; 

б) відгук; 

в) звіт; 

г) лист-претензія. 

141. У котрому рядку всі складні слова треба писати разом? 

а) пів/урожаю, само/вчитель, праце/здатний, лісо/смуга, макро/світ; 

б) слово/сполучення, чорно/бровий, червоно/гарячий, темно/зелений, 

блок/система; 

в) одно/денний, івано/франківець, водо/гін, вело/спорт, теле/репортаж, 

темно/синій. 

142. У котрому рядку подано антонімічні пари? 

а) дорогий – дешевий; високий – низький; веселий – говіркий; 

б) друг – недруг; воля – неволя; правда – неправда; 

в) ходити – не сидіти; говорити – не говорити; мовчати – не мовчати. 

143. У котрому рядку всі слова є синонімами? 

а) чесний, правдивий, незаплямований, порядний; 

б) чистий, охайний, чепурний, акуратний, каламутний; 

в) давити, тиснути, гнітити, душити, пускати. 

144. Котре з поданих слів означає ―який стосується звичаю, пов’язаний з 

ним‖? 

а) звичний; 

б) звичайний; 



в) звичаєвий; 

г) звиклий. 

145. У котрому рядку подано правильні форми вищого й найвищого ступеня 

порівняння прикметників? 

а) найгучніший, найтемніший, найдовший, найнижчий, найбілявіший; 

б) найвищий, найрідніший, найзліший, найтонший, самий бідний; 

в) наймолодший, найкрасивіший, найстарший, якнайближчий, 

щонайдальший. 

146. У котрому рядку всі займенники належать до одного розряду? 

а) я, мене, тобі, нам, їй; 

б) будь-хто, хтось, ніхто, що-небудь; 

в) наш, моєї, свого, вашого, їхнім, якийсь. 

147. У котрому рядку всі іменники належать до однієї відміни? 

а) обличчя, ампер, школяр, значення, шимпанзе; 

б) мороз, телефон, натовп, сором, водевіль; 

в) дитина, виховання, засмага, хвиля, марево. 

148. У котрому рядку правильно записані обидві відмінкові форми 

складеного числівника? 

а) О.в. двомстам двадцяти одним, двомастами двадцяти одним; 

б) О.в. двомастами двадцяти одним, двомастами двадцятьма одним; 

в) О.в. двомастами двадцятьма одним, двомастами двадцятьома одним. 

149. У котрому рядку у всіх словах правильно підкреслені наголошені 

склади? 

а) мого, твого, свого, цього, того; 

б) мого, твого, свого, цього, того; 

в) пишу, кажу, ходжу, в’яжу, ношу. 

150. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

а) від/давна, до/нині, на/початку, у/стократ, на/скіс; 

б) на/довго (присл.), в/ночі, без/перестанку, мимо/волі; 

в) у/поперек, в/голос, на/поготові, до/ранку, у/вічі. 

151.Вживання мовних засобів відповідно до мовного стилю регулюють: 

а) фонетичні норми; 

б) граматичні норми; 

в) стилістичні норми. 

152. Сума систематизованих знань, норм і правил літературної мови, за 

якими будуються правильні мовні конструкції та повідомлення за фахом, –

це: 

а) мовна норма; 

б) мовна професійна компетенція; 

в) мовленнєва професійна компетенція. 

153. Нормативним є такі слововживання: 

а) вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний імунітет; 

б) вакансія, написати автобіографію, імунітет; 

в) вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет. 

154. Основними ознаками тексту є: 



а) темпоральність, інтонаційність, експресивність, концептуальність; 

б) зв'язність, діалогічність, цілісність, підпорядкованість; 

в) цілісність, інформативність, членованість, зв'язність. 

155. Висловлюють подяку по-українськи так: 

а) Дякую Вас за статтю-відповідь. 

б) Щиро дякую Вам. 

в) Дозвольте подякувати Вас за добре слово. 

156. Культура усного і писемного мовлення полягає в тому, щоб... 

а) досконало знати мовні норми; 

б) послідовно дотримуватись мовних норм; 

в) вивчати мовні норми; 

г) використовувати мовні варіанти. 

157. Щоб бути приємним співрозмовником, треба: 

а) якомога більше говорити, дотримуватися правил спілкування, бути 

тактовним; 

б) вітатися першим, виявляти дружнє ставлення до людей, дотримуватись 

правил спілкування; 

в) вітатися першим, намагатися всіх переговорити, бути тактовним. 

158. На бланках дату підписання документа ставлять: 

а) під текстом зліва; 

б) під назвою виду документа поряд із реєстраційним індексом на спеціально 

відведеному місці; 

в) під текстом справа. 

159. Тези – це: 

а) коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті тощо; 

б) композиція, порядок розміщення частин якого-небудь викладу; 

в) уривок, витяг з якого-небудь тексту, який цитують у викладі матеріалу, з 

точною назвою джерела й вказівкою на відповідну сторінку. 

160. Яке із зазначених понять є найбільш широким і підпорядковує собі інші 

поняття? 

а) організаційно-розпорядчий документ; 

б) розпорядчий документ; 

в) службовий документ; 

г) управлінський документ. 

161. Доберіть власне український відповідник до слова іншомовного 

походження тренінг 

а) управління; 

б) торговець; 

в) вишкіл; 

г) виборці. 

162. Перемовини – це: 

а) спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень у всіх сферах 

громадського й політичного життя; 

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

вирішення важливих проблем; 



в) обговорення певного питання з метою з'ясування позицій сторін або 

підписання угоди;  

г) публічне обговорення певного спірного питання. 

163. Виберіть правильні варіанти слововживання: 

а) три гола, два коментаря, двадцять чотири автомобіля; 

б) три голи, два коментарі, двадцять чотири автомобілі; 

в) три голів, два коментарів, двадцять чотири автомобілів. 

164. Укажіть формуляр протоколу: 

а) назва виду документа, адресат, заголовок, мета, текст, дата розсилання, 

підпис, контакти; 

б) назва виду документа; порядковий номер; дата, місце засідання; текст, 

підписи; 

в) назва виду документа; заголовок; текст; що складається зі вступу, основної 

частини та висновків, пропозицій; підпис; дата; за потреби печатка; 

г) адресат, назва виду документа, дата, номер, заголовок, текст, підпис. 

165. Порядок розміщення частин якого-небудь викладу, його композицію 

називають: 

а) планом; 

б) тезами; 

в) конспектом. 

166. У котрому рядку всі складні слова треба писати разом? 

а) три/процентний, ново/волинський, івано/франківський, само/хід; 

б) легко/озброєний, людино/день, західно/європейський, теле/нарис, 

моно/опера; 

в) Ново/волинськ, радіо/комітет, авто/кран, складно/підрядний. 

167. У котрому рядку подано антонімічні пари? 

а) близький – далекий; зустріч – розлука; перемога – поразка; 

б) надія – безнадія; моральний – аморальний; рано – швидко; 

в) будувати – споруджувати; будинок – оселя; бренькати – дзенькати. 

168. У котрому рядку всі слова синонімами?. 

а) гущавина, хащі, нетрі, дебрі, глушина, ліси; 

б) виснажений, ослаблий, охлялий, знесилений, старий; 

в) обрій, небокрай, крайнебо, виднокрай, небосхил. 

169. Котре з поданих слів означає "широколистий "? 

а) листковий; 

б) листовий; 

в) листяний; 

г) листатий. 

170. У котрому рядку подано правильні форми вищого й найвищого ступеня 

порівняння прикметників? 

а) вужчий, менший, довший, нижчий, зеленкуватіший; 

б) бадьоріший, суворіший, молодший, щасливіший, вродливіший; 

в) свіжіший, солоніший, гостріший, білявіший, добріший. 

171. У котрому рядку всі займенники належать до одного розряду? 

а) абиякої, кому-небудь, чогось, будь-чого, нічий; 



б) тієї, цьому, стількох, таку, того; 

в) будь-ким, абихто, декого, комусь, казна-кому, їхній. 

172. У котрому рядку всі іменники належать до однієї відміни? 

а) запитання, поршень, буфет, дерево, телятко; 

б) козацтво, перо, братство, траса, шосе; 

в) груша, мережа, тиша, межа, лоша. 

173. У котрому рядку подано дієслова одного виду? 

а) розкроїти, поїхати, відшукати, допомогти, знати; 

б) брати, взяти, причепитися, розговоритися,відійти; 

в) подвоїти, побачити, стрибнути, подужати, вилікувати. 

174. У котрому реченні допущена помилка у вживанні слів? 

а). Мої товаришки повставали вчительками в сільських школах. 

б). Уранці повставали і пішли в поле. 

в). Після шторму над закрижанілим морем постали тисячі снігових заметів. 

175. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

а) у/край, на/половину, в/досвіта, в/ручну, мимо/волі; 

б) у/вечері, в/переміж, на/похваті, за/світла, до/щенту, казна/що; 

в) до/долу, у/стократ, під/силу, на/біс, од/віку. 

176. Мовна норма–це: 

а) слово або словосполучення, що позначає поняття спеціальної сфери 

спілкування в науці, виробництві, у конкретній галузі знань; 

б) слово або вислів, вживаний у певному професійному середовищі; 

в) уніфіковані, традиційні, найбільш поширені, свідомо фіксовані стандарти 

реалізації мовної системи, обрані в процесі суспільної комунікації. 

177. Правильне наголошування слів регламентують:  

а) лексичні норми; 

б) граматичні норми; 

в) акцентуаційні норми. 

178. Фахівці з проблем усного ділового спілкування виділяють такі принципи 

ведення перемовин: 

а) розмежування суті проблеми і стосунків учасників перемовин, визначення 

інтересів сторін, розгляд взаємовигідних варіантів, застосування об'єктивних 

критеріїв; 

б) протистояння крайніх позицій сторін, сторони займають дружні позиції, 

розуміння сторонами необхідності пошуку прийнятного для обох сторін 

рішення; 

в) формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми, 

протистояння крайніх позицій сторін, розгляд взаємовигідних варіантів. 

179. Затвердження не потребують такі документи: 

а) акти; 

б) довідки; 

в) протоколи; 

г) штатні розписи. 

180. Енциклопедичні словники: 



а) подають лексико-фразеологічний склад мови з поясненням прямого й 

переносного значення, граматичних та стилістичних особливостей; 

б) подають стислу характеристику предметів, явищ, історичних подій, 

видатних політичних діячів тощо; 

в) фіксують основні норми літературної вимови. 

181. Доберіть український відповідник до іншомовного слова прогрес 

а) відсоток; 

б) розвиток; 

в) поступ; 

г) чинник. 

182. Доберіть мовні формули до стандартної етикетної ситуації:відмова 

а) Дрібниці! Що сталося, то сталося! 

б) Воно ніби переконливо, проте... Мені здається, що цей варіант розв'язання 

проблеми хибує на... 

в) Мені треба подумати! Даруйте, але я змушений відмовити. 

г) Безперечно! Поза всяким сумнівом! Ви маєте рацію! 

183. Укажіть заголовок до рецензії: 

а) на підготовлений до друку навчальний посібник С. Шевчук, О. Кабиш, 

І.Клименко «Українська мова. Комплексна підготовка до тестування»; 

б) про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» у вищих навчальних 

закладах; 

в) про навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну 

роботу за 2008/2009 навчальний рік доцента кафедри культури української 

мови Дияк О. В.; 

г) засідання кафедри сучасної української мови Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

184. Розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, 

вирішення важливих проблем – це: 

а) дебати; 

б) перемовини; 

в) бесіда; 

г) нарада. 

185. Мета та завдання диспетчерської наради: 

а) організовують безпосередні виконавці з метою ознайомлення учасників з 

новими завданнями, положеннями, відомостями, що стосуються 

управлінської вертикалі чи горизонталі; 

б) проводять з метою обговорення якого-небудь питання, з'ясування позицій 

сторін, залучення на свій бік якомога більшу кількість людей; 

в) скликають для отримання інформації про поточний стан справ, її аналіз і 

прийняття рішень, її проводять у точно визначений час; 

г) проводять у невеликому колі компетентних і висококваліфікованих 

фахівців з метою прийняття найоптимальнішого рішення з обговорюваних 

питань шляхом голосування. 

186. За напрямком документи бувають: 



а) обліково-фінансові, довідково-інформаційні, організаційно-розпорядчі, 

господарсько-договірні, щодо особового складу; 

б) стандартні й індивідуальні; 

в) службові й особисті; 

г) вхідні й вихідні. 

187. Який текст характерний для характеристики? 

а) виявила здібності до предметів гуманітарного циклу, зокрема історії та 

літератури; 

б) прошу надати мені відпустку за власний рахунок з 10 вересня по 10 

жовтня у зв'язку з сімейними обставинами; 

в) призначено спеціалістом 1 категорії інформаційного відділу. 

188. Нормативними є наголошення дієслівних форм: 

а) нéсти, вéзти, несéмо, везéмо; 

б) нéсти, вéзти, несемó, веземó; 

в) нести, везти, несемó, веземó. 

189.  Марченкові С. П. 

       Прошу розглянути пропозицію і доповісти до 12.08.2010 

Це приклад реквізита: 

а) віза; 

б) резолюція; 

в) гриф затвердження; 

г) підпис. 

190. Конспекти поділяють на: 

а) простий, складний, питальний, номінативний; 

б) абетковий, за типами документів, хронологічний; 

в) плановий, текстуальний, вільний, тематичний, опорний. 

191. У котрому рядку всі складні слова треба писати разом? 

а) чотирьох/актний, навчально/виховний, дощо/мір, авто/фургон, 

теле/журналіст; 

б) воєнно/стратегічний, аби/як, кілька/мільйонний, радіо/газета, 

воле/любний; 

в) радіо/фізика, електро/сила, напів/сон, енерго/система. 

192. У котрому рядку подано антонімічні пари? 

а) пам’ятати – забувати; завжди – ніколи; наступ – відступ; 

б) зустрічатися – здибатися; команда – наказ; мріти – бовваніти; 

в) загадка – роздум; минулий – майбутній; хвалити – гудити. 

193. У котрому рядку всі слова є синонімами? 

а) мерехтіти, мигтіти, ряхтіти, мелькати, маяти, блищати; 

б) любити, кохати, боготворити, обожнювати, поважати; 

в) кричати, волати, лементувати, горлати, верещати. 

194. Котре з поданих слів означає "вказівка або порада діяти певним чином"? 

а) постанова; 

б) постановка; 

в) установка; 

г) настанова. 



195. У котрому рядку подано правильні форми вищого й найвищого ступеня 

порівняння прикметників? 

а) глибший, швидший, ближчий, зліший, темно-синіший; 

б) ширший, легший, коротший, сміливіший, вороніший; 

в) вродливіший, триваліший, багатший, червоніший, активніший.  

196. У котрому рядку всі займенники належать до одного розряду? 

а) кого, чим, якої, котру, чиєю; 

б) нікого, нічого, ніякому, нічим, котрий-небудь; 

в) всієї, самого, все, кожного, іншу, той. 

197. У котрому рядку всі іменники належать до однієї відміни? 

а) краєвид, бій, поле, серце, бюро; 

б) дзвонар, майстер, клей, перо, пюре; 

в) футбол, волейбол, спорт, кандидат. 

198. У котрому рядку подано дієслова одного виду? 

а) сміти, лягти, повідомляти, боліти, в'янути; 

б) жахатися, захищати, питати, п'яніти, класти; 

в) дати, cказати, благати, кортіти, писати. 

199. У котрому реченні допущена помилка у вживанні слів? 

а). Він купив білет до Києва. 

б). Екзаменаційні білети з біології були складними. 

в). Наступного дня приїхали гості. 

200. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

а) на/скрізь, зі/споду (присл.), за/довго, в/день, в/троє; 

б) на/довго (присл.), зо/зла, до/віку, до/загину, без/ладу; 

в) на/початку, до/дому, до/побачення, в/перед, в/нічию. 

201. Основоположником сучасної української літературної мови вважають:  

а) І. П. Котляревського; 

б) Т. Г. Шевченка; 

в) Лесю Українку. 

202. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що 

закріплюється в процесі суспільної комунікації – це: 

а) орфоепічні норми; 

б) стилі української літературної мови; 

в) норми літературної мови. 

203. Вас знайомлять із незнайомою людиною, Ви: 

а) мовчки усміхаєтесь; 

б) скажете: «Мені дуже приємно з Вами познайомитися!»; 

в) скажете: «Рада (ий) бачити Вас». 

204. Згоду з думкою, твердженням співрозмовника висловлюють так: 

а) Чи не спробувати Вам; Може б, Вам. 

б) Я пропоную Вам; Вам слід. 

в) Поза всяким сумнівом; Ви маєте рацію. 

205. Мовний етикет – це: 

а) сукупність речень, об'єднаних у тематичну і структурну цілісність за 

правилами певної мовної системи; 



б) правила мовної поведінки, прийняті національним колективом мовців; 

в) модель побудови однотипних документів. 

206. Стандартна послідовність фраз у розмові з незнайомою людиною має 

таку послідовність: 

а) вітання, вибачення, прохання, подяка, вибачення, прощання; 

б) вітання, знайомлення, прохання, вибачення, прощання; 

в) вітання, комплімент, прохання, подяка, прощання. 

207. Висловити власний погляд можна, скориставшись такою фразою: 

а) Я рахую, що цю книжку варто придбати. 

б) Я вважаю, що цю книжку варто придбати. 

в) Я пропоную вам придбати цю книжку. 

208. Сімейна візитна картка містить наступну інформацію: 

а) ім'я та прізвище власника картки, адреса, номери телефонів; 

б) ім'я, по батькові, прізвище, адреса, номери службових й домашніх 

телефонів; 

в) прізвище, ім'я, по батькові кожного з членів подружжя, номер телефону. 

209. До трудової книжки заносяться такі відомості про працівника: 

а) прізвище, ім'я, по батькові працівника, дата народження; 

б) прізвище, ім'я, по батькові працівника, стаж роботи, сімейний стан; 

в) прізвище, ім'я, по батькові працівника, дата народження, стягнення. 

210. Укажіть істинне твердження: 

а) трудова угода – це документ, яким регламентують стосунки між 

установою та штатним працівником; 

б) контракт – це документ, яким регламентують стосунки між установою та 

позаштатним працівником; 

в) контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною в 

письмовій формі. 

211. За стадіями створення виділяють такі види документів: 

а) оригінали, виписки, копії дублікати; 

б) стандартні й індивідуальні; 

в) оформлені на папері, диску, фотоплівці; 

г) внутрішні, зовнішні. 

212. Документація з кадрово-контрактних питань – це: 

а) лист-вітання, прес-реліз, акт, протокол; 

б) трудова книжка, характеристика, резюме, автобіографія; 

в) список, таблиця, відомість, накладна . 

213. За способом репрезентації тексти поділяються на: 

а) письмові, усні, друковані; 

б) політичні, спортивні, юридичні; 

в) протоколи, накази, дисертації. 

214. Запитання, які не потребують відповіді, називаються: 

а) альтернативними; 

б) відкритими; 

в) риторичними; 

г) спрямовувальними. 



215. Переклад, який точно передає зміст оригіналу, його стиль, і відповідає 

усім нормам літературної мови, називається: 

а) буквальний; 

б) анотаційний; 

в) адекватний; 

г) реферативний. 

216. У котрому рядку всі складні слова треба писати разом? 

а) Норд/вест, соц/страх, каро/окий, вічно/зелений, гідро/енергетика, 

воєнно/стратегічний; 

б) перекоти/поле, авто/страда, мото/крос, ролико/підшипник, 

військово/зобов'язаний; 

в) пів/яйця, гори/цвіт, західно/слов'янський, військово/полонений, 

теле/марафон, темно/синій. 

217. У котрому рядку подано антонімічні пари? 

а) заколот – бунт; з’являтися – виринати; кругом – звідусіль; 

б) великий – малий; жартома – серйозно; щастя – нещастя; 

в) один – нуль; один – тисяча; писати – читати. 

218. Котре з поданих слів є синонімом до слова "відважний"? 

а) сміливий; 

б) полохливий;  

в) чистосердечний; 

г) боягузливий 

219. Котре з поданих слів означає "невідчепний, нав'язливий"? 

а) настійливий; 

б) настійний; 

в) настирливий; 

г) наполегливий. 

220. У котрому рядку подано правильні форми вищого й найвищого ступеня 

порівняння прикметників? 

а) лагідніший, добріший, більш вразливіший, нижчий, чесніший; 

б) потужніший, щиріший, найбільш примхливий, найменш доречний, 

солодший; 

в) найбільш світлий, найдовший, найприємніший, найбагатший, глухіший. 

221. У котрому рядку всі займенники належать до одного розряду? 

а) моєю, їй, свою, нашого, твоїй; 

б) всього, весь, кожну, іншого, усякі; 

в) цю, того, таким, цим, скількох. 

222. У котрому рядку всі іменники належать до однієї відміни? 

а) рекорд, нуль, збіжжя, клоччя, весло; 

б) мир, Рим, Львів, Прокіп, Баку; 

в) трава, заграва, кенгуру, риба, легеня. 

223. У котрому рядку подано дієслова одного виду? 

а) впросити, вирішити, лишати, сідати, вирішувати; 

б) взяти, стати, стріти, подарувати, подіти; 

в) скочити, манити, жовкнути, кликати, звати. 



224. У котрому реченні допущена помилка у вживанні слів? 

а). Вона здогадувалась, що зустріч відбудеться обов’язково. 

б). Я дуже люблю полуницю. 

в). Сільська рада вчасно прийняла міри, щоб запобігти пошкодженню 

електромережі. 

225. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

а) під/силу, на/силу, з/ранку, на/мить, до/ранку; 

б) в/слід, на/споді (присл.), за/одно, під/ряд; 

в) в/смак, на/спіх, по/близу, на/жаль, у/вічі. 

226.Загальнонародна мова – це: 

а) поняття ширше від літературної мови; 

б)  поняття вужче від літературної мови; 

в) те саме, що літературна мова. 

227. Номінативна функція мови полягає у: 

а) засвоєнні людиною інформації та нагромадженні її від покоління до 

покоління; 

б) формуванні та формулюванні людиною думки; 

в) називанні всіх предметів, явищ, ознак, відношень. 

228. Синтаксичні норми – це: 

а) правила вживання і вимови звуків; 

б) правила вживання морфем і утворення нових слів; 

в) правила написання слів; 

г) правила утворення словосполучень і речень. 

229. Нормативними є такі слововживання: 

а) супроводжуючий лист; текучість кадрів; тайне голосування; 

б) прийняти міри; прийти в голову; ставити до відома; 

в) говорити українською мовою; засвідчити підпис; укладати договір. 

230. Ви прийшли на заняття, в коридорі зустріли професора і привіталися: 

а) Добрий день пан професор! 

б) Доброго дня Іване Петровичу! 

в) Здрастуйте Іван Петрович! 

231. Що таке техніка спілкування? 

а) сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у 

використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної взаємодії; 

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

в) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які 

закріплюються у процесі суспільної комунікації. 

232. Щоб бути приємним співрозмовником, треба: 

а) якомога більше говорити, дотримуватися правил спілкування, бути 

тактовним; 

б) вітатися першим, виявляти дружнє ставлення до людей, дотримуватись 

правил спілкування; 

в) вітатися першим, намагатися всіх переговорити, бути тактовним. 

233. Щоб досягти успіху під час бесіди, треба: 



а) ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному «я», 

говорити швидко; 

б) ретельно готуватися до неї, бути тактовним, ураховувати погляди 

співрозмовника; 

в) ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, логічно, постійно 

перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати. 

234. Під час підготовки наради голова повинен: 

а) проконтролювати виконання поставлених завдань, подбати про 

запрошення, визначити тему й дату проведення наради, враховуючи її 

актуальність; 

б) визначити коло обговорюваних питань, визначити регламент, враховуючи 

можливість виникнення дискусії, визначити коло учасників, продумати 

механізм проведення дискусії; 

в) підготувати вступ, надіслати запрошення, вказавши тему наради, день, час 

і місце проведення, створити доброзичливу атмосферу для спілкування і 

прийняття рішень. 

235. Правильно оформлено заголовок до звіту в рядку: 

а) про результати заліково-екзаменаційної сесії за 2010 рік; 

б) студентки II курсу Кравець Ірини про соціолінгвістичну практику; 

в) про навчально-виховну роботу за 2008 – 2009 н.р. доцента кафедри 

української мови Малишко Ірини Володимирівни. 

236. Відмітка про виконавця службового документа максимально може 

містити такі відомості: 

а) прізвище виконавця, номер його службового телефону; 

б) посада, прізвище та підпис виконавця і номер його службового телефону; 

в) прізвище, ім'я та по батькові виконавця і номер його службового телефону. 

237. Документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про 

працівника, оцінено його ділові та моральні якості, – це: 

а) автобіографія; 

б) характеристика; 

в) резюме; 

г) заява. 

238. За складністю заяви бувають: 

а) внутрішні й зовнішні; 

б) особисті й службові; 

в) прості й складні. 

239. Службовий лист, у якому йдеться про наближення чи закінчення терміну 

виконання певних завдань, зобов’язань, у зв’язку з чим необхідно вжити 

відповідних заходів: 

а) лист-запит; 

б) лист-підтвердження; 

в) лист-нагадування; 

г) супровідний лист. 



240. Документ, який передбачає коментування основних положень 

рецензованої праці; узагальнену аргументовану оцінку; висновки про 

значення аналізованої праці, називається: 

а) анотацією; 

б) авторефератом; 

в) рецензією; 

г) науковою статтею. 

241. У котрому рядку всі складні слова треба писати разом? 

а) вічно/зелений, теле/урок, жовто/гарячий, ліво/бережжя; 

б) темно/сірий, пів/острів, зірви/голова, люби/мене (рослина); 

в) жар/птиця, розрив/трава, ліво/бережжя, теле/новини, віце/президент. 

242. У котрому рядку подано антонімічні пари? 

а) багато – чимало; бажання – охота; зчиняти – здіймати; 

б) кружляти – циркулювати; кропити – бризкати; мета – ціль; 

в) багатство – бідність; увічливий – нечемний; уперед – назад. 

243.  Котре з поданих слів є синонімом до слова "увічливий"? 

а) тактичний; 

б) чемний; 

в) спокійний;  

г) врівноважений;  

244. Котре з поданих слів означає "нечисленний"? 

а) єдиний; 

б) одинокий; 

в) самотній; 

г) одиничний. 

245. У котрому рядку подано правильні форми вищого й найвищого ступеня 

порівняння прикметників? 

а) вужчий, наймолодший, більш досконалий, найповніший, менший; 

б) сильніший, найменш перспективний, предобріший, тонший; 

в) дешевший, дзвінкіший, самий високий, глибший, симпатичніший. 

246. У котрому рядку всі займенники належать до одного розряду? 

а) котрою, кого, чому, скільком, чим; 

б) мною, вашим, нам, ними, тобі; 

в) все, саму, всякої, кожен, будь-хто. 

247. У котрому рядку всі іменники належать до однієї відміни? 

а) клич, мотор, вантаж, кондуктор, кашне; 

б) бабуся, Галя, Ілля, милостиня, стаття; 

в) кондуктор, Петро, майстер, письменник, Загребельний. 

248. У котрому рядку подано дієслова одного виду? 

а) повідомляти, втиснути, замінити, висмикнути, виміряти; 

б) назвати, передати, видерти, спростувати; 

в) збігти, злетіти, почути, поманити, ставати. 

249. У котрому реченні допущена помилка у вживанні слів? 

а). У нашій школі відбулись міроприємства, присвячені Шевченковим 

роковинам. 



б). Звук [й] належить до м’яких приголосних. 

в). Вечір закінчився танцями. 

250. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом? 

а) на/зовсім, без/кінця, до/пари, за/молоду, на/швидку; 

б) по/декуди, в/розтіч, по/ночі, в/обріз, од/віку; 

в) у/тричі, в/пору, по/волі(присл.), по/одинці, в/горі. 

251.Волюнтативна функція мови полягає у: 

а) пізнанні, вивченні світу; 

б) називанні всіх предметів, явищ, ознак, відношень; 

в) формуванні та формулюванні людиною думки; 

г) вираженні волі людини. 
 


