
 

ВАРІАНТИ  АТЕСТАЦІЙНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

ВАРІАНТ 1 

І. З’ясуйте правовий статус української мови, розкрийте зміст понять 

“державна мова”, “офіційна мова”. Схарактеризуйте сучасну мовну ситуацію 

в Україні.  

ІІ. З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних 

видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).  

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.  

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) 

дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, 

міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) 

спосіб творення (для власномовних термінів). 

ІІІ. Відредагуйте і запишіть речення. 

1. Комісія рахує, що даний проект більш прийнятний. 2. Ми з 

розумінням відносимося до ваших проблем. 3. Необхідно постійно приймати 

міри по поліпшенню обслуговування населення. 4. Підприємству задано 

значних матеріальних збитків. 5. Комісія уважно познайомилася з випискою 

з протоколу. 6. Виникла потреба підписатися на деякі періодичні видання. 7. 

Інформацію доведено для відома начальників відділів. 8. Дякуючи підтримці 

проректора по науковій роботі, студенти прийняли участь у конференції. 

ІV. Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, апостроф і м’який 

знак.  

Пост...ядерний, св...ято, кур...єр, кур...йоз, дзв...якнути, кр...якати, 

без...ядерний, дит...ясла, роз...юшити, дез...інформація, торф...яний, 

багац...ко, людс...кіс...т..., волин...с...кий, Уман...щина, Мін...юст, 

транс...європейський, пів...яблука, т...охкати, в...язкий, пів…яйця, 

сором...язливий, Лук...янович, матриц..., пів...юрти, возз...єднати, 

Натал...чин, Гал...чин, дон...чин, мен...ший, Сибір..., різ...б...яр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРІАНТ 2 

І. Схарактеризуйте основні функції мови, з’ясуйте місце української 

мови серед мов світу. Розкрийте зміст понять “національна мова”, “політика 

лінгвоциду”. 

ІІ. З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних 

видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).  

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.  

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) 

дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, 

міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) 

спосіб творення (для власномовних термінів). 

ІІІ. З’ясуйте значення слів лід, брифінг, інтерв’ю, прес-секретар, прес-

реліз, інфраструктура, дефініція, стаття. Складіть з ними речення, які 

можуть використовуватися в усному або писемному професійному мовленні. 

ІV. Від поданих слів утворіть прикметники за допомогою суфікса 

ськ.  

Прага, Черкаси, Камчатка, гігант, турист, Одеса, університет, 

Кривий Ріг, Золотоноша, Мекка, Кавказ, Гамбург, місто, Полісся, Волинь, 

Галичина, НьюЙорк, Киргизія, Рига, Париж, СанктПетербург, студент, 

Сиваш, юнак, чех, солдат, турок, парламент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРІАНТ 3 

І. З’ясуйте, які стилі української мови використовуються в 

професійному спілкуванні. Схарактеризуйте особливості й різновиди 

офіційно-ділового та наукового стилів. 

ІІ. З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних 

видань тощо) доберіть  і запишіть текст (5  6 речень).  

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.  

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) 

дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, 

міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) 

спосіб творення (для власномовних термінів). 

ІІІ. Запишіть правильно типові мовні звороти, три з них уведіть у 

речення. 

Працюю в якості інженера, по закінченню, моя автобіографія, курси 

по вивченню секретарської справи, поступити в університет, приймати 

участь, на протязі, робота по сумісництву, мати урядові винагороди, 

дякуючи підтримці. 

ІV. Запишіть слова і словосполучення відповідно до норм. 

Доне(цьч,ч,чч)ина, Галич...ина, пі(сч,щ)аний, бря(зч,жч,щ)ати, 

боягу(зс,з)тво, бага(ц,ст,тст)во, аген(тст,ст)во, ву(жч,зч,щ)ий, 

доро(жч,шч,гш)ий, шіс(тн,н)адцять, соня(ч,ш)ний, яє(ч,ш)ня, виї(з,зд)ний, 

пес(тл,л)ивий, контра(стн,сн)ий, за(в,вв)ідділу, розрі(с,сс)я, стара(н,нн)ий, 

довгожда(н,нн)ий баталь...он, завм...рати, ч...кати, оч...кування, наш (у, 

в)читель, (у, в) саду, була (у, в) Львові, він (у, в)важає, пісні (і, й) музика, 

повернулася (в, у)ночі, (у, в) доповіді (і, й)деться, гарне (і, й)мення, сім’я (з, 

із) семи чоловік, лист (з, зі, із) Сходу, (у, в) 2003 році, (ґ, г)ратчастий, (Ґ, 

Г)ете, (ґ, г)атунок, об(ґ, г)рунтування, вис(л, тл)ати,  вист...лати,, 

вист...лю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАРІАНТ 4 

І. Окресліть зміст поняття “норми літературної мови”, назвіть типи 

мовних норм. Схарактеризуйте орфоепічні, акцентуаційні, лексичні норми 

сучасної української літературної мови, наведіть приклади. 

ІІ. З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних 

видань тощо) доберіть і запишіть текст (5  6 речень).  

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.  

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) 

дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, 

міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) 

спосіб творення (для власномовних термінів). 

ІІІ. Поясніть значення фразеологізму гордіїв вузол. Опишіть ситуацію 

ділового спілкування, у якій може використовуватися цей вислів, уведіть 

діалог. 

ІV. Перепишіть слова і словосполучення, виправивши помилки.  

Нестор літописець, Ректор Українського Державного Університету 

Водного Господарства і природокористування, шевченкіана, Лауреат 

шевченківської премії, адміністрація Президента України, Народний артист 

України, Країни близького сходу, міністр освіти і науки України, вулиця 

княгині Ольги, Статут ООН, Конституційний суд України, Народний Рух 

України, станція метро Палац Україна, Великий піст, День незалежності 

України, дамоклів меч, Кам’янець Подільський. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРІАНТ 5 

І. Окресліть зміст понять “норми літературної мови”, “культура мови”, 

подайте типізацію мовних норм. Схарактеризуйте морфологічні, синтаксичні, 

стилістичні норми сучасної української літературної мови, наведіть 

приклади. 

ІІ. З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних 

видань тощо) доберіть  і запишіть текст (5  6 речень).  

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.  

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) 

дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, 

міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) 

спосіб творення (для власномовних термінів). 

ІІІ. Запишіть правильно типові мовні звороти, три з них уведіть у 

речення. 

 По власному бажанню, викликати по службових справах, 

повідомити по факсу, колеги в роботі, по розгляді заяви, курс лекцій по вищій 

математиці, по від’їзді, заступник по питанням комерційної діяльності, 

старший по віку. 

ІV. Запишіть прізвища українською мовою. Додайте 5 неукраїнських 

прізвищ ваших знайомих або 5 неукраїнських прізвищ відомих людей. 

 Гагарин, Голиков, Ананьев, Прокофьев, Мицкевич, Кузнецов, 

Титов, Сергеев, Ёлкин, Семёнов, Лихачёв, Мечников, Бледных, Ветров, 

Писарев, Горячёв, Тихомиров, Слепцов, Арефьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАРІАНТ 6 

І. Мова професійного спілкування як функціональний різновид 

української літературної мови. Функції фахової мови. 

ІІ. З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних 

видань тощо) доберіть  і запишіть текст (5  6 речень).  

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.  

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) 

дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, 

міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) 

спосіб творення (для власномовних термінів). 

ІІІ. З’ясуйте різницю між словами виборний  виборчий, громадський  

громадянський  суспільний. Складіть з ними речення, які можуть 

використовуватися в усному або писемному професійному мовленні. 

ІV. Запишіть іншомовні слова, вставляючи пропущені літери. 

 Ант...б...отик, форт...с...мо, ч...пси, Корс...ка, Т...бет, 

Сканд...нав...я, Браз...ил...я, Сомал..., Ч...каґо, Мекс...ка, Ваш...нгтон, С...р...я, 

Цюр...х, Кембр...дж, Ч...л..., Кр...т, м...тропол...т, г...потеза, жур..., 

п...ан...с...мо, тр...атлон, д...зель, тр...умф, ...нц...дент, ...м...тац...я, граф...н, 

мадон...а, ап...еляція, барок....о, нет...о, коміс...ія, бравіс...имо, інтел...ект, 

контр...озвідка, тон...а, ін...овація, кол...ектив, сюр...реалізм, осан...а, ван...а, 

ем...іґрація, ім...іґрація, грип..., піц...а, хоб...і, папарац...і, спагет...і, 

гол...андський, марок...анець, Ел...ада, Іл....я, Буд....а, Ліс..абон, Рус...о, Ал...ах, 

От...ава, Брюс...ель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРІАНТ 7 

І. Стилі професійного спілкування: розмовно-офіційний різновид 

розмовного стилю; офіційно-діловий; науковий. Особливості стилів 

професійного спілкування. 

ІІ. З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних 

видань тощо) доберіть  і запишіть текст (5  6 речень).  

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.  

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) 

дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, 

міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) 

спосіб творення (для власномовних термінів). 

ІІІ. Відредагуйте і запишіть речення. 

1. Нараду провів заступник декана факультету Олена Нагірна. 2. Лист 

підписали старша викладачка Софія Шевчук і професор Інна Іваницька. 3. У 

концерті виступила народний артист України Марія Стеф’юк. 4. Першу 

партію рибної консерви відправили вчасно. 5. Виставка вражає 

асортиментами продукції. 6. За таку помірну ставку висловлюємо подяку 

нашому партнеру пану Петру Іванчуку. 7. Прошу як можна швидше 

надіслати листавідповідь. 8. У відповідності до наказу №37 від 10.06.03 

прошу надати мені матеріальну допомогу. 

ІV. Напишіть складні слова разом, окремо або через дефіс. 

 Людино/доза, напів/автомат, дванадцяти/денка, авто/клуб, 

лікар/хірург, радіо/комітет, пройди/світ, пів/гривні, гідро/енергетика, 

супер/зірка, прем’єр/міністр, трудо/день, пів/Америки, пів/ями, свят/вечір, 

середньо/віччя, екс/чемпіон, стерео/система, воле/любний, 

екстра/ординарний, важко/хворий, радіо/фізичний, народно/господарський, 

суспільно/важливий, глухо/німий, екологічно/чистий, лісо/степ, міні/футбол, 

аграрно/сировинний, генерал/ губернаторський, жовто/гарячий, 

хімічно/зв’язаний, трохи/вище/зазначений, абсолютно/досконалий, 

історико/літературний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРІАНТ 8 

І.З’ясуйте особливості усного професійного мовлення, схарактеризуйте 

його різновиди. Які жанри публічних ділових виступів найпоширеніші?   

ІІ. З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних 

видань тощо) доберіть  і запишіть текст (5  6 речень).  

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.  

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) 

дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, 

міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) 

спосіб творення (для власномовних термінів). 

ІІІ. З’ясуйте різницю між словами положення  становище  стан, 

запитання  питання, здібний  здатний. Складіть з ними речення, які 

можуть використовуватися в усному або писемному професійному мовленні. 

ІV. Запишіть іменники в родовому відмінку однини. 

Госпіталь, інститут, деканат, киянин, магістр, факультет, лікоть, 

верблюд, дощ, гопак, землетрус, каталог, курс, колектив, пульт, явір, 

документ, метр, контроль, референдум, бюджет, відсоток, акумулятора, 

гараж, будинок, журнал, графік, Тернопіль, майдан, бульвар, провулок, 

промовець, Луцьк, Кривий Ріг, малюнок, іспит, четвер, радіус, комплекс, 

палац, канал, карниз, штаб, деканат, мільйон, дах, поверх, відділ, імпорт, 

синтез, родовід, опис, процес, залік, стрибок, теніс, яр, трикутник, опір, 

гектар, універмаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРІАНТ 9 

І. Поясність зміст понять “термін”, “термінологія”, “термінознавство”. 

Назвіть ознаки терміна та вимоги до нього. У чому полягає різниця між 

термінами і професіоналізмами? 

ІІ. З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних 

видань тощо) доберіть  і запишіть текст (5  6 речень).  

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.  

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) 

дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, 

міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) 

спосіб творення (для власномовних термінів). 

ІІІ. З’ясуйте значення слів інфраструктура журналістики, паблік 

рилейшнз, потрфоліо, маркетинг, ноухау, журналістикознавсто. Складіть з 

ними речення, які можуть використовуватися в усному або писемному 

професійному мовленні. 

ІV. Запишіть словосполучення у формі ввічливих звертань. 

Пан Василь, колега Іващук, панна Інна, вельмишановний добродій 

Панчук,  друг Віталій, пан лікар, професор Городенська, пані Затонська, 

добродійка Іваненко, пані Лариса, високоповажаний пан голова, Олександра 

Іванівна, шановна пані Петренко, Михайло Юрійович, Григорій Васильович, 

Віктор Миколайович, Ірина Максимівна, Ольга Федорівна, пан генерал,  

Анастасія Олегівна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВАРІАНТ 10 

І. Схарактеризуйте способи творення термінів, виклад проілюструйте 

прикладами  термінами вашого майбутнього фаху. З’ясуйте суть поняття 

“стандартизація термінів”. Яке значення стандартизації термінів? 

ІІ. З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних 

видань тощо) доберіть  і запишіть текст (5  6 речень).  

Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте.  

З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) 

дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, 

міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) 

спосіб творення (для власномовних термінів). 

ІІІ. Відредагуйте і запишіть речення. 

1. Оголошено догану секретареві Олегу Марченко.  2. Ваша ідея сама 

цікава. 3. Серед проблем, якими займається відділ, чільне місце займає 

аудит. 4. Залишилося лише вислухати промову завідувача кафедрою. 5. Ми 

співставили собівартість продукції і виявили, що наша виявилася дешевша. 

6. Багаточисельні помилки не дозволили вам перемогти. 7. Трьохденний 

семінар з проблем малого бізнесу відбудеться в жовтні. 8. Підготуйте 

пропозиції щодо міроприємств, приурочених до ювілею підприємства. 

ІV. Запишіть словосполучення, замінивши цифри словами і 

поставивши іменники у відповідній формі. 

11 (підручники), з 5 (колеги), присутні 122 (працівники), дипломи видано 

276 (випускники), повернуто 1/3 (посібники), завершено ремонт у 543 

(квартири), зустріч із 1439 (глядачі), менше 5721 (знаки), 6,2 (кілограми), 83 

(харків’яни), у 5 (варіанти), з 2003 (роки), в кількості 18 (примірники). 
 


