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I. Сomplete the tests. 
1.«Мова, якій державою надано правовий статус обов’язкового спілкування в публічних сферах 

суспільного життя» - це: 

а) національна мова; 

б) літературна мова; 

в) державна мова; 
г) офіційна мова. 

2. Адміністративну відповідальність за невикористання української мови під час здійснення 

посадових обов’язків установлює : 
а) стаття 10 Конституції України; 

б) Зако́н України «Про заса́ди держа́вної мо́вної полі́тики»; 

в) Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»; 
г) Рішення Конституційного Суду України щодо застосування державної мови органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі і навчальних закладах 

України. 

3. Укажіть рядок, у якому всі пари термінів синонімічні: 
а) демократія – монархія, закінчення – флексія, пацієнт – клієнт; 

б) адвокат – оборонець, дипломант – дипломат, тактовний – тактичний; 

в) інтенція – намір, креативність – творчість, адаптація –пристосування; 
г) дикція – вимова, юрист – правник, дефект – перевага. 

4. Нова редакція «Українського правопису» вийшла: 
а) 2019 року; 
б) 2020 року; 

в) 2018 року; 

г) 2017 року. 

5. У якому рядку правильно подано бібліографічний опис підручника? 

а) Рудик П. А. Коментар до конституційних змін: навчальний посібник / К., 2008. – 220 с.; 

б) Коментар до конституційних змін. Рудик П. А.: навчальний посібник. К., 2008. 220 с.; 

в) Рудик П. А. Коментар до конституційних змін: Навчальний посібник: К., 2008. 220 ст.; 

г) Рудик П. А. Коментар до конституційних змін: навчальний посібник. К., 2008. 220 с.  
6. Правильно оформлене покликання в рядку: 

а) «Мова є дух народу, а дух народу є його мова, і важко уявити собі щось більш тотожне» [17, с. 315]. 
б) «Мова є дух народу, а дух народу є його мова, і важко уявити собі щось більш тотожне» [Гумбольдт В. 

1980, 145]. 

в) «Мова є дух народу, а дух народу є його мова, і важко уявити собі щось більш тотожне» [с. 315, 17]. 

г) «Мова є дух народу, а дух народу є його мова, і важко уявити собі щось більш тотожне» (Гумбольдт 



1980: с.315). 

7. Як називається документ, у якому подано коротку, стислу характеристику змісту книги, статті, 

рукопису? 

а) анотацією; 

б) відгуком; 
в) рецензією; 

г) рефератом. 

8. Систематизація термінів у словниках, довідниках, які орієнтують мовців на правильне їх 

використання, – це: 
а) термінологія; 

б) термінознавство; 

в) кодифікація; 
г) терміносистема. 

9. До якого з підстилів наукового стилю належить монографія? 

а) власне наукового; 

б) науково-довідкового; 
в) науково-навчального; 

г) науково-популярного. 

10. Вторинним науковим жанром є:  
а) стаття; 

б) магістерська робота;  

в) дисертація;  
г) реферат. 

11. Описуючи періодичне видання (журнал, газету), вказують автора, назву статті, назву 

періодичного видання, рік видання, номер (або місяць и число для газети), відсилкові сторінки (для 

журналу) таким чином: 
а) Вдовиченко А. Першочергові потреби сучасного бізнесмена. Кореспондент. 2013. № 5. С. 4-12. 

б) Вдовиченко А. “ Першочергові потреби сучасного бізнесмена”. Кореспондент. 2013. № 5. С. 4-12. 

в) Вдовиченко А. Першочергові потреби сучасного бізнесмена. Кореспондент. № 5. 2013. С. 4-12. 
г) Вдовиченко А. Першочергові потреби сучасного бізнесмена. Кореспондент. 2013. № 5. ст. 4-12. 

12. Від першої особи однини виклад тексту здійснюється в усіх документах, крім: 

а) заяви; 
б) акта; 

в) службової записки; 

г) наказу. 

13. Позначте рядок, у якому правильно вжито звертання в діловому листі: 
а) Вельмишановна пані Ірино Олексіївно! 

б) Ваша Високодостойносте Пан Президент! 

в) Високоповажний пан прокурор! 
г) Шановний пане ректоре! 

14. З правової точки зору головним критерієм плагіату вважають: 

а) привласнення теми; 

б) привласнення ідеї; 
в) привласнення форми висловлення, авторського способу; 

г) привласнення змісту. 

ІІ.  To the given non-normative words and phrases which are used in scientific texts, choose normative: 
Відзив, в залежності, заключення, висновки по викладеному, відмінити, в деякій мірі, в кінці кінців, для 

наглядності, добавити, доказувати, досвід по розробці, задіяти, констатувати, між тим, примірний, при 

наявності, приступати (до чого), навик, мова йде про, намітити, перечислити, підготовити, не дивлячись 
на, направляти, область виробництва, оточуюче середовище, по крайній мірі, поступати, пред'явити, при 

виробленні, признавати, приймати до уваги, приміняти, при таких умовах, рішити проблему, рахувати що, 

протирічити.  

IІI. Explain the essence of the question. The role of the state language in the professional activities of the 

specialist. 

IV.  Make an application for employment (write in Ukrainian). 
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