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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ
РІВНЯ ЯКОСТІ НАБУТИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ТЕМАТИЧНИМИ РОЗДІЛАМИ
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»
1. Вища форма загальнонародної мови – це:
а) сучасна українська літературна мова
б) територіальні діалекти
в) наріччя
2. Оберіть правильний варіант написання назви інституту(підрозділу
Академії):
а) Інститут Сучасного Мистецтва
б)Інститут сучасного мистецтва
в) інститут сучасного мистецтва
3. Літературна мова – це:
а) мова, якою ми користуємося в побуті;
б) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує
найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей;
в) мова художньої літератури, радіо, телебачення.
4. В якій формі реалізується літературна мова
а)усній та писемній
б)практичній та усній
в)загальній та писемній
5. Оберіть правильний варіант написання назви інституту(підрозділу
Академії):
а) Інститут Дизайну та Реклами
б)Інститут дизайну та реклами
в) інститут дизайну та реклами
6. Оберіть правильний варіант написання назви інституту(підрозділу
Академії):
а) Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
б) Інститут Практичної Культурології та Арт-менеджменту
в) інститут практичної культурології та арт-менеджменту
7. У якому рядку офіційну назву установи написано правильно?
а) Міністерство Освіти і Науки України
б)Міністерство освіти і науки України
в) міністерство освіти і науки України
8. Літературна мова реалізується:
а) у сучасній українській літературній мові й територіальних діалектах
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б) в усній і писемній формах
в) в усній формі
9.Найважливіша класифікаційна ознака документа це його:
а)форма
б)зміст
в)назва
10.За складністю розрізняють документи:
а)рукописні
б)службові
в)прості
11.Один із типів документів за походженням:
а)стандартні
б)службові
в)таємні
12. Основоположником
вважають:
а) І. П. Котляревського
б) Т. Г. Шевченка
в) Лесю Українку

сучасної

української

літературної

мови

13. Оберіть правильне написання прізвища ректора НАКККіМ у Р.в. (у
написанні заяв студентами):
а) Черніцю В.Г.
б) Черницю В.Г.
в)Чернецю В.Г.
14. За генеалогічною класифікацією українська мова належить до:
а) угро-фінської сім’ї, слов’янської групи, південнослов’янської підгрупи;
б) тюркської сім’ї, слов’янської групи, західнослов’янської підгрупи;
в) індоєвропейської сім’ї, слов’янської групи, східнослов’янської підгрупи.
15. 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.
16. Сукупність правил вимови – це:
а) стилістичні норми
б)орфоепічні норми
в) морфологічні норми
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17. Українська мова є державною мовою в Україні відповідно до статті:
а) 5 Конституції України
б) 10 Конституції України
в) 9 Конституції України
18. Кому належать такі рядки про мову:
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється, ожива,
Як їх почує!

а) Тарасові Шевченку
б) Павлові Тичині
в) Лесі Українці
19. Оберіть рядок, у якому обидва прислівники написані правильно:
а)коли не коли, день у день
б)будь-де, по-українськи
в)де-куди, щораз
20. Оберіть граматично правильну конструкцію:
а)відповідно інструкції
б)відповідно до інструкції
в)відповідно з інструкцією
21. У якому рядку речення записане правильно?
а)Зайдіть будьласка до директора.
б)Зайдіть, будь ласка, до директора.
в)Зайдіть, будьласка, до директора.
22. Основними жанрами усної ділової комунікації є:
а)диспут, лекція
б)колоквіум, бесіда
в)доповідь, нарада
23. Виберіть правильні варіанти слововживання:
а) оцінки по предметах, працюють по обраних спеціальностях, гід по
магазинах
б) оцінки по предметах, працюють за обраними спеціальностями, гід по
магазинах
в) оцінки з предметів, працюють за обраними спеціальностями, гід по
магазинах
24. Потребує редагування словосполучення:
а)зробити великий внесок в освіту
б)зробити великий вклад в освіту
в)зробити банківський вклад
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25. Укажіть український відповідник до слова «ексклюзивний»:
а) ідеальний
б) винятковий
в) пишний
26. У якому рядку назва закладувищої освіти написано правильно?
а) Національна Академія Керівних Кадрів Культури і Мистецтв
б)Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
в) Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв
27. У якому рядку обидва слова написані правильно?
а)черв’як, кон’юнктура
б)моркв’яний, возз’єднання
в)тьмяний, мавп’ячий
28. У якому рядку закінчення іменника в орудному відмінку однини є
правильним?
а)директорем
б)школяром
в)ректором
29. Граматично правильною формою звертання є:
а)Шановна Олено Петрівно!
б)Дорога подруга Оксано!
в)Шановний пан професор!
30. Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння
прикметників:
а)найкорисніший
б)найбільш корисніший
в)самий корисний
31. Оберіть правильну форму присвійного прикметника:
а)Шевченковий вірш
б)Шевченків вірш
в)Шевченківський вірш
32. Оберіть граматично правильну форму наказового способу:
а)співаймо
б)співаємо
в)давайте співати
33. У якому рядку правильно вжито дієприслівниковий зворот?
а)Послухавши цю мелодію, його охопило натхнення.
б)Прочитавши новий роман відомого прозаїка, ми збагатились духовно.
в)Невдало виконавши силову вправу, у мене заболіла рука.
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34. НЕ потребує редагування речення:
а)Вони спізнилися із-за дощу
б)Вони спізнилися через дощ
в)Вони спізнилися, так як ішов дощ
35. Оберіть рядок, у якому обидва прислівники написані правильно:
а)в цілому, коли-небудь
б)аби-як, по-європейськи
в)рік-у-рік, хтозна-куди
36. Оберіть рядок, у якому правильно використано прийменник:
а)У аудиторії було тихо.
б)Нові дані потрібно внести в звіт.
в)Нарада відбудеться в кабінеті директора.
37. У якому рядку речення записане правильно:
а)Його позиція на мою думку не відповідає інтересам компанії.
б)Його позиція, на мою думку, не відповідає інтересам компанії.
в)Його позиція, на мою думку не відповідає інтересам компанії.
38. Оберіть рядок, у якому правильно вжито розділові знаки при прямій
мові:
а)«Гарного всім дня!» – привітався керівник.
б)«Гарного всім дня!», – привітався керівник.
в)«Гарного всім дня!» – Привітався керівник.
39. Мовне кліше – це:
а)стандартний зворот, регулярно повторюваний у певних умовах і контекстах
б)немотивоване використання усталеної мовної формули
в)повторюваний образний зворот
40. Позначте рядок, у якому всі слова – синоніми:
а)ніжний, лагідний, мовчазний, ласкавий
б)устаткування, оснащення, обладнання, приміщення
в)одночасно, синхронно, разом, водночас
41. На місці крапок у реченні «Я …, що цей варіант найкращий» треба
вжити слово:
а)рахую
б)зважаю
в)вважаю
42. Правопис слів і їх форм можна перевірити:
а)у словнику синонімів
б)в енциклопедичному словнику
в)в орфографічному словнику
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43.Аркуш паперу з відтвореними реквізитами, що містять постійну
інформацію називають:
а)формуляром
б)бланком
в)документом
44.Оберіть варіант, у якому іменник у родовому відмінку вжито
правильно:
а)засідання комітету, лист із Вашингтону
б)засідання комітета, лист із Вашингтону
в)засідання комітету, лист із Вашингтона
45.Потребує редагування речення:
а)Дивлячись із вікна вниз, у нього запаморочилася голова.
б)Уникаючи перешкод, він упевнено рухався вперед.
в)Перегорнувши стос паперів, він знайшов потрібний аркуш.
46. Нормативним є таке слововживання:
а) вільна вакансія, написати свою автобіографію, захисний імунітет
б) вакансія, написати автобіографію, імунітет
в) вільна вакансія, написати автобіографію, імунітет
47. Виберіть правильний варіант визначення поняття «антонім»:
а) антоніми – це слова, різні за звучанням, але близькі за значенням
б) антоніми – це слова, різні за звучанням і протилежні за значенням
в) антоніми – це слова, близькі за звучанням і за значенням
48. Виберіть правильний варіант визначення поняття «історизм»:
а) історизми – історичні поняття;
б) історизми – застарілі слова;
в) історизми – слова, що передають поняття, відомі тільки з історії.
49. Виберіть рядок, у якому всі слова є паронімами:
а) дипломат, дипломник, динаміка
б) комунікабельний, комунікативний, комунікаційний
в) значення, знамення, знаменитість
50. Виберіть рядок, у якому всі слова є синонімами:
а) кохати, дбайливо доглядати, любити
б) кооперування, кооперація, кооператив
в) корисний, корисливий, корінний
51. На місці крапок у реченні «Конференційна зала була заповнена …»
треба вжити слово:
а)вщент
б)врозтіч
в)вщерть
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52. Реквізит – це:
а)обов’язковий елемент оформлення офіційних документів: дата, місце
складання, печатка та ін.
б)сукупність даних, розміщених у певній послідовності
в)договір про надання послуг, оформлений за певним стандартом
53. Українська мова належить до такої групи слов’янських мов:
а)східнослов’янської
б)західнослов’янської
в)південнослов’янської
54.Обов’язковим елементом документа є:
а)гриф
б)реквізит
в)індекс
55. Пояснення значення слів можна знайти в:
а)орфографічному словнику
б)тлумачному словнику
в)орфоепічному словнику
56. Позначте рядок, у якому всі слова – синоніми:
а)безрезультатний, даремний, безплідний, марний
б)всесильність, всемогутність, всевладдя, всеїдність
в)двір, подвір’я, маєток, дворище
57. Доберіть відповідник до слова «дисбаланс»:
а)встановлення закономірності
б)прихована гармонія
в)порушення рівноваги
58. Потребує редагування речення:
а)Повертаючи ліворуч, автомобіль сповільнив швидкість.
б)Повертаючи ліворуч, водій натис на гальма.
в)Повертаючи ліворуч, спрацювали гальма автомобіля.
59. Укажіть рядок, у якому правильно визначено поняття «культура
мови»:
а) лінгводидактична наука, яка вивчає стан і статус норм сучасної української
літературної мови в конкретну епоху
б) мовознавча наука, яка на основі даних лексики, фонетики, граматики,
стилістики формує критерії усвідомленого ставлення до мови й оцінювання
мовних одиниць і явищ, виробляє механізми нормування і кодифікації
в) формування естетичної сприйнятливості до цінностей світової культури й
осмислення серед них місця культури свого народу
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60.Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів
документа називається:
а)формуляром
б)бланком
в)індексом
61.Виберіть рядок, де всі фразеологізми мають значення «гордовито
триматися»:
а) потрапити в капкан, бити байдики, як кіт наплакав, велике цабе, з легким
серцем
б) дерти кирпу, напустити пихи, піднімати носа, задирати голову, відставляти
губу
в) розвів мільйони, нестися вгору, жити чужим розумом, мести від воріт,
темний ліс
62. Зазначте, у чому виявляються лексичні норми:
а) у правильному вживанні слів і словосполучень, правильному поєднанні
слів за змістом у реченні та словосполученні
б) у правильному вживанні наголосу
в) у творенні нових слів і поєднанні їх за смислом у реченні
63. Назвіть комунікативні ознаки культури мовлення:
а) правильність, точність, доречність, нормативність, діалогічність
б) логічність, багатство, монологічність, ввічливість, образність
в) правильність, стислість, точність, логічність, чистота, виразність
64. Оберіть речення, у якому слово «відношення» вжито правильно:
а)Відношення між нашими країнами завжди були дружніми.
б)Відношення між сусідами були доброзичливими.
в)Відношення двох чисел – це частка цих чисел.
65. Оберіть правильний варіант написання слова:
а)врешті решт
б)врешті-решт
в)в решті-решт
66. Зазначте рядок, у якому неправильно дібрано українські
відповідники при перекладі:
а) принимать участие – брати участь, назначение – призначення,
многочисленный – численний, предприятие – підприємство
б) разработать мероприятие – розробити міроприємство, в значительной мере
– в значній мірі, бывший директор – бувший директор, самый лучший
результат – самий кращий результат
в) сдавать экзамены – складати іспити, вовлекать в работу – залучати до
роботи, указ вступил в силу – указ набрав чинності, в дальнейшем – надалі
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67. Потребує редагування речення:
а)Ми брали участь у святкових міроприємствах.
б)Вони домовилися зустрітись близько восьмої вечора.
в)Майже з кожного правила бувають винятки.
68. Мовленнєва діяльність – це:
а) єдність спілкування та узагальнення; є засобом, що створює діяльність
б) відображення психологічного стану мовця
в) діяльність мовця, який застосовує мову для взаємодії з іншими членами цього
мовного колективу
69. Яке визначення пояснює поняття «функціональний стиль»:
а)сукупність речень ,послідовно об’єднаних змістом і побудованих за
правилами певної мовної системи
б)сукупність мовних засобів ,зумовлених потребами сфери, у якій вони
використовуються, метою висловлювання й особливостями змісту
інформації.
в)процес добору та використання засобів мови для спілкування з іншими
членами певного мовного колективу.
70. Найголовніші ознаки літературної мови – це:
а) предикативність, розгалуженість, наявність акцентних груп, усний і
письмовий варіанти
б) унормованість,
поліфункціональність,
наддіалектність,
стильова
диференціація
в) стандартність, легкість вивчення, спонтанність, розвиненість, соціальна
обмеженість
.
71. Слово – це:
а) основна функціонально-структурна одиниця мови, що становить звук або
комплекс звуків, є будівельним матеріалом для словосполучення і речення
б) частина фразового такту, що має переважну кількість звуків, об’єднаних
навколо складотвірного центру
в) найменша одиниця звукової системи, за допомогою якої розпізнаються
значущі одиниці мови
72. За значенням слова поділяють на:
а) однозначні й багатозначні
б) власні й загальні
в) подібні й протилежні
73. Документи з кадрових питань – це:
а)документи, що закріплюють функції, обов’язки та права органів упродовж
тривалого терміну
б)документи, за допомогою яких здійснюється розпорядча діяльність,
оперативне керівництво
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в)документи, що містять інформацію про особовий склад організації
74. Багатозначність – це:
а) здатність слова мати кілька значень;
б) співвідношення, зв’язок з певними явищами дійсності;
в) притаманність словам, що є спільними для східнослов’янських мов.
75. Граматично правильною формою звертання є:
а)високоповажний колега Грищенко
б)дорогий друг Петро
в)шановний пане професоре Степане Івановичу
76. Для уточнення значення слова необхідно користуватися:
а) орфографічним словником
б) українським правописом
в) тлумачним словником
77. Термін – це:
а) розділ лексики, що охоплює терміни різних галузей науки, техніки,
мистецтва, суспільного життя; сукупність усіх термінів певної мови
б) спеціальне слово або словосполучення, що виражає поняття і його місце
серед інших понять, служить для спілкування людей, пов’язаних між собою
єдністю спеціалізації
в) слова і словосполучення, властиві мовленню певної професійної групи
людей
78. За емоційним забарвленням слова бувають:
а) власне емоційні та залежно емоційні
б) нейтральні й емоційні
в) урочисті й побутові
79. За походженням слова бувають:
а) архаїзми і неологізми
б) літературні й діалектні
в) власне українські та запозичені
80. Елементи диференціації загальнонародної мови:
а) діалект, жаргонізми, просторіччя, фольклорні елементи, суржик
б) просторіччя, жаргонізми, літературна мова
в) народна мова, діалект, літературна мова
81. Фразеологія – це:
а) розділ мовознавства, що вивчає фразеологію і фразеологічні звороти
б) лексично подільні поєднання слів, сукупність усталених зворотів і висловів
в) стійкі словосполучення слів, словосполучення
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82. Лексикографія – це:
а) розділ мовознавства, що вивчає слово як основну одиницю мови,
словниковий склад мови як систему
б) розділ мовознавства, предметом якого є теорія і практика укладання
словників різних типів
в) лексика, створена українською мовою після її відокремлення від
споріднених мов, а також успадкована нею з попередніх етапів свого
розвитку – індоєвропейського, східнослов’янського, праслов’янського
83. Залежно від лексичного матеріалу, способу його опрацювання і
призначення вирізняють:
а) енциклопедичні та загальновживані словники
б) орфографічні, орфоепічні словники
в) етимологічні, тлумачні словники
84. Укажіть, у якому рядку всі слова становлять синонімічний ряд:
а) просвіт, світити, світло, просвіта
б) зір, оглядати, очі, погляд, оглядатися
в) добре, мило, гоже, славно, гарно
85. З-поміж функціональних стилів української мови актуальним є (для
студентів НАКККіМ):
а)офіційно-діловий стиль
б)науковий стиль
в)публіцистичний стиль
86. Успіх ділової телефонної розмови ґрунтується на:
а)комунікабельності, тактовності, доброзичливості відповідача
б)зрозумілості реплік, повторах ключової інформації й контролі зворотного
зв’язку
в)диктуванні інформаційного повідомлення під запис
87. Оберіть граматично правильну конструкцію:
а)згідно указу
б)згідно до указу
в)згідно з указом
88. Доберіть синонім до слова легітимний:
а)формальний
б)службовий
в)законний
89. Зазначте, у якому рядку між словами потрібно писати прийменник
в:
а) успіх (у, в) творчості, приніс (у, в) кишені, читала (у, в) журналі, попросив (у,
в) друга
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б) жила (у, в) Одесі, служити (у, в) армії, плавати (у, в) озері, була (у, в) Італії
в) зайти (у, в) клас, запитати (у, в) актриси, працювати (у, в) аптеці, погляд (у,
в) майбутнє
90. З’ясуйте, яке твердження є правильним: «Граматичні норми – це…»:
а) правильний вибір слова або синтаксичної конструкції відповідно до умов
спілкування
б) правила вживання слів
в) правила слововживання, вимови, наголошування, орфографії та
пунктуації
91. Бесіда – це:
а) одна з найістотніших ознак нації;
б) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які
закріплюються в процесі суспільної комунікації;
в) розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації,
вирішення важливих проблем.
92. Укажіть підстилі художнього стилю мовлення:
а)художньо-публіцистичний, інформаційний
б)ліричний, драматичний
в)адміністративно-канцелярський
93. Культура мовлення – це…
а)розподіл мовознавчої науки, який вивчає нормативність мови
б)досконале володіння мовою, її нормами у процесі мовленнєвої діяльності
в)відшліфований варіант вимови, слововживання.
94. Укажіть рядок, у якому названо етикетні невербальні засоби
спілкування:
а)цілування руки, контакт очей
б)несхвалення, докір
в)запрошення, просьба.
95. Який сполучник НЕ можна вжити в складнопідрядному реченні з
підрядним причини «Вони спізнилися на засідання, … Київ стояв у
десятибальних заторах?»
а)бо
б)оскільки
в)так як
96. Термін «етикет» походить від:
а) французького слова, що означає напис, етикетка
б) французького слова, що означає приклад, наслідування
в) латинського слова, що означає етикетка
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97.Стилістика – це розділ науки про мову , який вивчає …
а)звукову будову мови
б)семантичні особливості слів
в)стилістичну диференціацію мови, її функціональні стилі.
98.Що лежить в основі розрізнення стилів мовлення:
а)лексичні та орфоепічні ознаки
б)основні функції мови – спілкування, повідомлення, вплив
в)мета і спосіб використання у певній ситуації
99.Укажіть рядок, у якому названо усі стилі мовлення:
а)розмовний, епістолярний, публіцистичний, художній
б)конфесійний, науковий, публіцистичний, художній , офіційно-діловий,
епістолярний, розмовний
в)розмовний, діловий, епістолярний.
100.Укажіть сферу застосування офіційно-ділового стилю:
а)політичні мітинги, нариси, памфлети, фейлетони
б)політика, міжнародні відносини, юриспруденція
в)спілкування у конфесіях, релігійних громадах.
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