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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра української та іноземної мов 
 

Поточна модульна робота  

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Варіант 1 

Завдання 1. Виконайте тестові завдання: 

1. Мова – це  

а) набір слів, словосполучень, речень; 

б) обмін жестами, мімікою, пантомімікою; 

в) засіб оформлення технічної документації з допомогою символів; 

г) єдина, цілісна, складна система знаків: фонем (звуків), морфем (частин слова), 

слів, речень, яка служить для називання предметів, явищ об’єктивної дійсності та 

понять, є засобом спілкування, обміну думками і формування думок. 

2. Національна мова – це:  

а) літературна мова; 

б) сукупність усіх слів, граматичних форм та особливостей вимови людей, які 

спілкуються цією мовою; 

в) територіальні діалекти і мова фольклору; 

г) соціальні й територіальні діалекти. 

3. Мова правознавчого спрямування виконує такі специфічні функції:  

а) номінативну, пізнавальну, аксіологічну; 

б) комунікативну, філософську, світоглядну; 

в) естетичну, розвивальну, виховну; 

г) відтворювальну, об’єктивну, документальну. 

4. Мовними засобами наукового стилю є:  

а) діалектизми, жаргонізми, загальновживані слова; 

б) абстрактні слова, громадсько-політична, загальновживана лексика; 

в) спеціальні терміни, абстрактні слова і поняття, формули; 

г) уживання в переносному значенні наукових, спортивних, музичних, військових 

та інших термінів. 

5. Тексти офіційно-ділового стилю мають такі різновиди:  

а) законодавчий, юридичний, адміністративно-канцелярський, дипломатичний; 

б) стиль ЗМІ, художньо-публіцистичний, законодавчий; 

в) дипломатичний, законодавчий, науково-популярний; 

г) адміністративно-канцелярський, науково-популярний, розмовний. 

6. Характерними мовними засобами епістолярного стилю є:  

а) насиченість лексики суспільно-політичними та соціально-економічними 

термінами, закликами, гаслами, уживання абстрактної лексики; 

б) використання суспільно-політичної та адміністративно-канцелярської 

термінології, номенклатурних найменувань, специфічної фразеології (порушити 

питання, скоїти злочин); 

в) широке вживання наукових термінів, багато іменників (виконавець, проведення, 

прогнозування), використання абстрактної лексики, велика кількість цитат, 

посилань на першоджерела; 

г) використання живого мовлення з елементами просторіччя, широкий спектр 

засобів інтимізації, вільне застосування оцінно-фамільярної лексики і фразеології.. 

7. Культура мови – це  

а) галузь мовознавства, яка кодифікує норми, стандарти репрезентації мовної 

системи; 
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б) сукупність прийомів відбору та сполучень мовних засобів, зумовлених змістом, 

метою та обставинами спілкування; 

в) дотримання мовного етикету; 

г) розділ мовознавства, який вивчає лексичну систему мови. 

8. Тавтологія як логічна помилка мовлення розташована у такому рядку: 

а) гарячий сніг, живий труп, страшно красивий; 

б) моя автобіографія, захисний імунітет, забезпечення безпеки; 

в) депутати обираються народом, думку висловлюється юристами, закон становить 

собою нормативно-правовий акт вищої юридичної сили; 

г) адресант, адресат, адрес, адреса. 

9. Правильний відповідник російського сталого сполучення слів бегство из мест 

заключения розташований у рядку: 

а) бігство з міст ув’язнення; 

б) бігство з місць ув’язнення; 

в) втеча з міст ув’язнення; 

г) втеча з місць ув’язнення. 

10. Предметом лексикографії є: 

а) збирання слів тієї чи іншої мови, систематизація їх, опис словникового 

матеріалу; 

б) вивчення семантики слів, словосполучення; 

в) польові дослідження зразків усної народної творчості; 

г) з’ясування значення фразеологізмів. 

11. Приголосний звук [ґ] вимовляється у власне українських словах, а також 

зукраїнізованих словах іншомовного походження. У якому рядку всі слова вимовляються 

з цим звуком? 

а) …рати (іменник), …атунок, …речний, …рунт, …удзик; 

б) …рати (дієслово), …ривня, …уля, …уральня, …риф; 

в) …ромадянин, …ромадський, …валтувати, …рунтомір, …уркіт; 

г) …рек, …речаний, …рунтовний, …онт, …анок. 

12. Нормативним у числівниках є такий наголос: 

а) оди надцять, сі мдесят, чоти рнадцять, ві сімдесят; 

б) одина дцять, сімдес  т, чотирна дцять, вісімдес  т; 

в) одина дцять, сі мдесят, чоти рнадцять, ві сімдесят; 

г) оди надцять, сімдес  т, чотирна дцять, вісімдес  т. 

13. 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; 

г) торгові організації, сдавати екзамени, курси вивчення української мови. 

14. 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, київ... ський, припят… ський, урал… ський; 

г) студент…ський, україн…ський, білопіл…ський, віден…ський. 

15. У якому рядку порушено орфографічні норми: 

а) сфотографувати, кременчуцький, виїзний, оббивка; 

б) збаражський, зпотворити, дріжжі, льняний; 

в) спалахнути, запорізький, корисливий, возвеличити; 

г) сховати, від’їжджати, жовтогарячий, піднісся. 

16.  кий варіант перекладу словосполучення «следующий вопрос» правильний? 

а) подальше питання; 

б) наступне питання; 
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в) слідуюче питання; 

г) наступаюче питання. 

17.  кий із варіантів речень правильний? 

а) На першому місті серед якостей майбутнього повноцінного члена європейського 

демократичного співтовариства називаються здатність до самоорганізації, незалежність, 

висока самосвідомість, впевненість у своїх силах, поєднання незалежності мислення і дій з 

соціальною відповідальністю. 

б) Сьогодні велика роль у подоланні соціальних хвороб належить робітникам 

освіти та культури. 

в) Наявність зацікавленості допомагає висловити своє сприйняття, розуміння, 

відношення до почутого або побаченого. 

г) Усі охочі можуть узяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади. 

18. Розділ мовознавства, який вивчає словниковий склад мови, лексичне значення слів, 

уживання та походження, лексико-семантичні зв’язки між словами: 

а) лексикологія; 

б) лексикографія; 

в) морфологія; 

г) фразеологія. 

19. Висловлюють подяку по-українськи так: 

а) Дякую Вас за вчасну відповідь. 

б) Щиро дякую Вам… 

в) Дозвольте подякувати Вас за добре слово. 

г) Спасіба Вам, що… 

20. Ви прийшли на судове засідання, в коридорі зустріли колегу і привіталися: 

а) Добрий день, колего! 

б) Доброго дня, пане Іване Петровичу! 

в) Драстуйте, Іван Петрович! 

г) Привіт, колега! 

 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 

За що говорять комплімент і як його треба робити? 

 

Завдання 3. Запишіть прізвища, імена, по батькові у формі кличного відмінка. 

Сформулюйте висновки щодо особливостей відмінкових закінчень.  

Юлія Геннадіївна, студент Пилипенко, пан курсант, добродій Юрій, Дмитро, 

Наталя Петрівна, Неллі відповідач, свідок, водій, адвокат, голова зборів, юрист, комісія, 

громадянин  ків Васильович, Хома Лукич, Нінель Василівна, завідувач кафедри, Антін, 

Валерій Олексійович, Ілля Миколайович, Любов Петрівна, пан Олександр, громадянин 

Євген, слухач, виконавець, Михайло Петрович, Геннадій Васильович, громадянка Наталя, 

позивач Галина, Марія Григорівна, Наталія  ківна, Василь Арсенійович, юрист Денис 

Леонідович, пан Олег, завідувач кафедри, секретар Інна Іллівна, засновник фірми, адвокат, 

суддя, слухач Оксана, Микола Юрійович, Галина Сергіївна, пані Олена, Юрій Давидович, 

пан Олександр, Наталія Федорівна, пан голова, співробітник Михайло; колега Василь, 

Валерій Петрович, позивач Ігор Васильович, Сергій Ігорович, відповідач Кириченко, 

суддя Андрій.  

 

Завдання 4. Відредагуйте речення, поясніть помилки. 

З допомогою електронних приладів можно навчити складним маніпуляційним діям. 

Їх аналіз надає можливість проведення класифікації по двом критеріям. Визначено більш 

пізнішій строк подання документів. Держава зацікавлена в постійному протіканні 

іноваційних процесів. Згідно закону та у відповідності до нормативних актів, 

промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини в області художнього 
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конструювання. Заняття по українській мові завершено написанням модульної 

контрольної роботи. Він звик у всьому наслідувати прикладу старшого брата. У заяві 

співробітник Чорная О.В. просила надати відпустку для догляду за дитиною. По темі його 

роботи питання були відсутня.  

 
Провідний викладач  ____________________________     _____Сарапин В.В._________  

( підпис)     (ініціали та прізвище)   

 

Завідувач кафедри _______________________                     ____Бобух Н.М._______  

(підпис)     (ініціали та прізвище)       
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра української та іноземної мов 
 

Поточна модульна робота  

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Варіант 2 

 

Завдання 1. Виконайте тестові завдання: 

1. Найвищою формою загальнонародної мови є:  

а) національна мова; 

б) літературна мова; 

в) територіальний діалект; 

г) державна мова. 

2. Головними ознаками літературної мови є:  

а) унормованість, багатофункціональність, стандартність, стилістична 

розгалуженість; 

б) державне функціонування; 

в) наявність писемної форми; 

г) наявність написаних художніх текстів. 

3. Державна мова виконує такі функції:  
а) комунікативну, магічну, номінативну; 

б) експресивну, гносеологічну, формотворчу; 

в) інформаційну, організаційну, інтеграційну; 

г) державного суверенітету, магічну, експресивну. 

4. Основними ознаками публіцистичного стилю є: 

а) логічність, аргументованість, емоційна експресивність, образність, полемічність 

викладу; 

б) документальність, офіційність, однозначність, високий рівень стандартизації; 

в) понятійність, логічна послідовність, точність, доказовість; 

г) усна форма, неофіційність стосунків між мовцями, невимушеність, 

непідготовленість, емоційні реакції. 

5. Призначення офіційно-ділового стилю полягає у:  

а) формуванні громадської думки; 

б) спонуканні до прийняття рішень; 

в) точному й доказовому викладі інформації; 

г) документальному оформленні різних актів державного, суспільного, 

політичного, економічного життя, ділових відносин між державами, організаціями, 

а також членами суспільства в офіційній сфері їх спілкування. 

6. Розмовний стиль характеризується такими ознаками:  

а) насиченість лексики суспільно-політичними та соціально-економічними 

термінами, закликами, гаслами, уживання абстрактної лексики; 

б) використання суспільно-політичної та адміністративно-канцелярської 

термінології, номенклатурних найменувань, специфічної фразеології (порушити 

питання, скоїти злочин); 

в) широке вживання наукових термінів, багато іменників (виконавець, проведення, 

прогнозування), використання абстрактної лексики, велика кількість цитат, 

посилань на першоджерела; 

г) емоційно-експресивна лексика (метафори, порівняння, синоніми і т.ін.), 

специфічні фразеологізми, народнопоетичні слова, просторічна лексика, скорочені 

слова вигуки, заміна термінів розмовними словами. 
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7. Комунікативна компетенція діяльності юриста містить основні компоненти: 

а) робота з документами, вміння вести міжособистісний і соціальний діалог, 

виступати публічно; 

б) дотримання вимог мовного, мовленнєвого та спілкувального етикету, володіння 

правилами правопису; 

в) риторичні вміння й навички; 

г) знання лексики й фразеології мови.  

8. Правильний відповідник російського сталого сполучення слів административный 

надзор розташований у рядку: 

а) адміністративний надзор; 

б) адміністративний нагляд; 

в) адміністраційний нагляд; 

г) адміністраційний надзор. 

9. Правильний відповідник російського сталого сполучення слів бегство из мест 

заключения розташований у рядку: 

а) бігство з міст ув’язнення; 

б) бігство з місць ув’язнення; 

в) втеча з міст ув’язнення; 

г) втеча з місць ув’язнення. 

10. До якого типу словників належить одинадцятитомний «Словник української мови» 

(1979–1980)? 

а) енциклопедичний; 

б) тлумачний; 

в) орфографічний; 

г) термінологічний. 

11. Найважливішим засобом милозвучності в українській мові є чергування у/в та і/й. 

 кий із варіантів правильний? 

а) суд йде, день у день, зайшла увечері; 

б) зайшов уранці, нога в ногу, дизайн і мистецтво; 

в) мова іде, записав в протокол, надіслала у офіс; 

г) повідомив в п’ятницю, затриманий в магазині, прибула у Одесу. 

12.Нормативним у префіксах віддієслівних іменниках є наголос: 

а) ви няток, ви падок, ви робіток, по свідка; 

б) ви няток, випа док, ви робіток, посві дка; 

в) ви няток, ви падок, виробі ток, по свідка; 

г) ви няток, випа док, виробі ток, посві дка. 

13. Виберіть правильні варіанти вживання прийменникових чи безприйменникових 

конструкцій: 

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

історії держави і права; 

б) заходи по оздоровленню економіки, комітет по захисту навколишнього 

середовища, автор праці по держави і права; 

в) заходи з оздоровлення економіки, комітет із захисту навколишнього середовища, 

автор праці по історії держави і права; 

г) заходи щодо оздоровлення економіки, комітет щодо захисту навколишнього 

середовища, автор праці по історії держави і права. 

14. Пунктуаційну помилку допущено у реченні: 

а) Будь-яка професійна діяльність повинна реалізуватися на основі тих етичних 

принципів, які сформувалися в суспільстві. 

б) Більше того, кожен вид діяльності виробляє свої норми професійної етики. 
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в) Судова етика містить комплекс моральних заборон і дозволів обумовлених 

специфікою розгляду і вирішення в судових засіданнях кримінальних, цивільних, 

адміністративних справ. 

г) Дотримання етичних норм сприяє результативнішому виконанню учасниками 

судових дебатів своїх обов’язків, підвищенню ефективності їх діяльності. 

15.  кі з цих пар слів не є абсолютними синонімами? 

а) процент – відсоток; 

б) термометр – градусник; 

в) буква – літера; 

г) дефект – недолік. 

16. Слова або словосполучення, які не прямо, а приховано, ввічливо чи пом’якшено 

визначають назви якогось предмета чи явища, називаються евфемізмами? В якому з 

варіантів слово чи словосполучення не є евфемізмом? 

а) у нетверезому стані; 

б) п’яний; 

в) у стані алкогольного сп’яніння; 

г) говорити неправду. 

17. На період відпустки судді Гавриша Петра Степановича його обов’язки покласти на 

суддю Короткого Віталія Степановича, а Віталія Степановича – на Олену Георгіївну 

Чепурну.  

Вадою цього тексту є: 

а) тавтологія; 

б) плеоназм; 

в) жаргонізм; 

г) мовна недостатність. 

18. До активної лексики української мови належать: 

а) архаїзми; 

б) неологізми; 

в) жаргонізми; 

г) терміни. 

19. 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. 

г) Забийте на це.  

20. Вас знайомлять з колегою. Ви: 

а) мовчки всміхаєтесь; 

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

в) скажете: «Радий (рада) бачити Вас»; 

г) мовчки потиснете його руку. 

 
Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 

 кі словесні формули використовують у процесі знайомлення?  

 
Завдання 3. Запишіть словосполучення, розкривши дужки та поставивши прізвища, 

імена та по батькові в потрібному відмінку. Прокоментуйте свій вибір.  

Доручити (Йосипів Василь Григорович). Домовитися з (Тихохід Любомир 

Валентинович). Посвідчення вручити (Мажуга Оксана Василівна та Кравець Григорій 

Степанович). Побачити (Дудко Антін, Іваньо Гнат, Хміль Василь, Кабиш Микола, 

Шеховець Сергій). Розмовляти з (Федів Юрій Іванович, Сніжко Олег Ілліч, Логвин 

Олександр Опанасович, Русин Карпо, Турчин Назар). Повістку вручити (Засуха Федір 
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Кирилович, Дейнека  ніна Вадимівна, Чечуга Марина Георгіївна, Прокопів Олег 

Геннадійович, Гудима Орест Микитович). Домовитися з (Кривошия Оксана Василівна, 

Черниш Андрій Іванович, Сєдих Остап Ілліч, Гончар Олексій Сергійович). Відвідати 

(Дуліба Ігор, Сеник Михайло, Черних Павло). Запропонувати (Непийпиво Павло). 

Приїхати з (Панич Сергій). Запитати в (Тягло Олександр). Товаришувати з (Грушівець 

Віктор). Допомогти (Булига Петро). Віддати (Сєдих Дмитро). Записати (Сірко Висиль). 

Зустріти (Довбуш Олег). Запросити (Крекотень Георгій). Відповісти (Жванія Іраклій). 

Поговорити з (Головко Станіслав) Попередити (Акопян Тимур). Надіслати (Ковалів 

Богдан). Надати допомогу (Муха Михайло, Ільїн Остап). Показати (Завірюха Микола). 

Повідомити (Затуливітер Григорій). Поінформувати (Іванець Віктор). 

 

Завдання 4. Відредагуйте речення, поясніть помилки.  

Мовне змагання закінчилося перемогою студентів правознавців. Бойова задача 

була успішно виконана. Вступаючі до університету подали слідуючи документи. Усі 

бажаючі можуть прийняти участь у конкурсі на заміщення вільної вакантної посади. На 

сьогоднішній день самою вагомою статею витрат на персонал виступають інвестиції. 

Правові передумови інноваційної діяльності закладено саме в Конституції України як 

Основного Закону України. По його спеціальності об’єм роботи був відсутній. ЇХ аналіз 

надає можливість проведення експертизи по двом напрямкам. Згідно закону та у 

відповідності до нормативних актів, промисловий зразок – це результат творчої діяльності 

людини в області художнього конструювання.  

 
Провідний викладач  ____________________________     _____Сарапин В.В._________  

( підпис)     (ініціали та прізвище)   

 

Завідувач кафедри _______________________                     ____Бобух Н.М._______  

(підпис)     (ініціали та прізвище)       
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра української та іноземної мов 
 

Поточна модульна робота 1 

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Варіант 3 

Завдання 1. Виконайте тестові завдання: 

1. Мова правознавчого спрямування виконує такі специфічні функції:  

а) номінативну, пізнавальну, аксіологічну; 

б) комунікативну, філософську, світоглядну; 

в) естетичну, розвивальну, виховну; 

г) відтворювальну, об’єктивну, документальну. 

2. Тексти офіційно-ділового стилю мають такі різновиди:  

а) законодавчий, юридичний, адміністративно-канцелярський, дипломатичний; 

б) стиль ЗМІ, художньо-публіцистичний, законодавчий; 

в) дипломатичний, законодавчий, науково-популярний; 

г) адміністративно-канцелярський, науково-популярний, розмовний. 

3. Розмовний стиль характеризується такими ознаками:  

а) насиченість лексики суспільно-політичними та соціально-економічними термінами, 

закликами, гаслами, уживання абстрактної лексики; 

б) використання суспільно-політичної та адміністративно-канцелярської термінології, 

номенклатурних найменувань, специфічної фразеології (порушити питання, скоїти 

злочин); 

в) широке вживання наукових термінів, багато іменників (виконавець, проведення, 

прогнозування), використання абстрактної лексики, велика кількість цитат, посилань на 

першоджерела; 

г) емоційно-експресивна лексика (метафори, порівняння, синоніми і т.ін.), специфічні 

фразеологізми, народнопоетичні слова, просторічна лексика, скорочені слова вигуки, 

заміна термінів розмовними словами. 

4. Комунікативна компетенція діяльності юриста містить основні компоненти: 

а) робота з документами, вміння вести міжособистісний і соціальний діалог, виступати 

публічно; 

б) дотримання вимог мовного, мовленнєвого та спілкувального етикету, володіння 

правилами правопису; 

в) риторичні вміння й навички; 

г) знання лексики й фразеології мови.  

5. Правильний відповідник російського сталого сполучення слів бегство из мест заключения 

розташований у рядку: 

а) бігство з міст ув’язнення; 

б) бігство з місць ув’язнення; 

в) втеча з міст ув’язнення; 

г) втеча з місць ув’язнення. 

6.До якого типу словників належить одинадцятитомний «Словник української мови» (1979–1980)? 

а) енциклопедичний; 

б) тлумачний; 

в) орфографічний; 

г) термінологічний. 

7. Приголосний звук [ґ] вимовляється у власне українських словах, а також зукраїнізованих словах 

іншомовного походження. У якому рядку всі слова вимовляються з цим звуком? 

а) …рати (іменник), …атунок, …речний, …рунт, …удзик; 

б) …рати (дієслово), …ривня, …уля, …уральня, …риф; 

в) …ромадянин, …ромадський, …валтувати, …рунтомір, …уркіт; 

г) …рек, …речаний, …рунтовний, …онт, …анок. 

8. Нормативним у префіксах віддієслівних іменниках є наголос: 

а) ви няток, ви падок, ви робіток, по свідка; 
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б) ви няток, випа док, ви робіток, посві дка; 

в) ви няток, ви падок, виробі ток, по свідка; 

г) ви няток, випа док, виробі ток, посві дка. 

 
9. Пунктуаційну помилку допущено у реченні: 

а) Будь-яка професійна діяльність повинна реалізуватися на основі тих етичних принципів, 

які сформувалися в суспільстві. 

б) Більше того, кожен вид діяльності виробляє свої норми професійної етики. 

в) Судова етика містить комплекс моральних заборон і дозволів обумовлених специфікою 

розгляду і вирішення в судових засіданнях кримінальних, цивільних, адміністративних 

справ. 

г) Дотримання етичних норм сприяє результативнішому виконанню учасниками судових 

дебатів своїх обов’язків, підвищенню ефективності їх діяльності. 

10.  кий із варіантів речень правильний? 

а) На першому місті серед якостей майбутнього повноцінного члена європейського 

демократичного співтовариства називаються здатність до самоорганізації, незалежність, висока 

самосвідомість, впевненість у своїх силах, поєднання незалежності мислення і дій з соціальною 

відповідальністю. 

б) Сьогодні велика роль у подоланні соціальних хвороб належить робітникам освіти та 

культури. 

в) Наявність зацікавленості допомагає висловити своє сприйняття, розуміння, відношення 

до почутого або побаченого. 

г) Усі охочі можуть узяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади. 

 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 
 кі словесні формули Ви вживаєте для висловлення власного погляду? 

  

Завдання 3. З’ясуйте значення паронімів, склавши з ними словосполучення або речення. 

Автономія – автономність, авторитарний – авторитетний, воєнний – військовий, 

громадський – громадянський, засуджувати – осуджувати, корисливий – корисний, обвинувачений 

– обвинувальний, обшукати – ошукати, підда ний – пі дданий, позо вний – позовни й, примусо вий – 

при мусний, досвідчений – освічний, компанія – кампанія, житловий – жилий, особистий – 

особовий, уява – уявлення.   

 

Завдання 4. Відредагуйте словосполучення відповідно до стилістичних норм. 

Приймати участь, заключати договір, повістка денна, давати добро, я рахую, дякуючи 

підтримці, учбовий відділ, воєнна доктрина, військові дії, пристрасті накаляються, дякую Вас, 

виписка із протоколу,  возмістити убитки, внедряти у виробництво, діюче законодавство, займати 

посаду, юридичне лице, це не складає великих труднощів, це не є виключення, отримати широке 

розповсюдження, забезпечувати безпеку, слідуючий рік, розглядалися слідуючі питання, на цей 

рахунок, приймати міри, від нічого робити, підводити підсумки. 

 

Провідний викладач  ____________________________     _____Сарапин В.В._________  

( підпис)     (ініціали та прізвище)   

 

Завідувач кафедри _______________________                     ____Бобух Н.М._______  

(підпис)     (ініціали та прізвище)       
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра української та іноземної мов 
 

Поточна модульна робота 1 

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Варіант 4 

Завдання 1. Виконайте тестові завдання: 
1. Національна мова – це:  

а) літературна мова; 

б) сукупність усіх слів, граматичних форм та особливостей вимови людей, які спілкуються 

цією мовою; 

в) територіальні діалекти і мова фольклору; 

г) соціальні й територіальні діалекти. 

2. Державотворча функція мови сприяє:  
а) дотриманню норм поведінки й суспільної моралі; 

б) пізнанню світу; 

в) консолідації нації; 

г) вираженню емоцій і почуттів мовця. 

3. Призначення наукового стилю полягає у: 

а) формуванні громадської думки; 

б) спонуканні до прийняття рішень; 

в) точному й доказовому викладі інформації; 

г) документальному оформленні різних актів державного, суспільного, політичного, 

економічного життя, ділових відносин між державами, організаціями, а також членами 

суспільства в офіційній сфері їх спілкування. 

4. Характерними мовними засобами епістолярного стилю є:  

а) насиченість лексики суспільно-політичними та соціально-економічними термінами, 

закликами, гаслами, уживання абстрактної лексики; 

б) використання суспільно-політичної та адміністративно-канцелярської термінології, 

номенклатурних найменувань, специфічної фразеології (порушити питання, скоїти 

злочин); 

в) широке вживання наукових термінів, багато іменників (виконавець, проведення, 

прогнозування), використання абстрактної лексики, велика кількість цитат, посилань на 

першоджерела; 

г) використання живого мовлення з елементами просторіччя, широкий спектр засобів 

інтимізації, вільне застосування оцінно-фамільярної лексики і фразеології. 

5. Комунікативна компетенція діяльності юриста містить основні компоненти: 
а) робота з документами, вміння вести міжособистісний і соціальний діалог, виступати 

публічно; 

б) дотримання вимог мовного, мовленнєвого та спілкувального етикету, володіння 

правилами правопису; 

в) риторичні вміння й навички; 

г) знання лексики й фразеології мови.  

6. Тавтологія як логічна помилка мовлення розташована у такому рядку: 

а) гарячий сніг, живий труп, страшно красивий; 

б) моя автобіографія, захисний імунітет, забезпечення безпеки; 

в) депутати обираються народом, думку висловлюється юристами, закон становить собою 

нормативно-правовий акт вищої юридичної сили; 

г) адресант, адресат, адрес, адреса. 

7. Найважливішим засобом милозвучності в українській мові є чергування у/в та і/й.  кий із 

варіантів правильний? 

а) суд йде, день у день, зайшла увечері; 

б) зайшов уранці, нога в ногу, дизайн і мистецтво; 

в) мова іде, записав в протокол, надіслала у офіс; 

г) повідомив в п’ятницю, затриманий в магазині, прибула у Одесу. 
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8. Нормативним у числівниках є такий наголос: 

а) оди надцять, сі мдесят, чоти рнадцять, ві сімдесят; 

б) одина дцять, сімдес  т, чотирна дцять, вісімдес  т; 

в) одина дцять, сі мдесят, чоти рнадцять, ві сімдесят; 

г) оди надцять, сімдес  т, чотирна дцять, вісімдес  т. 

9. Слова,  спільні за своїм основним значенням, але різні за значеннєвими відтінками або 

емоційно-експресивним забарвленням: 

а) омоніми; 

б) синоніми; 

в) пароніми; 

г) омографи. 

10.   кі з цих пар слів не є абсолютними синонімами? 

а) процент – відсоток; 

б) термометр – градусник; 

в) буква – літера; 

г) дефект – недолік. 

 

Завдання 2. Дайте коротку відповідь на питання. 
Чи має мова правознавчого спрямування специфічні функції? 

 

Завдання 3. Утворіть від поданих імен чоловічі й жіночі імена по батькові. Сформулюйте 

висновки щодо утворення імен по батькові. 

Анатолій, Микола, Кузьма, Лука, Сава, Юрій, Костянтин, Григорій, Борис, Валерій, 

Михайло, Олексій, Василь, Ігор,  ків, Олег, Геннадій, Ілля, Євген, Кіндрат, Дмитро, Олександр, 

Петро, Степан, Євгеній, Кирило, Дем’ян. 

 
Завдання 4. Прочитайте і відредагуйте текст. Визначте стиль та його різновид, 

охарактеризуйте мовні засоби. 

Досудовим слідством являється кримінально процесуальна діяльність слідчого по 

порушеній і прийнятій ним до провадження кримінальній справі зміст якої полягає у збиранні, 

дослідженні, провірці, оцінці й використанні доказів, встановленні об’єктивної істини, 

провадженні слідчих та інших процесуальних дій і самостійному застосуванні норм права з метою 

захисту прав, законних інтересів людини, фізичних та юридичних осіб, створенні умов для 

здійснення справедливого правосуддя. 

 

 
Провідний викладач  ____________________________     _____Сарапин В.В._________  

( підпис)     (ініціали та прізвище)   

 

Завідувач кафедри _______________________                     ____Бобух Н.М._______  

(підпис)     (ініціали та прізвище)       
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра української та іноземної мов 
 

Поточна модульна робота 1 

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Варіант 5 

Завдання 1. Виконайте тестові завдання: 
1. Статус української мови як державної закріплено в документі: 

а) Конституція України; 

б) Закон України «Про Вищу раду юстиції»; 

в) Закон «Про мови в Українській РСР»; 

г) Закон України «Про засади державної мовної політики». 

2. Державна мова виконує такі функції:  

а) комунікативну, магічну, номінативну; 

б) експресивну, гносеологічну, формотворчу; 

в) інформаційну, організаційну, інтеграційну; 

г) державного суверенітету, магічну, експресивну. 

3. Призначення наукового стилю полягає у: 

а) формуванні громадської думки; 

б) спонуканні до прийняття рішень; 

в) точному й доказовому викладі інформації; 

г) документальному оформленні різних актів державного, суспільного, політичного, 

економічного життя, ділових відносин між державами, організаціями, а також членами 

суспільства в офіційній сфері їх спілкування. 

4. Характерними мовними засобами епістолярного стилю є:  

а) насиченість лексики суспільно-політичними та соціально-економічними термінами, 

закликами, гаслами, уживання абстрактної лексики; 

б) використання суспільно-політичної та адміністративно-канцелярської термінології, 

номенклатурних найменувань, специфічної фразеології (порушити питання, скоїти 

злочин); 

в) широке вживання наукових термінів, багато іменників (виконавець, проведення, 

прогнозування), використання абстрактної лексики, велика кількість цитат, посилань на 

першоджерела; 

г) використання живого мовлення з елементами просторіччя, широкий спектр засобів 

інтимізації, вільне застосування оцінно-фамільярної лексики і фразеології. 

5. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучення в соответствии с правилами: 

а) у відповідності з правилами; 

б) відповідно до правил; 

в) відповідно з правилами; 

г) у відповідності до правил. 

6. Предметом лексикографії є: 

а) збирання слів тієї чи іншої мови, систематизація їх, опис словникового матеріалу; 

б) вивчення семантики слів, словосполучень; 

в) польові дослідження зразків усної народної творчості; 

г) з’ясування значення фразеологізмів. 

7. Нормативним у префіксах віддієслівних іменниках є наголос: 

а) ви няток, ви падок, ви робіток, по свідка; 

б) ви няток, випа док, ви робіток, посві дка; 

в) ви няток, ви падок, виробі ток, по свідка; 

г) ви няток, випа док, виробі ток, посві дка. 

8. 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; 

г) торгові організації, сдавати екзамени, курси вивчення української мови. 
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 кий із варіантів речень правильний? 

а) На першому місті серед якостей майбутнього повноцінного члена європейського 

демократичного співтовариства називаються здатність до самоорганізації, незалежність, висока 

самосвідомість, впевненість у своїх силах, поєднання незалежності мислення і дій з соціальною 

відповідальністю. 

б) Сьогодні велика роль у подоланні соціальних хвороб належить робітникам освіти та 

культури. 

в) Наявність зацікавленості допомагає висловити своє сприйняття, розуміння, відношення 

до почутого або побаченого. 

г) Усі охочі можуть узяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади. 

9. На період відпустки судді Гавриша Петра Степановича його обов’язки покласти на суддю 

Короткого Віталія Степановича, а Віталія Степановича – на Олену Георгіївну Чепурну.  

Вадою цього тексту є: 

а) тавтологія; 

б) плеоназм; 

в) жаргонізм; 

г) мовна недостатність. 

10. Вас знайомлять з колегою. Ви: 

а) мовчки всміхаєтесь; 

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

в) скажете: «Радий (рада) бачити Вас»; 

г) мовчки потиснете його руку. 

 
Завдання 2.Дайте коротку відповідь на питання 

Що таке фразеологізми? Наведіть приклади їх уживання в професійному мовленні юриста  

 

Завдання 3. Перекладіть вирази українською мовою, уникаючи калькувань. 

Вещественное доказательство, вовлечь в работу, во главе учреждения, в конце концов, 

восстановить в должности, в крайнем случае, в порядке исключения, в следующий раз, в целях 

предотвращения, вынести благодарность, выписка из протокола, быть в сознании, быть в 

сохранности, быть на хорошем счету, держаться в стороне, зайти в тупик, захватить на месте 

преступления, исковое заявление, краеугольный камень, на ступень выше, наносить вред, общими 

усилиями, оказывать сопротивление, приложить усилия, приступить к обсуждению, повестка дня, 

по непредвиденным обстоятельствам, прибегать к суровым мерам, прийти к согласию, принимать 

участие, свидетельские показания, совершить правонарушение,судебные издержки. 

 

Завдання 4. Запишіть, замінивши числівники словами. 

Контракт уклали з 257 студентами; на 1311 підприємствах; посвідчення вручили 294 

працівникам поліції; стаття 145; заяви надійшли від 543 учасників; до 776 пунктів; угоди уклали з 

365 фірмами; на 853 підприємствах; розташований на 56 гектарах; відстань до гаража не більше 25 

метрів. 

 

 
Провідний викладач  ____________________________     _____Сарапин В.В._________  

( підпис)     (ініціали та прізвище)   

 

Завідувач кафедри _______________________                     ____Бобух Н.М._______  

(підпис)     (ініціали та прізвище)       
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра української та іноземної мов 
 

Поточна модульна робота 2 

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Варіант 1 

Завдання 1. Виконайте тестові завдання: 

1. Форма реалізації мовної діяльності за допомогою звуків, що являє собою процес говоріння – це  

а) усне мовлення; 

б) писемне мовлення; 

в) спілкування; 

г) комунікація. 

2. За способом взаємодії між комунікантами виділять мовлення:  

а) монологічне, діалогічне, полілогічне; 

б) усне й писемне; 

в) побутове, наукове, фахово-ділове; 

г) безпосереднє, опосередковане. 

3. Спілкування між особами з метою встановлення ділових стосунків, вирішення ділових проблем 

або вироблення правильного підходу до них, – це:  

а) ритуальна бесіда; 

б) глибинно-особистісна бесіда; 

в) ділова бесіда; 

г) групова бесіда. 

4. Бесіда складаються з таких етапів:  

а) визначення місця й часу зустрічі, початок бесіди, формування мети зустрічі, обмін 

думками й пропозиціями, закінчення бесіди; 

б) початок бесіди, визначення місця й часу зустрічі, формування мети зустрічі, обмін 

думками й пропозиціями, закінчення бесіди; 

в) обмін думками й пропозиціями, формування мети зустрічі, визначення місця й часу 

зустрічі, початок бесіди, закінчення бесіди; 

г) початок бесіди, формування мети зустрічі, визначення місця й часу зустрічі, обмін 

думками й пропозиціями, закінчення бесіди. 

5. Нарада, на якій учасників знайомлять з певними новими даними, новими положеннями й 

настановами:  

а) дискусійна; 

б) інформаційна; 

в) диспетчерська; 

г) директивна. 

6. Найбільш демократичним за структурою видом нарад є: 

а) дискусійна; 

б) інформаційна; 

в) диспетчерська; 

г) директивна. 

7. Самостійний науковий напрямок, який має на меті повну інвентаризацію, опис і впорядкування 

юридичної термінології, – це:  

а) юридична деонтологія; 

б) юридична терміносистема; 

в) юридична лексикографія; 

г) юридичне документознавство. 

8. «Золота доба українського мовознавства», яка характеризується потужним розвитком галузевої 

лексикографії, тенденцією до впорядкування української правничої термінології, датується:  

а) першою половиною ХІХ ст.; 

б) другою половиною ХІХ ст.; 

в) 1923–1933 рр; 

г) 30-80 рр ХХ ст. 
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9. У вступній частині наукового тексту здійснюється: 

а) опис дослідження та його результати; 

б) окреслення проблеми, мети і завдань, гіпотези і методів дослідження; 

в) регламентація висновків і рекомендацій для проведення подальших наукових 

досліджень; 

г) встановлення категоріального апарату і виклад дослідної частини наукової розвідки. 

10. Порушенням вимог до наукового тексту є: 

а) чітке структурування на розділи і параграфи; 

б) відсутність понять, які можна тлумачити однозначно; 

в) уникання повторів, зокрема, висновків; написання яких передбачає новий рівень 

систематизації й узагальнення; 

г) наявність авторського « ». 

 

 
Завдання 2. Відредагуйте речення. Зробіть висновок про вживання форм ступенів 

порівняння прикметників у науковому й офіційно-діловому стилях фахового мовлення. 
1. Самими небезпечнішими видами злочинів на сьогоднішній день являються політичні 

вбивства на замовлення, викрадення людей. 2. Це був найбільш цікавіший рекламний проект. 3. 
Вони зробили найбільш величезний вклад у розвиток юридичної науки. 4. Юридична фірма 
«Феміда» має більш великий досвід роботи у цій області права. 5. На формування 
найкримінальнішого середовища впливає наркобізнес і торгівля людьми. 6. Президент кампанії 
припустив більш серйозніших помилок, чим його попередник. 7. Слідчий Котик В.С. має самі 
кращі показники у розкритті злочинів.  

 
Завдання 3. Складіть заяву про надання відпустки для догляду за дитиною. 

 
Провідний викладач  ____________________________     _____Сарапин В.В._________  

( підпис)     (ініціали та прізвище)   

 

Завідувач кафедри _______________________                     ____Бобух Н.М._______  

(підпис)     (ініціали та прізвище)       
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра української та іноземної мов 
 

Поточна модульна робота 2 

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Варіант 2 

Завдання 1. Виконайте тестові завдання: 

1. Форма ситуаційно зумовленого спілкування двох осіб, комунікативні ролі яких упорядковано 

змінюються (мовець стає адресатом, а адресат – мовцем), – це: 

а) монолог; 

б) діалог; 

в) полілог; 

г) внутрішній діалог. 

2. Спілкування – це: 

а) обмін, споживання й використання інформації; 

б) координація щодо прийому й передачі інформації; 

в) взаємообмін інформацією, діяльністю, емоціями; 

г) спостереження за власною діяльністю. 

3.  ке із запропонованих запитань на співбесіді з роботодавцем належить до найбільш 

підступних?  

а)  кі ваші недоліки? 

б)  ка ваша освіта? 

в) Над якою проблемою ви працювали на попередньому місці роботи? 

г) Чи володієте ви іноземною мовою? 

4.  кщо телефонуєте ви, слід: 

а) привітатися, назвати організацію, яку ви представляєте, свої прізвище, ім’я, по батькові; 

б) привітатися й запитати прізвище, ім’я, по батькові співрозмовника; 

в) запитати, хто взяв слухавку, і переходити до суті справи; 

г) відразу переходити до суті справи. 

5. Наради краще планувати у такий час: 

а) перша половина дня, зранку; 

б) друга половина дня, після обіду; 

в) після закінчення робочого дня; 

г) у вихідні. 

6. Вважається, що найскладніше питання потребує для ефективного розв’язання на нараді такого 

регламенту: 

а) не більше 10 хвилин; 

б) не більше 20 хвилин; 

в) не більше 30 хвилин; 

г) не більше 40 хвилин. 

7. Напис, зроблений керівником установи на документі, що містить вказівки щодо виконання 

цього документа, називається: 

а) візою; 

б) грифом затвердження; 

в) резолюцією; 

г) адресатом. 

8. Уніфікована форма службового документа з надрукованою постійною інформацією й 

місцем,відведеним для змінної, – це: 

а) бланк; 

б) формуляр-зразок; 

в) реквізит; 

г) формуляр. 

9.  ку інформацію не слід вказувати в резюме: 

а) освіта; 

б) професійні вміння і навички; 
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в) стан здоров’я; 

г) вказівка на можливість надання рекомендацій. 

10. Документ з незначним рівнем стандартизації, у якому особа повідомляє основні факти своєї 

біографії, є обов’язковою складовою особової справи працівника, – це:  

а) резюме; 

б) автобіографія; 

в) характеристика; 

г) наказ щодо особового складу. 

 
Завдання 2. Поставте наголос у словах і поясніть різницю в лексичних значеннях виділених 

слів. 

Договір, дискримінація, винахід, вимагання, виправдання, виправні роботи, відповідач, 

господарське право, дізнання, феномен, кредит, валовий, експерт, документ, природні заказники, 

заставний лист, каталог, експертна оцінка, супровідний зустрічний позов, статутний капітал, 

дивіденд, компостувати, ордер, орган. 

 
Завдання 3. Складіть витяг з протоколу про затвердження теми дипломного дослідження. 

 

 
Провідний викладач  ____________________________     _____Сарапин В.В._________  

( підпис)     (ініціали та прізвище)   

 

Завідувач кафедри _______________________                     ____Бобух Н.М._______  

(підпис)     (ініціали та прізвище)       
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра української та іноземної мов 
 

Поточна модульна робота 2 

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Варіант 3 

Завдання 1. Виконайте тестові завдання: 

1. Особливості писемного спілкування полягають у  

а) діалогічності, спонтанності, первинності; 

б) монологічності, консервативності, регламентованості; 

в) монологічності, дотриманні правописних норм, революційності; 

г) діалогічності, підготовленості, вторинності. 

2. Комунікація – це: 

а) слова, словосполучення, речення, якими передається інформація; 

б) процес обміну, збереження та передачі інформації; 

в) спостереження за власною діяльністю; 

г) координація щодо прийому та передачі інформації 
3. Метою юридичної консультації є:  

а) надання допомоги в галузі права; 

б) популяризація юридичної фірми; 

в) добір персоналу; 

г) обмін професійним досвідом. 

4. Людина, яка свідомо або несвідомо вдається до всіляких хитрощів, щоб контролювати ситуацію 

та досягати своєї мети на діловій бесіді: 

а) маніпулятор; 

б) лідер; 

в) актуалізатор; 

г) роботодавець. 

5. Дослідники розрізняють два підходи до перемовин:  

а) конфронтаційний і партнерський; 

б) разовий і постійний; 

в) політичний і економічний; 

г) офіційний і неофіційний. 

6. Фахівці з проблем усного ділового спілкування не рекомендують дотримуватися таких 

принципів щодо ведення перемовин: 

а) розмежування суті проблеми і стосунків учасників перемовин; 

б) визначення інтересів сторін; 

в) розгляд взаємовигідних варіантів; 

г) застосування суб’єктивних критеріїв. 

7. За походженням документи поділяються на: 

а) внутрішні і зовнішні; 

б) організаційні, розпорядчі, інформаційні; 

в) службові (офіційні) й особисті; 

г) вхідні й вихідні. 

8.  кщо текст документа не вміщується на одній сторінці, на другу сторінку можна перенести:  

а) сам підпис; 

б) не менше двох рядків тексту й підпис; 

в) підпис і дату; 

г) дату і не менше двох рядків тексту. 

9. План наукового тексту, в якому послуговуються називними реченнями, в яких головний член 

(підмет) виражений іменником або субстантивною частиною мови (прикметником, 

дієприкметником) тільки у формі називного відмінка: 

а) складний; 

б) питальний; 

в) номінативний; 
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г) тезовий. 

10. Коротко сформульовані основні положення доповіді ,лекції, статті тощо – це: 

а) план; 

б) тези; 

в) реферат; 

г) рецензія. 

 
Завдання 2. Відредагуйте речення, поясніть помилки. 
Суб’єктом данного злочину являється фізична осудна особа. При огляді міста події від 

учасників осмотру заяв по поводу порядку проведення осмотру та змісту протоколу, плану не 

поступало. З моїх слів записано вірно. Розбійний напад здійснили випивші підлітки. Розроблений 

план передбачав також захоплення заложників, які працювали як обслуговуючий персонал лікарні. 

В дальнійшому нам доведеться звернутись до свідків по даному кримінальному провадженню. На 

допиті директор часто путав імена своїх подільників. Громадянин К. одночасно являється 

директором кафе-бар по вул. Мира. Таку справку може видати любий лікар. Приведу деякі факти. 

По статті Кримінального кодексу йому нічого не грозить. Слід доказати свою непричасність до 

вчиненого злочину. 

 

Завдання 3. Складіть довідку про відсутність судимості 

 

 
Провідний викладач  ____________________________     _____Сарапин В.В._________  

( підпис)     (ініціали та прізвище)   

 

Завідувач кафедри _______________________                     ____Бобух Н.М._______  

(підпис)     (ініціали та прізвище)       
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра української та іноземної мов 
 

Поточна модульна робота 2 

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Варіант 4 

Завдання 1. Виконайте тестові завдання: 
1. Існують такі види ділових бесід: 

а) кадрові, проблемні (дисциплінарні), службові; 

б) колективні, індивідуальні; 

в) кримінальні, цивільні; 

г) політичні, економічні, особисті. 

2. До етично-мотиваційних способів впливу на людину належать: 

а) актуалізація, маніпуляція; 

б) наслідування, психічне зараження; 

в) навіювання, переконання; 

г) психічне зараження, навіювання. 

3. Фахівці з проблем усного ділового спілкування не рекомендують дотримуватися таких 

принципів щодо ведення перемовин: 

а) розмежування суті проблеми і стосунків учасників перемовин; 

б) визначення інтересів сторін; 

в) розгляд взаємовигідних варіантів; 

г) застосування суб’єктивних критеріїв. 

4. Перед підписанням угоди на перемовинах слід: 

а) уважно перечитати її, щоб уникнути непорозумінь; 

б) стисло обговорити основні положення перемовин; 

в) акцентувати увагу на особистих аспектах перемовин; 

г) обговорити умови справедливої домовленості. 

5.  кщо текст документа не вміщується на одній сторінці, на другу сторінку можна перенести:  

а) сам підпис; 

б) не менше двох рядків тексту й підпис; 

в) підпис і дату; 

г) дату і не менше двох рядків тексту. 

6. Реквізит «адресат» у документах розташовується: 

а) праворуч у верхній частині сторінки; 

б) праворуч у нижній частині сторінки; 

в) ліворуч у верхній частині сторінки; 

г) посередині сторінки. 

7. Рекомендаційний лист – це: 

а) 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; 

б) документ, у якому в офіційній формі висловлено громадську думку про працівника, 

оцінено його ділові та моральні якості; 

в) документ, у якому претендент повідомляє стислі відомості про освіту, трудову 

діяльність ,професійний досвід і досягнення чогось; 

г) документ, який подають у ситуації клопотання про посаду, влаштування на нову 

відповідальну роботу, подання на здобуття стипендії, гранту тощо. 

8. Документ, який узагальнює автобіографічні відомості працівника шляхом таблиці-анккети: 

а) особовий листок з обліку кадрів; 

б) трудова книжка; 

в) автобіографія; 

г) характеристика. 

9. Конспект, створений переважно з цитат, джерело дослівних висловлювань автора, називається: 

а) плановий; 

б) текстуальний; 
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в) вільний; 

г) тематичний. 

10. Уривок, витяг з якого-небудь тексту, який цитують у викладі матеріалу, з точною назвою 

джерела й вказівкою на відповідну сторінку: 

а) цитата; 

б) анотація; 

в) покликання; 

г) купюра. 

 
Завдання 2. До поданих ненормативних слів та словосполучень, які  вживаються в  

наукових текстах, доберіть нормативні.  

Відзив, в залежності, заключения, висновки по викладеному, відмінити, в деякій мірі, в 

кінці кінців, для наглядності, добавити, доказувати, досвід по розробці, задіяти, константувати, 

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. 

Довідка: деякою мірою, залежно від, висновок, закінчення, зрештою, врешті-решт, 

висновки з викладеного, скасувати, перенести, для унаочнення (увиразнення), додати, доводити, 

розпочинати, починати, відгук, залучити, констатувати, тим часом, скеровувати, спрямовувати, 

звертати, галузь виробництва, приблизний, орієнтовний, довкілля, навколишнє середовище, 

принаймні, щонайменше, за наявності, у разі, навичка, показувати, подавати, вступати до, 

надходити, чинити, під час вироблення, для вироблення, визнавати, брати до уваги, застосовувати, 

йдеться про, за таких обставин, у таких обставинах, накреслити, запланувати, перерахувати, 

перелічити, підготувати, незважаючи на, розв’язати проблему, вважати що, суперечити 

 

 
Завдання 3. Складіть пояснювальну записку про причини порушення трудової дисципліни 

(відсутність на робочому місці). 

 

 
Провідний викладач  ____________________________     _____Сарапин В.В._________  

( підпис)     (ініціали та прізвище)   

 

Завідувач кафедри _______________________                     ____Бобух Н.М._______  

(підпис)     (ініціали та прізвище)       
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 
«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра української та іноземної мов 
 

Поточна модульна робота 2 

з навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

Варіант 5 

Завдання 1. Виконайте тестові завдання: 
1. До індивідуальних форм ділового спілкування належать: 

а) збори, нарада, дискусія, перемовини; 

б) бесіда, співбесіда з роботодавцем, телефонна розмова, прийом відвідувачів; 

в) бесіда, дискусія, нарада, телефонна розмова; 

г) перемовини, співбесіда з роботодавцем, нарада, збори. 

2. Для того, щоб дискусія була корисною і сприяла ефективному розгляду проблеми, слід 

дотримуватися таких правил: 

а) викликати в опонента стан афекту, гніву, роздратування, щоб послабити його позицію 

або спровокувати до логічних помилок; 

б) не принижувати гідності опонента, виявляти повагу до нього; 

в) припускати звинувачення на адресу опонента; 

г) відкрито радіти через поразку опонента. 

3. 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 й дати. 

4. Розпорядчий документ, який регламентує призначення, звільнення, відрядження, відпустки, 

заохочення і стягнення: 

а) особовий листок з обліку кадрів; 

б) трудова книжка; 

в) наказ щодо особового складу; 

г) трудовий договір. 

5. До документів з кадрово-контрактних питань належать: 

а) заява, трудовий договір, розписка, доручення; 

б) автобіографія, резюме, заява, оголошення, звіт; 

в) автобіографія, заява, резюме, характеристика, рекомендаційний лист; 

г) трудовий договір, позовна заява, витяг з протоколу, наказ щодо особового складу. 

6. У службових листах реквізит «адресат», що містить найменування посади і прізвище службової 

або приватної особи, подають у відмінку: 

а) називному; 

б) родовому; 

в) давальному; 

г) знахідному. 

7. До документів, які фіксують факти, що визначають правовий статус об’єктів, належать:  

а) паспорт, військовий квиток, диплом про вищу освіту, свідоцтво про народження; 

б) угода, договір, доручення, скарга; 

в) акт про псування або знищення майна, прибутково-видаткові документи держбанків; 

г) протокол огляду місця події, протокол допиту, протокол судового засідання. 

8. Надання документів юридичної чинності, юридичного значення – це: 

а) легалізація; 

б) пролонгація; 

в) апеляція; 

г) класифікація. 
9. Українська мова (за правознавчим спрямуванням): навчальний посібник / О.А.Лисенко, 
В. М. Пивоваров, Л. М. Сідак та ін. – Харків : Нац. юрид. ун-т ім.  рослава Мудрого, 2014. – 340 с. 
Так оформлюється бібліографічний опис джерел: 

а) книги одного, двох, трьох авторів; 
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б) книги чотирьох авторів; 

в) навчальні програми; 

г) розділ або інша складова з книги. 

10. Порушенням вимог до наукового тексту є: 

а) чітке структурування на розділи і параграфи; 

б) відсутність понять, які можна тлумачити однозначно; 

в) уникання повторів, зокрема, висновків; написання яких передбачає новий рівень 

систематизації й узагальнення; 

г) наявність авторського « ». 

 
Завдання 2. Відредагуйте текст, допишіть відсутні відомості. 

 

Довіреність 

 , Соколенко Олена Петрівна, довіряю Зорівчак Віктору Івановичу, який мешкає у 

м.Полтава по вул. Остапа Вишні 34, кв. 12 представляти мої інтереси в суді по справі наслідування 

майна. 

8 листопада 2016 року       Підпис 

Підпис громадянки Соколенко О. П. засвідчую: 

Державний нотаріус        ценко С. В. 

 

Завдання 3. Складіть довіреність на представництво в усіх компетентних органах. 

 
Провідний викладач  ____________________________     _____Сарапин В.В._________  

( підпис)     (ініціали та прізвище)   

 

Завідувач кафедри _______________________                     ____Бобух Н.М._______  

(підпис)     (ініціали та прізвище)       

 


