
Викладач: Москвіна Г.І.  

Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням).  

Для студентів груп 4ДМ-89, 4ДМ-90, 4АМ-101, 4АМ-102.  

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  
 

ІМЕННИК 

                                                           Серія 1 

1. Вкажіть правильний варіант відповіді. 

Офіційними назвами посад, професій і звань є іменники 
а) чоловічого роду; 

б) жіночого роду; 

в) середнього роду. 

Назви документів, незалежно від їх виду, пишемо 
а) з великої літери; 

б) з малої літери. 

Іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини можуть мати 
а) тільки закінчення -у, -ю; 

б) тільки закінчення -ові, -еві, -єві; 

в) паралельні закінчення -ові, -еві, -єві і -у, -ю. 

Іменники із значенням збірності в родовому відмінку мають  
а) закінчення -а, -я; 

б) закінчення -у, -ю; 

в) паралельні закінчення -а, -я і -у, -ю. 

Іменники у сполученні із числівниками два, три, чотири вживаються 
а) у родовому відмінку однини; 

б) у родовому відмінку множини; 

в) у називному відмінку множини.  

Іменники у сполученні з дробовими числівниками вживаються  
а) у називному відмінку множини; 

б) у називному відмінку однини; 

в) у родовому відмінку однини; 

г) у родовому відмінку множини. 

2. Вкажіть варіант, у якому правильно узгоджені іменники з 

числівниками. 
а) півтора кілограма; два кілограма; три тонни; чотири відсотки; два з 

половиною місяці; 

б) одна ціла і п'ять десятих гектари; півтора року; три плуги; чотири центнери; 

в) два літра; три літри; чотири з половиною тижні; одна третя аркуша; 



г) чотири гектари; півтора місяця; три з половиною місяці; два варіанти; 

д) три центнера; півтори тонни; чотири трактори; двадцять два причепи. 

3. Вкажіть варіант, у якому правильно утворено форму родового відмінка 

іменників чоловічого роду: 
а) зібрано соняшнику; викопано цукрового буряку; обмолочено гороху; 

заготовлено сінажа; зібрано з гектара; 

б) після закінчення інституту; внаслідок туману; у напрямку до Львову; 

щопонеділка; 

в) виконання плану; близько майдану; зроблено з воску; гарного   малюнка; 

г) без винятку; другого сорту; готуватися до екзамена; населеного пункту; 

д) без плаща; виступ лектора; звернутися до Івана Дорошенка; багато товара. 

                                                                Серія 2 
1. Вкажіть правильний варіант перекладу. 

Внимательное отношение к сотрудникам 
а) уважне відношення до співробітників; 

б) уважне ставлення до співробітників. 

Отсутствие опыта работы 
а) відсутність досвіду роботи; 

б) відсугність досвіду праці; 

в) брак досвіду роботи; 

г) брак досвіду праці. 

Штатное расписание 
а) штатний розклад; 

б) штатний розпис 

Назначить своим заместителем 
а) назначити своїм заступником; 

б) призначити своїм заступником; 

в) назначити своїм замісником; 

г) призначити своїм замісником. 

Подготовить мероприятия 
а) підготувати міроприємства; 

б)   підготувати заходи. 

Текучесть кадров 
а) текучість кадрів; 

б) плинність кадрів. 

Чрезвычайное положение 
а) надзвичайний стан; 

б) надзвичайне положення. 

2. Перекладіть подані нижче синтаксичні конструкції. 
 Административное взыскание - ...  

 Бумажная волокита - … 

 По семейным обстоятельствам - … 



 Писать сумму прописью - ... 

Применить санкции - … 

Разделять мнение - … 

Удостоверить подписью - …  

Численное превосходство - ...  

В чем дело? -  ... 

3. Зробіть правильний вибір слів, що написані відповідно до правопису: 
• специаліст - спеціаліст; 

• коллектив - колектив; 

• приорітет - пріоритет; 

• обьєм - об'єм; 

• менеджер  - мениджер; 

• бухгалтер - бугалтер; 

• рикомендація - рекомендація; 

• апарат - аппарат; 

• маркетинг - маркитинг; 

• лізинг - лізінг; 

• дилер - ділер 

                                                                   Серія 3 
1. Відредагуйте подані речення. Вкажіть варіант, який не потребує 

редагування. 
а) Ця кандидатура в усіх відношеннях підходить нам. 

б) Нарада по проблемам охорони оточуючого середовища відбулася 

минулої неділі. 

в) Ми провели ряд важливих міроприємств. 

г) Буря нанесла  велику шкоду посівам. 

д) Треба докласти великих зусиль, щоб змінити ситуацію на краще. 

2. Зробіть правильний вибір слів, що в дужках. Підкресліть потрібне 

слово. 
Ми виконали поставлені перед нами (завдання, задачі). 

Під час ревізії виявлено (нестачу, недостачу) матеріальних цінностей. 

Повідомлення надійшло на (ваш адрес, вашу адресу). 

Акт було складено у трьох (примірниках, екземплярах). 

Його позбавили права власності на земельну (ділянку, дільницю). 

3. Допишіть іменники, що є складовою частиною усталених 

синтаксичних конструкцій, які вживаються в документах. 
Надати .......... ; 

Підбивати...;  

Брати...; 

Підвищити..; 

Призначити...; 



Покласти...; 

Нести ...; 

Створити.... 

Слова для довідок: підсумки, посада, обов'язки, участь, рівень, допомога 

можливість, умови, комісія, право, заступник директора. 

                                                            Серія4 

1. Продовжіть думку, передбачаючи конкретну ситуацію. 
Запрошуємо Вас взяти участь у... 

На засіданні правління ми заслухали... 

Контроль за виконанням цього розпорядження було... 

Звертаємося до Вас із проханням... 

2. Доберіть до поданих іменників антоніми. 
Стабілізація - ...  

Задоволення - ...                                                      

Дія -  . . .                                    

Аргументи - ... 

 Висунення (кандидатури) - ...  

Усунення (від роботи) - ...  

Монополізація - ... 

3. Які іменники допоможуть визначити вид документів? 
Рекомендаційна... 

Службовий... 

Пояснювальна... 

Статистична... 

Позовна... 

Доповідна... 

Законодавчий... 

Трудова... 

Поштова... 

Офіційне...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКМЕТНИК 

                                                    Серія 1 

1. Вкажіть правильні варіанти відповідей. 

Прикметники змінюються 
а) зародами; 

б) за числами; 

в) за часами; 

г) за відмінками; 

д) за відмінами. 

Ступені порівняння утворюються 
а) від відносних прикметників; 

б) від якісних прикметників; 

в) від присвійних прикметників. 

У професійному мовленні, як правило, вживається 
а) повна форма; 

б) коротка форма прикметників. 

Залежно від закінчення основи прикметники поділяються на 
а) тверду групу; 

б) мішану групу; 

в) м'яку групу. 

Найчастіше прикметники сполучуються 
а) з іменниками; 

б) з дієсловами; 

в) з числівниками; 

г) з прислівниками; 

д) із займенниками. 

2. Перевірте свої знання про прикметник, доповнюючи початки фраз: 

Прикметники змінюються за... 

Прикметники можуть виражати різні ознаки: колір, розмір,...,...,... 

За лексичним значенням прикметники поділяються на... групи ... 

Якісні прикметники мають... ступені порівняння ... 

3. Вкажіть варіант, у якому правильно дібрано якісні прикметники. 
а) Великий розмір; важливе завдання; глибока криза; цікаві ідеї; сільська влада 

б) тверді ціни; твердий грунт; високі ціни; вдалий вибір; приємне враження 

в) міський транспорт; вузький прохід; короткий термін; гарний на вигляд; поганий 

урожай; 

г)   близька відстань; хороша земля; довга дорога; докладна інформація; 

великий прибуток. 

 

Серія 2 



1. Вкажіть варіант, у якому правильно утворено ступені 

порівняння прикметників. 
а) найширший, найбільш широкий, найбільш ширший, дуже широкий; 

б) доцільніший, самий доцільний, найдоцільніший, найбільш доцільний; 

в) найзручніший, найменш зручний, значно зручніший, набагато зручний; 

г) найбільш зручний, найзручніший, набагато зручніший, більш зручний; 

д) найдосконаліший, самий досконаліший, найбільш досконалий, найменш 

досконалий. 

2. Вкажіть варіант, у якому правильно написано складні прикметники. 
а) електросиловий, суспільно-корисний, сільськогосподарський, електронно-

обчислювальний, м'ясо-молочний; 

б) північно-західний, одноразовий, вище зазначений, загальнодержавний, 

м'ясозаготівельний; 

в) агропромисловий, внутрішньогосподарський, матеріально-

технічний, 

матеріально-відповідальний, середньодобовий; 

г) загальноосвітній, машинобудівний, нижчепідписаний, молочно-білий, 

діаметрально протилежний; 

д) народногосподарський, деревообробний, новоутворений, 

науковотехнічний, південно-східний. 

3. Вставте пропущені орфограми у поданих прикметниках. 
Суб...єктивний, р…нтабельний, ...рендний, дружн...й, 

рац…ональний, україн..с..кий, зворотн...й, бе..господарний, 

еф..ктивний, дорожн…й, пр...ватний, пр...синговий, 

не/заперечний, ком..рційний. 

Серія З 

1. Вкажіть правильний варіант перекладу. 

 Правильное решение 
а) правильне рішення; 

б) вірне рішення. 

Подавляющее большинство 
а) подавляюча більшість; 

б) переважна більшість; 

в) абсолютна більшість. 

Бывший директор 

фирмы 
а) бувший директор фірми; 

б) колишній директор фірми. 

 

Крупные хозяйства 
а) великі господарства; 



б) крупні господарства; 

Заключительный этап 
а) заключний етап; 

б) конечний етап; 

в) кінцевий етап. 

Самый лучший вариант 
а) найкращий варіант; 

б) самий кращий варіант. 

Многочисленные коллективы 
а) багаточисельні колективи; 

б) багаточисленні колективи; 

в) чисельні колективи; 

г) численні колективи. 

2. Утворіть прикметникові словосполучення відповідно до законів 

лексичної сполучуваності. 

Чисельний Численний 
(перевага, господарство, дослід, загін, аналіз, аудиторія, колектив) 

Крупний        Визначний        Видатний   Широкий   Великий 
(зерно, спеціаліст, рогата худоба, план, колода, пісок, майстер, завод, 

планом, учений) 

Економічний                                                           Економний 
(район, розвиток, господиня, життя, журнал, криза, витрачання води, рух, рухи, 

система) 

 

3. Зробіть правильний вибір прикметників, що в дужках.  

    Підкресліть їх. 
Ця інформація надійшла з (імовірних, вірогідних) джерел. Усі перешкоди ми 

здолали (дружніми, дружними) зусиллями. Минулого тижня розпочалися 

(поновлювальні, відновлювальні) роботи. Умови договору були (приємливі, 

прийнятні). (Наступні, слідуючі) питання ми розглянемо іншим разом. 

                                                          Серія 4 

1. Продовжіть думку, передбачаючи конкретну ситуацію. 
Більшість студентів нашої групи ... 

Економічні показники нашого району свідчать...  

Якщо я стану керівником господарства... 

2. Дайте відповіді на запитання. 
     Ви звертаєтеся до керівника з проханням надати відпустку. Яку 

     відпустку може надати Вам керівник? 

         Яких заходів треба вживати у відповідних виробничих ситуаціях? 

    Як Ви охарактеризуєте себе як фахівця і як людину, вживаючи 

прикметником форми? 

3. Доберіть синоніми до слів. 



Ідентичний- 

Лаконічний 

Адекватний 

Ефективний 

Неординарний - ... 

Хронічний 

Гуманний -... 

4. Поставте наголоси в поданих прикметниках. 
Простий, господарський, валовий, найважливіший, добовий, вигідний, 

податковий, довгостроковий, пересічний, низькорентабельний, 

договірний, середньомісячний, кваліфікований, сором'язливий, людяний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЙМЕННИК 



                             Контрольні запитання та вправи 

                                      Питання для самоконтролю  

1. Які займенники можуть виступати в ролі іменника? 

2. Які займенники змінюють основу під час відмінювання? 

3. Коли в займенників з'являється приставний приголосний н? 

4. Які відповідники є в українській мові російським прислівникам 

   по-моему, по-нашему  тощо? 

                                  Вправи для самоконтролю 

Завдання 1. Прочитайте текст. Знайдіть займенники і визначте, до 

якого розряду вони належать. 

Будь-які технології є безумовно соціально-культурним, національно-

історичним явищем. Розвиток їх надто залежить від соціально-історичних 
передумов, зумовлений реальною соціально-політичною ситуацією, в якій 
перебуває нація. Тому, якщо говорити, наприклад, про історію технологій 
- це говорити про історію діяльності народу, історію науково 

обґрунтованих поглядів на організацію різних видів діяльності, історію 
способів, прийомів, засобів життєдіяльності нації. 

Серед різних видів технологій виділяються такі, котрі направлені на 
предметний світ, що оточує людей, і такі, котрі направлені безпосередньо 

на людину і людинознавство, суспільство і суспільствознавство - це 
гуманітарні технології. Останні повинні займати належне місце в системі 
народознавчих, зокрема українознавчих, понять. Але будь-які технології, і 
зокрема комп'ютерні, отримують гуманітарну інтерпретацію і 
розглядаються з погляду впливу їх на життєдіяльність особи і суспільства, 
впливу на свідомість і розвиток професіоналізму тощо, тобто мають 
гуманітарний аспект аналізу (В. Різун). 

          Завдання 2. Перепишіть речення, займенники в дужках поставте у 

відповідній формі. 

(Наш) підприємство має (свій) пансіонати відпочинку, оздоровчо-

профілактичний санаторій. 

Експеримент (ваш) фірми не дав (жодний) результатів. На (скільки) 

заводах проведено інвентаризацію меблів. (Наш) група працювала в цеху до 

(сам) вечора. У відрядженні (наш) фермери (дещо) навчились. Всі прилади 

привезені на (чиїсь) машинах. 

 



Завдання 3. Перекладіть українською мовою. Знайдіть займенники 

і визначте їх роль у виразах. 

...Человек через слово всемогущ... (Г. Державин). 
Речь - река, а язык ее источник (Л Сковорода). 
Нет на свете средства сильнее слова (К. Станиславский). 
Человек познается по его языку (Восточная мудрость). 

Самое большое и самое дорогое достояние каждого народа - это его 

язык,    этот    живой    тайник    человеческого    духа,    его    богатая 

сокровищница (Панас Мирный). 
Языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последнего 
дня своей жизни (К. Паустовский).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИСЛІВНИК 

 



Вправи та завдання на вживання числівників у професійних 

текстах 
 

                                   Завдання для самоконтролю знань 

Завдання 1 

Складіть речення, в яких поняття лікоть, лан, аршин, гони, 

сажень вживаються як загальновживані слова і слова на означення міри 

довжини. 

 

Завдання 2 

Доповніть текст числівниками, які допоможуть охарактеризувати 

дане господарство. Ви хотіли б працювати у такому господарстві? 

Напишіть про це. 

Закрите акціонерне товариство «Нива» створено у ... році. За 

господарством закріплено ... га землі. У господарстві працює... 

чоловік, середній вік яких ... років. Кожен працівник має право на 

безплатне одержання у власність близько ... га землі. Щороку кращим 

працівникам виплачується премія ... грн. 

Завдання З 

Прочитайте текст. Запишіть його, замінивши цифри словами. Визначте 

групи числівників за значенням, будовою. Як узгоджуються вжиті в тексті 

числівники з іменниками? 

Фермерське господарство «Відродження» має 640 гектарів землі. Торік 

було зібрано по 80 центнерів зерна кукурудзи з гектара, по 4...ячменю, 

26...соняшнику. Механізатор заробляє по 350-400 гривень. В 

агрокооперативі «Перемога» працює 345 чоловік. Минулого року тут 

одержали 860 тисяч гривень чистого прибутку. Вартість майнового 

комплексу - 4 млн. 783 тис. гривень. 

 

Завдання 4 

Доповніть тексти документів числовими назвами, дотримуючи правил 

запису. Запишіть, які це документи. 

Прошу надати мені відпустку за власний рахунок з ... на ... 

робочих днів.(...?...) 

Я,  Сидоренко Іван Степанович, одержав від завідувача складу для 

тимчасового користування... лопат,... відер,... грабель,... вил,... халатів. 

(...?...) 



Я, Кондратюк Олена Іванівна, народилася... липня... року. 

Ковальчук Михайло Кіндратович працює головним агрономом... 

років. Завдяки його вмілій роботі врожайність зернових за останні... років 

підвищилася на... %(...?...) 

Завдання 5 

Як по-іншому запишете складні слова, першою частиною яких є числівники. 

У десятиденний термін — ... Триденна 

відпустка - ... Чотириміліметровий отвір - 

… Двадцятиповерховий будинок - ... 

Двадцятикілограмова бочка –

П’ятдесятипроцентний розчин - … 

Стокілометрова відстань - … 

Завдання 6 

Як можна змінити форму запису числівників у нижчеподаних прикладах. 

Постачальник відвантажує замовникові продукцію: 

• першого сорту - 40 %; 

• другого сорту - 30 %; 

• третього сорту - 20 %. 

Акт складено у трьох примірниках: 

• перший примірник - директорові заводу; 

• другий примірник - головному бухгалтерові; 

третій примірник - начальникові цеху. 

 

Завдання 7 

Утворіть словосполучення, узгодивши числівники два, три, чотири з 

поданими нижче іменниками. 

Селянин, бухгалтер, економіст, відсоток, будинок, заробітчанин, 

громадянин, день, рік, місяць, термін, менеджер, завідувач, виріб, студент, 

брат, варіант, слов'янин, гектар, фактор, об'єкт, ваучер, комп'ютер, дилер. 

Завдання 8 

Уважно прочитайте словосполучення і випишіть ті, в яких ужито 

числівники. Складіть з ними речення. 



П'ять комбайнів, п'ятеро комбайнерів, десяток фірм, десятки господарств, 

десять бригад, два комплекси, другий комплекс, дванадцятигодинний 

робочий день, чотириповерховий будинок, перша сотня, п'ятирічний план, 

троє практикантів, у двох школах, виконати удвох, по друге липня, по-друге, 

зробити висновки. 

Завдання 9 

Чи у всіх словосполученнях вжито числівники? Розподіліть їх на дві 

групи: із власне числівниками та омонімічними прислівниками, іменниками. 

Складіть і запишіть з ними речення. 

Небагато палива, небагато пам'ятає, мало зробив, мало центнерів, багато 

досліджень, багато гектарів, більшість делегатів, є більшість. 

Завдання 10 

Іноді виникають труднощі у вживанні форм однини і множини 

числівників і числових назв. Від чого залежатиме вибір цих форм? 

Більшість господарств виконала план заготівлі молока. Більшість 

господарств виконало план продажу державі зерна. Більшість господарств 

виконали річний план. 

Сто двадцять вісім молодих спеціалістів поїхало у села 

Миколаївської області. Три фірми не виконали замовлення. 

 

 

Завдання 11 

Відредагуйте словосполучення і речення, в яких порушено 

правила сполучення числівників з іменниками. 

Більша половина корів не доєна.  Доярка приходить на ферму в 

п'ять годин ранку. Зібрали всього по 23 центнера зернових з гектара. 

За пару днів розпочнуться жнива. Близько 1 /З студентів першого 

курсу поїхала на практику в ЗАТ «Ольвія». Одна друга випускників 

школи вступила до вищих навчальних закладів. Дирекція привітала 

всіх жінок з Восьмим березням. Передбачається перевиконання плану в 

два з половиною раза За півтора роки ми досягли бажаних 

результатів. Ювіляра привітали з шестидесятиріччям. Мій брат 

доглядає на фермі чотири теляти. Двоє доярок перевиконали взяті 

зобов'язання. 



Завдання 12 

Перекладіть нижчеподані словосполучення. Складіть з п 'ятьма (на вибір) 

речення. 

На сорока девяти участках 

Двумстам пятидесяти лучшим работникам 

Полтора часа; полтора метра 

До семидесяти процентов 

В ста восьмидесята случаях из пятисот  

В половине первого; в первом квартале 

Во втором полугодии 

Два договора; четыре приказа 

Два с половиной месяца 

Не позже двадцать третьего июня 

 

Завдання 13 
Будьте учасниками конкурсу з української мови. Виконайте тестові 

завдання. 

1. У кожній групі підкресліть слова, які не можуть сполучуватися із 

збірними числівниками. 

а) Троє юнаків; троє жінок; троє студентів; троє студенток; троє коней. 

б)Четверо саней; четверо сестер; четверо судців; четверо викладачів; 

четверо вулиць. 

в) Двоє героїнь; двоє героїв; двоє дівчат; двоє воріт; двоє крил. 

 

2. Вкажіть варіант, у якому записано лише числівники. 

а) Двадцятиповерховий, двадцятеро, двадцятий, двадцятиліття, 

двадцятка, двадцять. 

б) Трійка, третій, потроїти, третина, тричі, трійця, тріо. 

в) Перший, вперше, по-перше, першість, першорядний, першокласний. 

г) Один, одиниця, одинокий, одинарний, одинадцятий, одинак, 

одинадцятеро. 

д) П'ять, п'ятнадцять, п'ятнадцятий, п'ятдесят, п'ятеро, п'ятий. 

3. Вкажіть варіант, у якому правильно поставлено наголоси у 

числівниках. 

а) Сімдесятий, вісімдесятий, дев'яностий, сотий, одинадцятий, 

мільйонний. 

б) Двадцятеро, тридцятеро, п'ятеро, вісімнадцятеро, семеро. 

в) Шістдесят, сімдесят, двадцять, дев'яносто, сімнадцять, одинадцять, 

чотирнадцять. 



4. Вкажіть варіант, у якому числівники записано  згідно з 

орфографічними та граматичними нормами. 

а) П'ятьсот, сім, дев'ятий, шістьома, двадцять, п'ятнадцять, п'ять. 

б) Тисяча, чотирма, вісімсот, п'ятдесяти, трьох, восьми, сімома, сімдесят. 

в) Дві п'яті, три шості, сім восьмих, сімох, шістсот, шестисот, шістдесят. 

 

                                    Тестові завдання  

 
                                                      Серія 1 

1. Вкажіть правильний варіант відповіді 

Складні та складені числівники на початку речення записують 

а) цифрами; 

б) словами. 

Інформація передається у формі 

а) словесного запису; 

б) цифрового; 

в) словесно – цифрового запису. 

Складні слова, перша частина яких – цифрове позначення пишуться 

а) стовідсотковий; 

б) 100 – відсотковий; 

в) стопроцентний; 

г) 100 – процентний.  

Числівники два, три, чотири у сполученні з іменниками вживаються 

а) у формі родового відмінка (два варіанти); 

б) у формі називного відмінка (два варіанти). 

З неозначено – кількісними числівниками (більшість, меншість, багато, 

частина) присудки мають таку форму: 

а) більшість студентів склала іспит; 

б) більшість студентів склало іспит; 

в) більшість студентів склали іспит. 

Якщо однозначне число вказує на одиниці виміру, воно пишеться 

а) цифрами (10 центнерів картоплі); 

б) словами (десять центнерів картоплі). 

Якщо однозначне число не вказує на одиниці виміру, воно записується 

а) словами (випробування тривають три – п’ять місяців); 

б) цифрами (випробування тривають 3 – 5 місяців). 

2. Вкажіть правильні варіанти узгодження числівників з іменниками. 

а) до першого лютого; 

б) з першим лютим; 

в) з першим лютого; 

г) на перше лютого; 



д) на перше люте. 

 

а) півтора року; 

б) півтора роки; 

в) півтора місяці; 

г) півтора місяця; 

д) два з половиною місяці; 

е) два з половиною місяця. 

 
а) три відсотка; 

б) три відсотки; 

в) три дев’яті відсотка; 

г) три дев’ятих відсотка. 

 

3. Вкажіть правильний варіант написання числівників у формі орудного 

відмінка 

А) п’ятьома, двомастами, тисячою, трьома, тридцятьма; 

Б) сорока, обидвома, сімома, сімдесятьма, кількадесятьма; 

В) трьомастами, шістдесятьма, вісьма, сімнадцятьма, ста, п’ятьомастами; 

Г) однією, дев’яноста, десятьма, сьома, п’ятдесятьма, восьмистам. 

                                                  Серія  2 

1. Вкажіть правильний варіант перекладу. 

Пятьдесят процентов 

а) п’ятьдесят відсотків; 

б) пятдесят  відсотків; 

в) п’ятдесят відсотків. 

Поздравить с восьмидесятилетием 

а) привітати з восьми десятиліттям; 

б) привітати з вісімдесятиліттям; 

в) привітати з восьми десятиріччям; 

г) привітати з вісімдесятиріччям. 

Двухдневный заработок 

а) двухденний заробіток; 

б) дводенний заробіток; 

в) двохденний заробіток. 

Назначить деловую встречу на восемь часов вечера 

а) назначити ділову зустріч на вісім годин вечора; 

б) назначити ділову зустріч на восьму годину вечора; 

в) призначити ділову зустріч на восьму годину вечора; 

г) призначити ділову зустріч на вісім годин вечора. 

Без двадцати минут десять 



а) без двадцяти хвилин десять; 

б) без двадцяти хвилин десята; 

в) за двадцять хвилин десята; 

г) за двадцять хвилин десять; 

д) двадцять хвилин до десятої. 

Двадцать два центнера с гектара 

а) двадцять два центнери з гектару; 

б) двадцять два центнера з гектара; 

в) двадцять два центнери з гектара. 

В ста семидесяти случаях 

а) в ста семидесяти випадках; 

б) у сто семи десяти випадках; 

в) у ста сімдесяти випадках. 

 

2. Правильно перекладіть подані  числівникові словосполучення. 

Пятидесятикилометровое расстояние -… 

На сорока девяти участках -… 

 

Двумстам шестидесяти лучшим работникам -… 

В ста восьмидесяти случаях из пятисот -… 

На протяжении трехсот семидесяти дней -… 

С двухнедельным испытательным сроком -… 

Заготовить около четырехсот тонн зерна -… 

 

3.Дайте відповіді на нижчеподані запитання. Числівникові форми 

запишіть словами. 

Якого року Ви вступили до Миколаївського державного аграрного 

університету? 

Скільки студентів навчається у Вашій групі? 

Який відсоток студентів мають заборгованість, із скількох дисциплін? 

На якому курсі вивчається українська мова професійного спілкування? 

 

                                                      Серія  3 

 

1. Відредагуйте подані речення. Вкажіть варіант, який не  

потребує редагування.І 

а) 25 гектар загальної площі займають багаторічні трави; 

б) біля 1/3 студентів поїхали на роботу в села Миколаївської області; 

в) за пару днів розпочнуться весняно – польові роботи; 

г) три з половиною місяця прийдеться працювати над дослідженням даної 

проблеми; 



д) усі двадцять один процент перевиконання плану свідчать про напружену 

роботу колективу. 

2.Зробіть правильний вибір з поданих словосполучень. 

Близько ста виробів       ? біля ста виробів 

Половина працівників    ?    одна друга працівників 

Троє фірм, троє установ     ?    три фірми, три установи 

Два фахівці      ?     два фахівця 

Чотири відсотка      ?     чотири відсотки 

П’ятдесятирічний стаж      ?     п’ятидесятирічний стаж 

 

3.Допишіть закінчення в поданих словосполученнях. 

Два варіант…; чотири комбайн…; тридцять три центнер…; п’ять місяц…;  

Перше лют…; чотири примірник…; двоє студент…; півтора тижн…; два з 

половиною тижн…; три  літр…; два раз…; півтора кілограм… . 

 

                                                     Серія  4 

1. Запишіть на місці крапок числівники (цифрами). В якому документі 

будете їх уживати? Вкажіть назву документа. 

Прошу надати мені з … відпустку за власний рахунок на … робочих днів. 

На Ваш запит від … цього року за №… повідомляю, що наша угода про 

співробітництво зберігає чинність по … цього року. 

Я, Кондратюк Ірина Степанівна, народилася… серпня.. року. 

 

2.Поставте наголоси у поданих числівниках.  

Чотирнадцять, сімдесят, одинадцятий, двадцятеро, сімдесятий, вісімдесят, 

одинадцятеро, п’ятнадцятеро, дев’ятсот, десятеро, чотирнадцятий, дев’ятеро. 

 

3.Вкажіть варіант, у якому числівники вживаються в переносному 

значенні. 

а) п’ятий кілометр, сім днів тижня, п’ята заява, сім мішків зерна; 

б) п’ята влада, сім п’ятниць на тиждень, п’яте колесо до воза, наговорити сім 

мішків гречаної вовни. 

 

4.  У якому варіанті неправильно вжито числівник у фразеологізмах? 

а) бути на сьомому небі від щастя;                                                        

б) чекати до другого пришестя; 

в) як дві краплі води.                 

г) був за тридев′ять земель; 

д) опинитися між двох вогнів. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДІЄСЛОВО 

Серія 1 

1. Вкажіть правильні варіанти відповіді. 

     Дієслово має такі граматичні ознаки 

а) спосіб; 

б) час; 

в) відмінок; 

г) число; 

д) особу. 

Для ділових паперів характерна 

а) означена форма дієслова (оголошую, затверджую); 

б) неозначена форма дієслова (оголосити, затвердити). 



У наказах, розпорядженнях, постановах уживаються дієслова 

а) дійсного способу; 

б) умовного способу; 

в) наказового способу. 

Неозначена форма дієслова (інфінітив) має 

а) лише закінчення -ти (відповідати); 

б) лише закінчення -ть (відповідать). 

Недоконаний вид, як правило, позначається 

а) складними формами (здійснюватимуть); 

б) складеними формами (будуть здійснювати). 

2. Підтвердіть свої знання про дієслово, продовжуючи думку. 

У сучасній українській мові дієслова мають три способи:... 

Дієслово може означати... 

Накази, розпорядження, прохання, вказівки складаються, як правило, від діє-

слів… 

Для творення дієслів найчастіше вживаються префікси та суфікси… 

 
3. Утворіть дієслівні конструкції, які будете вживати, готуючи текст 

наказу. 
призначення на посаду; 
звільнення з посади;  
вживання заходів; 

Наказую:                   покладання обов'язків;  
надання відпустки; 
відрядження на курси; 
зарахування до вузу 
 
Серія  2 

1. Вкажіть правильний варіант перекладу дієслівних словосполучень 
     Подвести итоги работы 

а) підвести підсумки роботи; 

б) підбити підсумки роботи. 

Применять меры 

а) вжити заходи; 

б) вжити заходів; 

в) прийняти міри. 

Относиться к обязанностям 

а) відноситися до обов'язків; 

б) ставитися до обов'язків. 

Восстановить в должности 

а) поновити в посаді; 



б) поновити на посаді; 

в) відновити на посаді; 

г) востановити на посаді. 

Привести к потере 

а) привести до втрати; 

б) призвести до втрати. 

Заключать сделку 

а) заключати угоду; 

б) укладати угоду. 

Поступить в продажу 

а) поступити в продаж; 

б) поступити в продажу; 

в) надійти в продаж; 

г) надійти в продажу. 

 

2. Перекладіть стандартні конструкції, що вживаються в документах  

     Писать сумму прописью -... 

Подвести черту -... 

Привлечь к ответственности -...  

Разделять мнение -...  

Расторгнуть контракт -... 

Предоставить отпуск -... 

Совершать сделку -... 

Удовлетворить просьбу-... 

Соблюдать регламент -... 

3. Зробіть правильний вибір слів, що в дужках. Підкресліть потрібне 

слово. 

Правил дорожнього руху потрібно (дотримувати, дотримуватися).  

(Подати, дати, надати) допомогу малозабезпеченим.  

Керівники названих господарств (не здійснюють, не виконують) своїх 

обов'язків. 

Збори акціонерів (оголосили, проголосили) відкритими. 

 У складанні тексту договору (брали, приймали) участь як фізичні, так і 

юридичні особи. 

                                                            Серія З 

1. Відредагуйте подані речення. 

Дирекція зобов'язана надати звіт зі своєї діяльності. 

Прохаємо вислати на наш адрес пропозиції щодо реорганізації  

підприємства. 

Група успішно здала іспитову сесію. 



Комісія здійснила велику роботу по забезпеченню належного 

контролю по дотриманню дисципліни праці. 

Досвід працівників ЗАТ «Ольвія» став швидко розповсюджуватися по 

області. 

2. Вкажіть варіант, у якому немає помилок у написанні дієслівних 

префіксів. 

а) розпустити, відтворити, зкомпрометувати, підтримувати, обгрунтувати, 

забезпечити; 

б) зекономити, скористатися, роскрити, підтвердити, переконати, 

зіставити; 

в) скинути, з'єднати, прикладати, скоїти, зігнорувати, передплатити; 

г) прекругити, обпалити, розтягнути, зіткнутися, ствердити; 

д) сприймати, збудувати, зпланувати, відбудувати, розкрити, 

поінформувати. 

3. Утворіть стандартні конструкції, добираючи до поданих дієслів 

іменники, що справа, у відповідній відмінковій формі. 

Нести нагода 

Мати допомога 

Брати  на меті 

Порушувати  чинність 

Надати  участь 

Набувати  відповідальність 

Ставити  комісія 

Створити  питання, запитання 

 

 

                                                Серія 4 

1. Продовжіть думку, передбачаючи конкретну ситуацію. 

Ми вважаємо за доцільне -... 

На зборах було порушено питання про - ... 

Я пропоную -... 

Більшість господарств нашого району -... 

2. Доберіть синоніми до поданих дієслів. 

Акцентувати -... 

Повідомляти -... 

Редагувати -... 

Рекомендувати -... 

Ліквідувати -... 

Стимулювати -... 

Гарантувати -... 



Лімітувати -... 

3. Які дієслова допоможуть розкрити зміст послуг, що їх надає бюро? 

Бюро надає такі послуги: 1... .з питань оподаткування й бухобліку. 

2....вести облік на персональному комп'ютері. 3....на Вашому 

підприємстві правильність надходження платежів до бюджету. 

4....Ваші інтереси в арбітражному суді. 

5....економічний аналіз. 

6.  ...платоспроможність Ваших ділових партнерів. 

7....інші аудиторські послуги. 

Слова для довідок: надати, перевірити, захистити, навчити, 

проконсультувати (надати консультацію), провести. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЙМЕННИК 

 
Завдання 1 

Перевірте себе в написанні прийменників, розкривши дужки. 

По/над, з/поміж, на/зустріч, не/зважаючи/на, з/попід, за/для, по/за, в/ре-

зультаті, в/наслідок, по/при, в/силу, за/в/дяки, у/напрямку, що/до, згідно/з, 

відповідно/до. 

Завдання 2 

Узгодьте запропоновані слова і словосполучення з прийменниками, 

поданими нижче. Правильно напишіть прийменники. 

Зусилля фермерів, недорід, реформування, недостатній практичний досвід, 

приватизація, стимул, дослідження, наполеглива праця, закони, труднощі, 

критерії, інфляція. 

Слова для довідок: не/зважаючи/на, через, завдяки, в/наслідок, згідно/з, від-

повідно/до, по/при, в/результаті. 

Завдання З 

Утворіть фразеологічні звороти за допомогою прийменників. 

Грати, вогонь; дістати, земля; стояти, завада; вийти, фінішна пряма; привести, 

спільний знаменник; гострий, язик; робити муха, слон; тримати, язик, зуби; 

брати, живе; ставати, ноги; водити, ніс. 

Завдання 4 

Доберіть антоніми до поданих прийменникових словосполучень. 

Через пасивність учасників зборів — ...  

Звільнити з посади — ...  

Направити лист до редакції — ...  

Брати на себе відповідальність — ...  

Всупереч правилам —...  

Залежно від умов — ...  

Зважаючи на обставини —-... 

 
З почуттям відповідальності — ...  

 



Ставати на облік — ... 
 

 Завдання 5 

Доберіть синоніми до поданих прийменникових словосполучень. 

Після закінчення форуму — ... 

Відповідно до умов договору — ... 

За браком доказів — ... 

На кінець року —... 

Стосовно проблеми —... 

У зв'язку із захворюванням — ... 

З метою заохочення -— ... 

Згідно з графіком — ... 

Про всякий випадок — ... 

За ініціативою керівника — ... 

Завдання 6 

Які прийменники допоможуть утворити стандартні словосполучення? 

 

Працювати ?                          найм 

Заслуговувати ?  увага 

Взяти ?    основа 

Взяти ? увага 
Мати                                ?        увага 

Відповідно                ?                         закон 

Згідно                        ?                         інструкція 

Ставити                     ?                         мета 

Мати                          ?                         мета 

Зважати                     ?                         обставини 

Завдання 7 

Перекладіть прийменникові звороти і складіть з ними речення.  

По собственному желанию; по вине директора; комиссия по вопросам 

контроля; благодаря общим усилиям; в случае невыполнения; в противном 

случае; по истечении срока; согласно графика. 

Принять во внимание; принять к сведению; в адрес дирекции; не по силам 

вьшолнение задания; прийти по делу; по поручению инспекции; по требованию 

комиссии, на следующий день, на протяжении дня, несмотря на трудности. 
 

Завдання 8 

Вставте потрібні прийменники, узгодивши з ними іменники, що в 

дужках. 

Ми підготувалися… (засідання). Я мешкаю... (адреса). Ви можете звернутися 

... (допомога). Треба підготувати заходи ... (поліпшення умов праці). 



Запрошуємо Вас... (робота). Ми надіслали листа... (адреса). На підприємстві 

було створено комісію ... (справи молоді). Я звернулася з проханням надати 

відпустку... (сімейні обставини). 

Завдання 9 

Підкресліть правильний варіант уживання прийменникових конструкцій. 

а)По завершенню весняно-польових робіт; 

б)по завершенні весняно-польових робіт; 

в)після завершення весняно-польових робіт. 

а)3аходи щодо поліпшення умов праці; б)заходи по поліпшенню умов праці; 

в)заходи на поліпшення умов праці; 

а) Створити комісію по контролю; 

б)створити комісію з питань 

контролю;в)створити комісію з контролю; 

а)На зміну наказу № 5; 

б)для зміни наказу № 5;  

в) до зміни наказу № 5. 

Завдання 10 

Запишіть паралельні форми вживання прийменникових конструкцій.  

Більш від норми — ...  

Про всякий (всяк) випадок — 

Відповідно до закону — ... 

Порівняно з минулим роком -

За браком доказів — ...  

Щодо кадрових питань — ... 

З ініціативи керівника — ...  

У звітний період — ...  

З дня опублікування —...                                      

 Відпустка через хворобу — ... 

Від початку роботи — ...  

З наказу директора — ... 

На кінець року — ... 

Згідно зі штатним розписом — 

За допомогою дослідів — ... 

У зв'язку зі скороченням штатів -...  

Під редакцією Іванчука — ... 

Після закінчення терміну — ...



Завдання 11 

Зробіть правильний вибір прийменникових словосполучень, які  

будете вживати як в усному, так і в писемному мовленні. 

 

включити в склад комісії                               ?             включити до складу комісії  

Зміни до порядку денного ? зміни в порядку денному 

Поставити в приклад ? поставити за приклад 
У знак поваги ? на знак поваги 

Пониження на посаді ? пониження в посаді 
Спало на думку ? прийшло в голову 

Для пристойності ? заради пристойності 

Економіст по професії ? економіст за професією 

По велінню серця ? за велінням серця 

Спеціаліст по тваринництву ? фахівець (спеціаліст) з тваринництва 

При розгляді питання ? під час розгляду питання 

Прийти у справі ? прийти по справі 

Комісія по складанню проекту ? комісія для складання проекту 

При такій умові ? за такої умови 

Говорити про справи ? говорити за справи 

Біля двох кілограмів ? близько двох кілограмів 

Завдання 12 

Складіть речення, в яких подані слова ілюстрували б перехід повнознач-

них частин мови в прийменники. 

Шлях, допомога, зв'язок, результат, справа, зміна, мета, порядок. 

Зразок; 

Тісний зв'язок — іменник; у зв'язку з атестацією — прийменник. 

Завдання 13 

За допомогою чого Ви зможете уникнути двозначності? Запишіть варіанти. 

Завдання комісії —...  

Підтримка дирекції —...  

Матеріали досліджень —...  

Перевірка бухгалтерії —...  

Лист організації—... 

Завдання 14 

Які прийменники Ви вживатимете в назвах документів. Запишіть їх. 

Усно дайте характеристику одного з документів. 

Договір ? майнову відповідальність 

Договір ? закупівлю худоби й птиці 

Договір ? спільну діяльність 



Договір ? посередницькі послуги 

Акт ? нещасний випадок 

Акт ? списання малоцінних предметів 

Звіт ? хід збирання врожаю 

Звіт ? рух матеріальних цінностей 

Заявка ? участь у Всеукраїнській олімпіаді 

Завдання 15 

Будьте учасником діалогу, правильно дібравши прийменники, що в дуж-

ках. Дайте відповіді на запитання? 

• Скажіть, будь ласка, хто Ви (за фахом, по фаху)? 

• Ви працюєте (по контракту, за контрактом)? 

• Чому Ви звільнилися з роботи (за власним бажанням, по власному 

бажанню)? 

• Які обов'язки Ви виконували, будучи членом комісії (по питаннях, по 

питанням, з питань) контролю за якістю товару? 

 

 

                                           Тестові завдання  

Серія 1 

1. Вкажіть варіант правильної відповіді. 
Прийменник — це 

а) самостійна частина мови; 

б) службова частина мови. 

Прийменники є 

а) самостійними словами; 

б) несамостійними словами. 

  

  У реченні прийменники 

а) не є його членами; 

б) є його членами. 

Прийменники з усіма СЛОВАМИ 

а) пишуться разом; 

б) пишуться окремо. 
 

2. Вкажіть правильний варіант перекладу. 
По собственному желанию 

а) по власному бажанню; 



б) за власним бажанням; 

в) з власного бажання. 

В случае невыполнения условий контракта 

а) у випадку невиконання умов контракту; 

б) у разі невиконання умов контракту. 

 

Выслать письмо по адресу 

а) надіслати листа за адресою; 

б) надіслати листа по адресу; 

в) надіслати листа на адресу. 

Несмотря на погодные условия 

а)  не зважаючи на погодні умови; 

б) незважаючи на погодні умови; 

в) не дивлячись на погодні умови. 

Благодаря общим усилиям 

а) завдяки спільним зусиллям; 

б) дякуючи спільним зусиллям. 

 

В соответствии с правилами 

а) у відповідності з правилами; 

б) відповідно з правилами; 

в) відповідно до правил. 

  
3.    Будьте уважними, перекладаючи прийменникові конструкції. 
Работать по понедельникам — ...  

По предварительным данным — ... Отпуск по 

болезни — ...  

Ввести в состав — ...  

По нашей инициативе — ... Совещание по 

проблемам — ... Комиссия по делам 

молодежи  

По случаю праздника —... 

 

                                              Серія  2 

1. Відредагуйте подані речення. Зверніть увагу на прийменникові форми. 

У випадку розірвання договору статут втрачає юридичну силу. 



Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється від неї відповідно 

із умовами контракту. 

Розмір орендної плати встановлюється по домовленості сторін. 

Новостворені селянські господарства звільняються від плати на протязі 

трьох років. 

Не дивлячись на погодні умови, ми добилися бажаних результатів. 

 

2. Утворіть словосполучення, добираючи прийменники, що в дужках.  

Працювати 

- (на, у, в) фермі 

- (у, в, на) господарстві 

-(на, у, в) полі 

-(на, в, у) ділянці 

 -(на, у, в) заводі 

Створити умови праці 

- (у, в, на) селі 

- (протягом, на протязі) двох років 

- (не зважаючи, незважаючи, не дивлячись) на кризу. 

 

Серія 3 

1.  Укажіть варіант, у якому прийменники  написано згідно з 

орфографічними правилами 

а) Понад, з-поміж, наприкінці, задля, не зважаючи на, посеред; 

б) назустріч, попри, заради, внаслідок, завдяки, з-попід; 

в) згідно з, відповідно до, ізза, поза, з-серед, у результаті; 

г) на передодні, щодо, в напрямку, з метою, з-понад, побіля; 

д) навідміну від, з огляду на, залежно від, з-посеред, згідно з, поруч з. 

 

2. Укажіть варіанти, у яких правильно вжито прийменники 

Ви готуєте заходи 

а) по поліпшенню умов праці; 

б) до поліпшення умов праці; 

в) на поліпшення умов праці; 

г) для поліпшення умов праці; 

д) щодо поліпшення умов праці. 

Ви готуєте наказ 

а) організувати курси на вивчення української мови; 



б) організувати курси для вивчення української мови; 

в) організувати курси по вивченню української мови. 

Ви пишете заяву з проханням 

а) надати відпустку по сімейних обставинах; 

б) надати відпустку за сімейними обставинами; 

в) надати відпустку через сімейні обставини; 

г) надати відпустку по сімейним обставинам; 

д) надати відпустку у зв'язку з сімейними обставинами. 

 

3. Зробити правильний вибір прийменникових конструкцій 

Відповідно до закону ? у відповідності до закону 

Згідно штатного розпису ? згідно зі штатним розписом 

Завдяки старанності ? через старанність 

У результаті аварії ? внаслідок аварії 

Комісія з питань економіки ? комісія по питанням економіки 

Працювати по контракту ? працювати за контрактом 

Викликати по службовим ? викликати у службових справах 

справам 
Серія 4 

1.   Продовжіть думку, передбачаючи конкретну ситуацію. Які 

прийменники допоможуть Вам у цьому? 

Я написав (-ла) звіт... 

Група успішно склала іспит... 

Було створено комісію... 

Бригада не виконала умов договору... 

2. Погрупуйте іменники з прийменниками.  Будьте уважними в 

утворенні прийменникових конструкцій. 

 

Нестача ЗГІДНО 3 

Хвороба За 

Праця Після 

Доручення По 

Службові справи Через 

Пропозиція у зв'язку з 

Повернення завдяки 

Ініціатива У 

Закінчення  

Рішення  
 



 

3.Поміркуйте, як уникнути двозначності? Які прийменники допоможуть 

Вам у цьому? 

 
Матеріали досліджень - … 

Лист організації - … 

Перевірка бухгалтерії - … 

Завдання комісії - … 

Підтримка дирекції - … 
 


