Зразок іспитової роботи
на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти
державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків
ПИСЬМОВА ЧАСТИНА
Завдання 1–3 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
Оберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.
*1. Позначте речення, у якому за змістом можливі обидва слова, наведені в дужках:
А
За інформацією уряду, торік рівень інфляції (складав, становив) 4 %.
Б
Державна символіка формувалася впродовж (століть, сторіч).
В
Комісія видала накази щодо виборчої (компанії, кампанії).
Г
Дотримання карантинних обмежень перевіряють у (людних, людяних) місцях.
2. Позначте речення, у якому правильно вжито всі слова та форми:
А
Листів на домашній адрес ми уже не получали давно.
Б
Листів на домашню адресу ми вже не получали давно.
В
Листів на домашній адрес ми вже не отримували давно.
Г
Листів на домашню адресу ми вже не отримували давно.
3. Позначте речення, у якому порушено точність висловлювання:
А
Статті закону, які опрацював комітет, було включено до порядку денного засідання.
Б
Відбудеться зустріч із заступником директора, якого призначили за результатами
конкурсу.
В
Ми попросили членів комісії висловити пропозиції, які стосуються результатів
перевірки.
Г
Наказ містить інформацію про матеріальну допомогу, яку вам призначили.
Завдання 4–6 мають по шість варіантів відповідей, серед яких три правильні. Оберіть
правильні, на Вашу думку, варіанти відповідей.
4. Позначте три вислови, які відповідають нормам культури мови:
А
заявити позицію стосовно проблеми
Б
ухвалити рішення щодо обговорюваного питання
В
оприлюднити перелік вільних вакансій
Г
висловитися по зазначеній проблемі
Д
домовитися із партнерами про співпрацю
Е
заявити ради інтересів співпраці
5. Позначте три словосполучення, які утворено правильно:
А
ознайомити Дацюк Василя Петровича
Б
повідомити про Марцинюка Миколу Валерійовича
В
видано Ігореві Петровичу Проценко
Г
попередити Савченка Олега Мироновича
Д
доручити Папугі Юрію Олеговичеві
Е
преміювати Ковалева Андрія Івановича
*У завданнях 1–5 правильні відповіді позначені курсивом.

6. Позначте три літери (від А до Е), на місці яких треба вжити розділовий знак:
Шановні добродії! Ми отримали Вашу пропозицію (А) та дякуємо Вам за неї. На
жаль (Б) Ваша пропозиція не відповідає нашим інтересам (В) оскільки ціни на Вашу
продукцію (Г) значно вищі (Д) за ціни інших фірм на подібні товари.
Вибачте (Е) але ми не можемо погодитися на Ваші умови.
З повагою…
Відповіді: Б, В, Е.
У завданнях 7–9 до кожного з чотирьох рядків, позначених цифрами 1–4, оберіть один
правильний, на Вашу думку, варіант, позначений літерою А, Б, В, Г, Д чи Е. Два варіанти
відповіді зайві.
7. Доберіть до іншомовних слів (1–4) українські відповідники (А–Е):
1
2
3
4

консолідувати
реалізувати
демонструвати
девальвувати
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започаткувати
об’єднати
обмежити
показати
знецінити
втілити

8. Слова, позначені цифрами (1–4), поєднайте у словосполучення зі словами,
позначеними літерами (А–Е):
1
2
3
4

приймати
брати
доповідати
виголошувати
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до уваги
доповідь
товар
про участь
заходи
промову

9. Установіть відповідність між зразками тексту (1–4) та метою мовлення (А–Е), яка
відображена в них:
Зразок тексту
Мета мовлення
1

В Україні з глибокою стурбованістю сприйняли
звістку про міжнародний інцидент. Такий розвиток
подій викликає занепокоєння, оскільки це може мати
непередбачувані наслідки.

А
Б
В
Г

підтвердити позицію
висловити застереження
засвідчити повагу
заперечити факт

Україна й надалі притримується курсу на європейську
інтеграцію, невід’ємною складовою якої є подальший
розвиток і вдосконалення демократичних інститутів.
3 МЗС України вважає, що ухвалений за результатами
обговорення документ не відображає реальної
ситуації в Україні.
4 Будь-коли будь-яка Сторона може в письмовій формі
запропонувати внесення змін до цієї Угоди.
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Д дати доручення
Е передбачити можливість

У завданнях 10–14 оберіть один правильний, на Вашу думку, варіант слововживання,
позначений буквами А, Б, В або Г.

Удосконалюючи своє епістолярне мистецтво, не забудьте про такий 10___ вид
ділових листів, як листи-підтвердження. Ви – людина енергійна, цілеспрямована,
передбачлива, турбуєтеся про власний авторитет та престиж своєї фірми. Дбаючи про успіх,
ви звикли 11__ все до найменших дрібниць, щоб уникнути зайвих непорозумінь. І ви, 12___,
знаєте, що надіслане письмове підтвердження попередньої угоди, домовленості чи
запрошення є виграшним для вас із кількох причин. Насамперед такий лист утверджує ваше
реноме 13___ ділового партнера, який із належною повагою ставиться до тих, із ким має
справу. По-друге, ви маєте нагоду ненав’язливо запросити потенційних партнерів до
співпраці та підтвердити свою 14__ у ній.
10

А другорядний

Б неістотний

В злободенний

Г важливий

11

А підраховувати

Б розраховувати

В враховувати

Г обраховувати

12

А звично

Б звичайно

В винятково

Г навряд чи

13

А засвідченого

Б освідченого

В досвідченого

Г освіченого

14

А зацікавленість

Б користь

В прихильність

Г обізнаність
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У завданнях 15–19 впишіть пропущену літеру або пропущені літери у виділені слова,
позначені відповідними цифрами.
15 жовтня 2020 року на платформі Zoom відбувся вебінар «Програма “Horizon
Europe”» ‒ (15) найбли[…]а перспектива». Інформаційний захід організовано за ініціативи
Національного контактного пункту Рамкової програми (16) [...]вропейського Союзу з
досліджень та (17) і[...]овацій «Horizon 2020» за тематичними напрямками «Майбутні
технології» та «Інклюзивні, інноваційні та розумні суспільства».
Головними темами для обговорення були підсумки участі України у Програмі
«Horizon 2020» та ознайомлення з основними (18) пр[...]оритетами наступної Рамкової
програми «Horizon Europe». (19) Уча[…]ики мали змогу отримати найактуальнішу
інформацію про успіхи українських організацій в отриманні грантів, дізналися, як краще
підготуватися до майбутньої Програми, взяли участь у жвавій дискусії.
Відповіді:
(15) найбли[жч]а
(16) [Є]вропейського
(17) і[нн]овацій
(18) пр[і]оритетами
(19) Уча[сн]ики
Прочитайте текст. Для пропусків (20–24) доберіть варіанти відповідей (А–З). Три
варіанти відповіді зайві.
Ринок праці майбутнього
Усе чи майже все на ринку праці визначатимуть високі технології. Робота з великими
базами даних та їх аналіз, «хмарні» технології, електронна комерція – це 20___. Сюди ж
можна додати 21___, штучного інтелекту та роботів. Очікується, що до 2025 року 22___
виконуватимуть приблизно однаковий обсяг роботи. Проте лише люди 23___, але й навички
та вміння. Працівникам потрібні критичне мислення, вміння розв’язувати проблеми, 24___,
вміння пристосовуватися до змін, стійкість до стресів та гнучкість у підходах. Про це
йдеться у дослідженні «Майбутнє робочих місць» від Всесвітнього економічного форуму.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З

люди та машини
штучний інтелект
мають не тільки певні знання
ефективно виконують роботу
підвищений інтерес до шифрування даних
важливі технології майбутнього
пріоритети бізнесу на найближчі п’ять років
здатність до самостійного навчання
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Прочитайте текст. Для тверджень (25–29) оберіть «Правда», якщо вони правдиві щодо
інформації в тексті, або «Неправда», якщо вони неправдиві (помилкові).
«Академік Вернадський»
Україна – антарктична держава. 6 лютого 1996 року Велика Британія передала Україні
свою антарктичну станцію «Фарадей», яку перейменували на «Академік Вернадський».
Станція розташована на острові Галіндез, що входить до архіпелагу Аргентинських
островів неподалік витягнутого Антарктичного півострова. До речі, перші будівлі для
наукових цілей були споруджені на острові Вінтер ще у 1930-х роках.
Українські вчені продовжили дослідження британців із метеорології, геофізики й
іоносфери та започаткували низку нових, інформація про які постійно надходить до
міжнародних баз даних. Зараз українські полярники в Антарктиці проводять дослідження з
біології, метеорології, океанографії, вивчають вплив холоду на організм людини, «Озонову
діру», зміни магнітного поля Землі, іоносферу та космос. На «Вернадському» також
відкрили кілька нових видів тварин і рослин.
Склад експедицій умовно містить два блоки: технічний (системний адміністратор
зв’язку, дизеліст-електрик, системний механік, лікар та кухар) і науковий (біологи,
геофізики, метеорологи). Вимоги до «зимівників» суворі: відмінне здоров’я, знання
іноземної мови, неконфліктність, здатність жити в ізоляції від зовнішнього світу та,
зрештою, професіоналізм. Так, кухар, наприклад, повинен готувати широкий асортимент
страв – щоб не набридло за полярну ніч і при цьому вистачало всіх необхідних організму
речовин. Лікар, окрім основного фаху (зазвичай беруть хірургів, травматологів чи
реаніматологів), повинен знатися на стоматології, психології та вміти робити рентген. А
системний адміністратор – не лише розбиратися у програмному забезпеченні, а й знати
основи морських і супутникових систем зв’язку, вміти провести базовий ремонт, щоб
станція не залишилася інформаційно відрізаною від «великої землі».
Під час зміни експедицій на станції «Академік Вернадський», крім «зимівників»,
приїжджають й інші дослідники на кілька тижнів. Також під час антарктичного літа можуть
завітати охочі помилуватися незвичайною природою та її мешканцями, сплативши 15 тисяч
доларів. На берегах можна побачити пінгвінів, морських котиків та морських слонів. Із
1994 року діє постійна заборона на ввезення в Антарктиду собак – через небезпеку того, що
вони можуть переносити небезпечні для місцевих тварин хвороби або ж полювати на
птахів.
25. Українські вчені живуть в Антарктиці з 30-х років ХХ століття.
А
Правда
Б
Неправда
26. Українські науковці звузили спектр досліджень в Антарктиці.
А
Правда
Б
Неправда
27. Робота в експедиції вимагає вміння поєднувати навички кількох фахів.
А
Правда
Б
Неправда
28. Станція «Академік Вернадський» доступна для туристів.
А
Правда
Б
Неправда
29. Фауна Антарктики перебуває під захистом.
А
Правда
Б
Неправда
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УСНА ЧАСТИНА
Бланк претендента
Із запропонованих тез оберіть одну й висловіть своє бачення та обґрунтуйте позицію.
Обсяг висловлювання має становити 15–20 речень.
1. В умовах кардинальних змін у світі актуальність проблем міжнародної співпраці
постійно зростає. Від статусу держави на міжнародній арені залежать розв’язання
проблем світового співтовариства та добробут громадян. Від чого, на Вашу думку,
залежить міжнародний престиж держави?
2. У народі кажуть: не все те золото, що блищить. Ми часто женемося за красивим, а
коли отримуємо бажане не дістаємо від того насолоди. Яка ж краса справжня?

