
Пояснювальна записка 

Тестові завдання з дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням) та діловодство» призначені для підсумкового контролю та 

перевірки рівня навчальних досягнень студентів. Складені відповідно до 

вимог програми «Українська мова (за професійним спрямуванням) та 

діловодство», затвердженої директором МКТЕК.  

Укладені завдання  передбачають виявлення знань з таких розділів 

мовознавства, як «Орфографія», «Лексикологія», «Морфологія», 

«Синтаксис». «Пунктуація», «Стилістика і культура мовлення». Окрім цих, 

дібрані завдання, що з’ясовують оволодіння студентами знань з діловодства, 

оформлення ділової документації, класифікацію документів, вимоги до їх 

укладання тощо. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Таблиця оцінювання рівня знань студентів 

Відношення кількості набраних балів 

до максимально можливої кількості, % 

Оцінка 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

60-69 задовільно 

менше 60 незадовільно 

 

Для перевірки знань студентів викладач може використовувати всі тести 

або укласти окремі варіанти тестування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовий контроль 

1. Культура мовлення – це: 

а) володіння літературними нормами на всіх мовних рівнях; 

б) вміння образно висловлюватися; 

в) вміння красиво говорити; 

г) вміння мовчати  

2. Спілкування – це: 

а) обмін інформацією; 

б) вміння говорити; 

в) вміння добирати слова; 

г) вміння створювати текст 

3. Правила мовленнєвої поведінки в різних ситуаціях з побутового, 

виробничого і ділового життя – це: 

а) мовленнєвий етикет; 

б) мовлення; 

в) спілкування; 

г) грамотність 

4. Літературна мова – це: 

а) унормована форма загальнонародної мови, що обслуговує 

найрізноманітніші сфери людської діяльності; 

б) мова, яка використовується  в літературних творах; 

в) мова, якою розмовляють люди; 

г) мова ділових паперів 

5. Українська літературна мова має такі форми свого виявлення: 

а) монологічну і діалогічну; 

б) фольклорну і писемну; 

в) писемну і діалогічну; 

г) усну і писемну 

6. Стилістичну систему мови, її функціональні стилі вивчає: 

а) морфологія; 

б) стилістика; 

в) синтаксис і пунктуація; 

г) орфографія 

7. Офіційно-діловий стиль: 

а) задовольняє потреби писемного (рідше усного) спілкування в 

державному, суспільному, політичному, господарському житті; 

б) обслуговує потреби науки, навчання, освіти; 

в) задовольняє потреби публіцистики; 

г) задовольняє вимоги спілкування 



 

8. Норма літературної мови – це: 

а) система вимог, регламентацій стосовно вживання мови в мовленнєвій 

діяльності; 

б) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, 

закріплених в процесі суспільної комунікації; 

в) система піднорм, які створюють загальну систему; 

г) набір випадків вживання слів у мові. 

9. Функція впливу офіційно-ділового стилю: 

а) пізнавальна; 

б) інформативна; 

в) доказова; 

г) світоглядна 

10. Знання мови професії: 

а) підвищує ефективність праці; 

б) допомагає орієнтуватися в ситуації на виробництві; 

в) підвищує ефективність праці, допомагає орієнтуватися в ситуації на 

виробництві та в безпосередніх ділових контактах; 

г) не впливає на результативність роботи 

11. Універсальні величини ділового спілкування – це: 

а) погляд, усмішка, відстань; 

б) погляд, довіра, усмішка; 

в) настрій, довіра, відстань; 

г) усмішка, настрій 

12. Етикет – це: 

а) правила поведінки людей; 

б) зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості; 

в) правила поведінки і спілкування людей у суспільстві; зовнішній прояв 

відносин між людьми, культура особистості; 

г) ставлення до іншої людини 

13. До якого виду бесіди відноситься співбесіда під час прийому на 

роботу чи звільнення? 

а) проблемної; 

б) кадрової; 

в) проблемної і кадрової; 

г) особистої 

14. Залежно від мети і завдань ділові наради поділяються на такі види: 

а) інформаційні, оперативні, дискусійні, виробничі; 

б) проблемні, інформаційні, виробничі; 

в) інструктивні, проблемні, кадрові; 



г) проблемні, кадрові 

15. Нарада, що скликається для ознайомлення учасників із новими 

даними, фактами, постановами та наступного їх обговорення, - це: 

а) оперативна; 

б) інформаційна; 

в) виробнича; 

г) особиста 

16. Публічний виступ поділяється на такі жанри: 

а) доповідь, промова, бесіда, репортаж; 

б) промова, лекція, бесіда; 

в) доповідь, репортаж, лекція; 

г) лекція, семінар, бесіда   

17.Висвітлює актуальні проблеми, активно впливає на свідомість, 

спонукає слухача до певної діяльності – це: 

а) агітаційна промова; 

б) ділова промова; 

в) ювілейна промова; 

г) ділова нарада 

18. Телефонна розмова композиційно складається з таких елементів: 

а) момент встановлення зв’язку, виклад суті справи, закінчення розмови; 

б) немає чіткої композиції; 

в) виклад суті справи; 

г) вільна форма 

19. Телефонна розмова – це: 

а) монолог; 

б) діалог; 

в) полілог; 

г) не класифікується 

20. Хто за етикетом завершує розмову? 

а) той, хто телефонує; 

б) той, кому телефонують; 

в) немає значення, хто завершує розмову; 

г) той, хто перший відчуває в цьому потребу 

21. Привітання, співчуття слід висловлювати: 

а) телефоном; 

б) особисто; 

в) через секретаря; 

г) письмово 

22. Щоб утримувати увагу слухача, потрібно: 

а) говорити надто голосно; 



б) говорити тихо; 

в) пристосовувати свій голос до тієї обстановки, де відбувається 

спілкування; 

г) змінювати інтонацію кожні п’ять хвилин 

23. Спеціальні слова або словосполучення, що дають точне визначення 

чи пояснення предметам, явищам, діям з якої-небудь галузі науки, техніки, 

називаються: 

а) термінами; 

б) професіоналізмами; 

в) книжними словами; 

г) розмовними словами 

24. Стійкі усталені словосполучення – це: 

а) фразеологізми; 

б) терміни; 

в) професіоналізми; 

г) архаїзми 

25. Дебет, баланс, кредит, фінансування – це: 

а) терміни; 

б) професіоналізми; 

в) книжні слова; 

г) розмовні слова 

26. З’ясуйте значення фразеологізму «грати першу скрипку»: 

а) гарно грати; 

б) бути першим; 

в) старанно виконувати; 

г) завжди перемагати 

27. Текст - це: 

а) слова і речення; 

б) пов’язані за змістом речення; 

в) одиниця мовлення, тобто кілька речень. які об’єднані за змістом, 

пов’язані інтонаційно та граматично в один абзац; 

г) словосполучення і речення 

28. За означенням виділяють такі групи слів: 

а) однозначні, багатозначні, подібні, протилежні; 

б) однозначні, протилежні, складні; 

в) багатозначні, подібні, прості; 

г) однозначні, багатозначні 

29. За належністю до стилю мови виділяють такі групи слів: 

а) архаїзми, неологізми, терміни; 

б) терміни. ділові штампи, образно-художні, побутові; 



в) архаїзми, неологізми; 

г) ділові, розмовні 

30. Слова, що майже однаково звучать, але по-різному пишуться та 

мають відмінне лексичне значення, називають: 

а) синонімами; 

б) паронімами; 

в) омонімами; 

г) антонімами 

31. Орфографія вивчає: 

а) правила вимови слів; 

б) звуки мовлення; 

в)правила правопису; 

г) правила мовленнєвого етикету 

32. В яких прикметниках при утворенні вищого ступеня порівняння 

приголосні основи змінюються на –жч? 

а) дорогий, низький, важкий; 

б) солодкий, молодий, легкий; 

в) довгий, красивий, товстий; 

г) молодий, дорогий, високий 

33. Виберіть правильний варіант написання відповідно до норм 

українського правопису. 

Запоріжжя: 

а) запорізький; 

б) запоріжський; 

в) запоріжжський; 

г) запоріжзький 

34. Виберіть правильний варіант написання відповідно до норм 

українського правопису. 

Сиваш: 

а) сиваський; 

б) сивашський; 

в) сивасський; 

г) сивазький  

35. Знайдіть рядок, у якому всі іменники пишуться через дефіс: 

а) прем’єр/міністр, екс/чемпіон, віце/консул;  

б) лісо/степ, горе/цвіт, вербо/ліз; 

в) чорно/зем;, член/кореспондент, блок/система; 

г) інженер/економіст, щастя/доля, сімдесяти/річчя 

36. Знайдіть рядок, у якому всі прикметники пишуться через дефіс: 



а) народно/господарський, вище/названий, східно/словянський, 

дерево/обробний; 

б) південно/східний, істотко/культуриний. фінансово/економічний, 

темно/червоний; 

в) жовто/гарячий, білосніжний, м'ясо/молочний, жовто/блакитний 

г) зовнішньо/політичний, лісо/промисловий, нафто/переробний, 

офіційно/діловий 

37. Виберіть прізвища, які в українській мові не відмінюються: 

а) Шевчук (Євген); 

б) Стеценко (Андрій); 

в) Гай (Анастасія); 

г) Сирота (Роман) 

38. У якому рядку допущено помилку: 

а) Корсика, речитатив, харакірі, о. Крит; 

б) Сан-Франціско, Флоріда, дізель, журі; 

в) Ватикан, Сирія, кинджал, Сицилія; 

г) шифр, Лейпциг, дезінформація, Чилі. 

39. У якому рядку неправильно написані іменники чоловічого роду в 

родовому відмінку однини: 

а) куреня, меду, мотора, Остра; 

б) чагарника, Тернополя, учителя, палацу; 

в) тину, поверху, мільярда, малюнка; 

г)  олівця, Лондона, знаменника, замку. 

40. Іменники – назви осіб за професією, посадою, званням вживаються у 

формі: 

а) чоловічого роду; 

б) жіночого роду; 

в) спільного роду; 

г) чоловічого та жіночого роду 

41. Безособова форма на –но, -то: 

а) незмінювана; 

б) змінювана; 

в) змінювана за винятками; 

г) не існує взагалі 

42. Виберіть правильний варіант відповіді: 

а) виконувати по вказівці; 

б) виконувати за вказівкою; 

в) виконувати у вказівці; 

г) виконувати на вказівку 

43. З’ясуйте, у якому рядку правильно утворено звертання:  

а)  Ілля Петрович, Соломіє Василівно 



б)  пане судде, добродію опоненте 

в)  пані Ганно Іванівно, Григорію Семеновичу 

г)  пане Василь, пане полковник 
44. В офіційно-діловому стилі найчастіше вживається: 

а) непрямий порядок слів; 

б) прямий порядок слів; 

в) порядок слів не відіграє ніякої ролі; 

г) зворотний порядок слів 

45. Типова ознака ділового стилю – використання: 

а) віддієслівних іменників; 

б) емоційно-забарвлених слів; 

в) діалектизмів; 

г) професіоналізмів 

46. У запропонованому реченні ставиться такий розділовий знак. 

На нараді були присутні директор, заступник директора, головний 

бухгалтер. 

а) кому; 

б) тире; 

в) двокрапку; 

г) розділові знаки не ставляться 

47. Не потребує редагування речення 

а)  оздоровчу путівку отримав наш бухгалтер Соколова Ю.І. 

б)  оздоровчу путівку отримала наш бухгалтер Соколова Ю.І. 

в)  оздоровчу путівку отримала наша бухгалтер Соколова Ю.І. 

г)  оздоровчу путівку отримала наша бухгалтерка Соколова Ю.І. 

 

48. Установіть відповідність між групами лексики та прикладами 

Група лексики 

1 повністю засвоєні інш.слова  

2 екзотизми 

3 варваризми 

4 діалектизми 

 

Приклади 

а) модус вівенді, мерсі, nota bene 

б) менеджер, бухгалтер, офіс, кіно 

в) когут (пів.), плай (стеж.), бава 

(господ.) 

г) тореадор, кишлак, вігвам, сакура 



49. Акт – це документ: 

а) щодо особового складу; 

б) організаційний; 

в) інформаційний; 

г) обліково-фінансовий 

50. Текст акта має такі частини: 

а) вступну і основну; 

б) основну і констатуючу; 

в) констатуючу і заключну; 

г) вступну, констатуючу 

51. Документи, що містять інформацію про особовий склад організації, 

закладу чи установи, називаються: 

а) інформаційно-довідковими; 

б) організаційними; 

в) розпорядчими; 

г) документами з кадрово-контрактових питань. 

52. Документи тривалого зберігання знаходяться в архіві: 

а) до 10 років; 

б) більше 75 років; 

в) до 75 років; 

г) знищуються 

53. Акти бувають: 

а) законознавчі, адміністраторські; 

б) законодавчі, адміністративні; 

в) адміністративні, законознавчі; 

г) адміністраторські, законодавчі. 

54. Документи, що закріплюють функції, обов’язки, права організації, 

закладу або установи протягом тривалого терміну, називаються: 

а) розпорядчими; 

б) кадровими; 

в) організаційними; 

г) адміністративними 

55. Під час проведення засідання спочатку: 

а) оголошують порядок денний; 

б) голосують за порядок денний; 

в) обирають голову засідання і секретаря; 

г) п’ють каву  

56. Яку логічну побудову передбачає дедуктивний метод викладу тексту 

документа: 

а) від одиничного до загального; 

б) від загального до одиничного; 

в) від початку до кінця; 

г) від зачину до розв`язки 

 



57. З’ясуйте, яке словосполучення вжите у професійному мовленні без 

помилок: 

а) чверть літра; 

б) об одинадцятій годині; 

в) більша половина; 

г) кількасот 

58. На діловому засіданні ведеться: 

а) порядок денний; 

б) обговорення порядку денного; 

в) протокол; 

г) стенограма 

59. Якщо під час розмови телефоном зв’язок переривається, його 

відновлює: 

а) особа, яка зателефонувала; 

б) особа, якій зателефонували; 

в) телефонна компанія; 

г) не телефонує ніхто 

60. Документ – це: 

а) засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі 

інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності; 

б) аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, які містять 

постійну інформацію; 

в) сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів; 

г) матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, 

оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства 

юридичну силу 

61. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на 

бланку, називається: 

а) формуляром; 

б) трафаретом; 

в) бланком; 

г) реквізитом 

62. Документи складаються з окремих елементів, які називаються: 

а) реквізитами; 

б) індексами; 

в) штампами; 

г) знаками 

63. За походженням виділяють такі документи: 

а) вхідні, вихідні; 

б) внутрішні, зовнішні; 

в) первинні, вторинні; 

г) внутрішні, вихідні 

64. За секретністю виділяють такі документи: 

а) для службового користування, секретні, цілком секретні; 

б) для службового користування; 



в) секретні, цілком секретні 

г) секретні, службові 

65. За строком зберігання виділяють документи: 

а) постійного зберігання, тимчасового зберігання; 

б) постійного, тимчасового, тривалого зберігання; 

в) постійного і тривалого зберігання; 

г) постійного і тимчасового зберігання 

66. За стадіями створення виділяють документи: 

а) оригінали і копії; 

б) стандартні й індивідуальні; 

в) складні і стандартні; 

г) прості і складні 

67. За терміном виконання виділяють документи: 

а) звичайні безстрокові, термінові, дуже термінові; 

б) звичайні безстрокові і термінові; 

в) звичайні безстрокові і дуже термінові; 

г) звичайні і незвичайні 

68. Які словосполучення можна утворити зі словом «особовий»? 

а) життя; 

б) підпис; 

в) справа; 

г) лист 

69.  Значення слова «діловодство»  

а) це діяльність, що охоплює процеси документування та організації 

роботи з документами в процесі управлінської діяльності; 

б) інформація про складання та оформлення різних документів; 

в) протокольні вимоги щодо проведення прийомів, зустрічей, фуршетів; 

г) документація з особової діяльності 

70. Документ, що регламентує прийняття громадян на роботу, 

переміщення працівників на інші посади, звільнення, надання різних 

відпусток, заохочення, накладання стягнень називається… 

а) наказ по особовому складу; 

б) заява про надання чергової відпустки; 

в) заява про надання відпустки без збереження заробітної плати; 

г) автобіогафія 

71. Документ, у якому підтверджуються дії, що вже відбулися (як 

правило, одержання грошей або матеріальних цінностей від підприємства чи 

приватної особи) називається 

а) розпискою; 

б) дорученням; 

в) пояснювальною запискою; 

г) резюме 

72. Службові документи організаційного характеру, в яких викладаються 

настанови, норми або вимог, що регламентують певний порядок якихось 

дій, поведінку тощо називають  



а) правилами; 

б) посадовими інструкціями; 

в) штатним розписом; 

г) статутом 

73.  Документ установленого зразка, в якому записано відомості про 

стаж роботи, нагороди, заохочення кожного працівника називають  

а) характеристикою; 

б) дипломом; 

в) трудовою книжкою; 

г) грамотою 

74. Поїздка працівника підприємства за розпорядженням керівника 

підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання 

службового доручення поза місцем його постійної роботи називається  

а)  дорученням 

б) службовою поїздкою 

в) відрядженням 

г)  відпусткою 

75. Реквізит «Гриф затвердження документа» розміщують: 

а) у правому верхньому куті лицьового боку першого аркуша документа;  

б) у лівому нижньому куті лицьового  боку першого аркуша документа;  

в) у правому верхньому куті зворотного боку першого аркуша 

документа;  

г) у лівому нижньому куті зворотного аркуша документа. 

76. Протокол засідання колегіального органу установами має бути 

підписаний:  

а) усіма членами цього колегіального органу;  

б) лише тими членами колегіального органу, які фактично бути присутні 

на засіданні;  

в) лише головою колегіального органу;  

г) головою і секретарем колегіального органу. 

77. Документи, шо регулюють функції, обов’язки та права органів на 

довгий строк, - це: 

а) організаційні; 

б) розпорядчі; 

в) довідково-інформаційні; 

г) офіційні 

78. До організаційних документів відносять: 

а)наказ, вказівка, постанова, указ; 

б) положення, статут, інструкція, правила; 

в) наказ, положення, вказівка, статут; 

г) наказ, постанова, статут  

79. До розпорядчих документів належать: 

а) акт, доручення, розписка, накладна; 

б) інструкція, положення, правила, статут; 



в) наказ, постанова, розпорядження, вказівки; 

г) наказ, постанова, статут 

80.  Наказ – це: 

 а) правовий акт, який приймається вищими та деякими центральними 

органами управління для розв’язання найважливіших питань і для 

встановлення стабільних норм та правил поведінки; 

 б) розпорядчий документ, що видається керівником організації, 

установи, підприємства і стосується організаційних та кадрових питань; 

 в) правовий акт, який приймається місцевими органами колегіально для 

вирішення найважливіших питань, що входять до їхньої компетенції; 

г) правовий акт, що видається керівником чи колегіальним органом з 

метою вирішення оперативних питань 

81.   Розпорядження – це: 

а) правовий акт, що видається керівником чи колегіальним органом з 

метою вирішення оперативних питань; 

б)  документ, який містить рішення щодо законів, указів, постанов і 

складається на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов’язаних з діяльністю 

установ чи окремих осіб. 

в) правовий акт, який приймається вищими та деякими центральними 

органами управління для розв’язання найважливіших питань і для 

встановлення стабільних норм та правил поведінки 

г) документ довільної форми 

82.  Правовий акт, який встановлює основні правила організаційної 

діяльності установ та їх структурних підрозділів, - це: 

  а) інструкція; 

  б) положення; 

  в) статут; 

  г) наказ 

83.  Службові документи, в яких викладаються постанови чи вимоги, що 

регламентують певний порядок дій, поведінки юридичних та фізичних осіб,- 

це:  

а) інструкції; 

б) накази; 

в) правила; 

г) постанови 

84.  До довідково-інформаційних документів належать: 

а) акти, скарги, заяви, відомості, листи; 

б) скарги, накази, постанови, заяви, таблиці; 

в) довідки, звіт, лист, оголошення, запрошення, телеграми, факси та ін.; 

г) накази, заяви, постанови. 

85.  Документ, що визначає точний перелік запланованих до виконання 

робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг, тимчасові координати керівників та 

конкретних виконавців, - це: 

 а) звіт; 

 б) план; 



    в) лист; 

    г) доповідна 

86.  До документів щодо особливого складу відносяться: 

а) автобіографія, резюме, заява, скарга, характеристика, пропозиція, 

особовий листок з обліку кадрів, трудова книжка; 

 б) анотація, рецензія, прес-реліз; 

 в) рецензія, резюме, характеристика, прес-реліз; 

 г) трудова книжка, заява, характеристика 

87.  До обліково-фінансових документів відносяться: 

 а) договір, контракт, положення, інструкція; 

 б) акти, доручення, розписка, список, таблиця, накладна, заява про 

відкриття рахунка в банку; 

 в) статут, трудова угода, накладна, акт; 

 г) договір, інструкція, угода. 

88.  До документів господарсько-договірної діяльності відносяться: 

а) договір, трудова угода, контракт; 

б) акт, доручення, накладна; 

в) статут, договір, таблиця; 

г) акт, накладна, договір. 

89.  Характеристика – це документ: 

 а)  в якому фіксується хід та результати роботи нарад, засідань; 

 б)  в якому дається опис свого життя та діяльності; 

 в)  в якому дається оцінка ділових та моральних якостей працівника; 

 г)  в якому подається звіт про виконану роботу. 

90.  В яких документах текст викладається від першої особи? 

 а)  автобіографія, заява, наказ, скарга; 

 б)  трудова угода, контракт, договір; 

 в)  запрошення, оголошення, акт; 

 г)  акт, контракт, заява. 

91.  Автобіографія – це документ: 

а)  в якому особа повідомляє основні факти своєї біографії; 

б)  в якому в офіційній формі висловлено громадську думку про 

працівника; 

в)  який містить прохання особи; 

г)  який пояснює поведінку особи 

92.  Заява пишеться:  

а)  в одному примірнику; 

б)  у двох примірниках; 

в)  у трьох примірниках; 

г)  не має значення. 

93.  Заяви бувають: 

а)  особисті та офіційні; 

б)  особисті та службові; 

в)  службові та офіційні; 

г)  складні та прості; 



 

94.  Характеристика оформлюється: 

 а)  в одному примірнику; 

 б)  у двох примірниках; 

 в)  у трьох примірниках; 

 г)  немає значення. 

95.  Документ, який  дає право на отримання відправлення вантажів чи 

матеріальних цінностей, - це: 

 а) доручення; 

 б) накладна; 

 в)  акт; 

 г) розписка 

96.  Розписка пишеться в примірниках: 

а)  в одному; 

б)  у двох; 

в) у трьох; 

г) немає значення 

97. Документ, у якому фіксується хід і результат роботи нарад, засідань, 

зборів, конференцій – це: 

а) план; 

б) протокол; 

в) звіт; 

г) наказ 

98. Як називається Відповідь  

Документ, у якому   

а) викладається певне прохання або пропозиція 

однієї чи кількох осіб, що адресується установі або 

посадовій особі  

… 

 

 

б) особа повідомляє важливі факти своєї 

біографії  

… 

в) у лаконічній формі подаються дані про 

навчання, трудову діяльність та професійні успіхи 

особи, що його складає 

 

… 

99.   Документ, у якому  

а) дається загальна оцінка ділових і моральних 

якостей певної особи ; 

… 

б) основний документ, який підтверджує  трудову 

діяльність особи ; 

… 

в) розпорядчий документ управлінської 

діяльності, що видається керівником юридичної особи 

чи її структурного підрозділу на основі 

єдиноначальності та містить індивідуальні приписи 

або правові норми з питань внутрішньоорганізаційної 

діяльності, звернений до підпорядкованих органів і 

працівників  

 

 

… 

 



100. Функція, за якої документ виступає  Відповідь 

а) соціально значущим об’єктом, бо його поява 

спричинена тією чи іншою соціальною потребою 

… 

б) інструментом управління … 

в) засобом унормування та закріплення 

правовідносин у суспільстві. 

… 

 

 

 

 

 


