Пробна контрольна робота для самоперевірки
Варіант №1
Час проведення тестування ____хв.
1. Національна мова - це:
а) сукупність усіх територіальних діалектів, соціальні жаргони, національний фольклор
і літературна мова як вища форма національної мови, що об'єднує народ (або народи) у
націю;
б) затверджена Конституцією державна мова;
в) офіційна мова, на якій розмовляють усі представники національних меншин;
г) мова, якою розмовляє або вміє розмовляти більшість населення країни незалежно від
національної або територіальної належності її громадян.
2. Знати мову професії означає:
а) знати норми українського правопису;
б) вільно володіти лексикою свого фаху, користуватися нею;
в) вміти розрізняти лексичні групи слів;
г) вміти спілкуватись українською мовою.
3. Мовний стиль- це:
а) сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються мовцем за певних умов
спілкування;
б) функціональні різновиди загальнонаціональної мови, які різняться типовими
мовними засобами залежно від сфери людського спілкування;
в) сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером
висловлювання;
г) це різновид функціонального стилю, форма мовного спілкування, продиктована
певними умовами побудови композиційно цілісного висловлювання.
4. Роздум (міркування)
а) висловлювання, яке складається з кількох речень, має певну змістову й структурну
завершеність;
б) повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі;
в) висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища;
г) висловлювання про причини якостей, ознак, подій.
5. Літературна мова- це:
а) це «характерний для людського суспільства специфічний вид знакової діяльності» ;
б) рідна мова, якою відбувається процес мислення людини;
в) мова, яку використовують як засіб спілкування в межах певної території
компактними національними групами;
г) впорядкована форма національної мови, що має певні норми, розвинену систему
стилів, усну і писемну форму, багатий лексичний фонд.
6.Емотивна функція мови полягає в тому, що:
а) мова є засобом пізнання, збирання й оформлення всіх тих знань, які накопичені
людьми в процесі їх свідомої діяльності;
б) реалізується у спілкуванні, розмовах, діалогах, полеміці;
в) охоплює величезний діапазон у мовленнєвій поведінці людини, реалізується в
художній літературі, ораторському мистецтві, у дискусійному мовленні;
г) це спогади, роздуми у хвилини відпочинку, підготовка до усних висловлювань і
формування письмового тексту, творча діяльність та ін.
7. Мовлення повинно бути точним, що передбачає вимоги:
а) добирай найточніші слова, чітко формулюй думку, за потреби звертайся до
тлумачного, синонімічного словника;
б) виділяй найважливіші слова, висловлюй своє ставлення до того, про що говориш;
в) дотримуйся мовних норм (правильної вимови, побудови речень);
г) продумуй тему та мету висловлювання.
8.Писемна форма мовлення:
а) вторинна за походженням, яка матеріалізується у буквах, розділових знаках і
сприймається на слух;
б) вторинна за походженням, основною одиницею якої є текст, що матеріалізується у
буквах, розділових знаках і сприймається зором;
в) первинна за походженням, яка матеріалізується у буквах і розділових знаках і
сприймається зором;
г) первинна за походженням, основною одиницею якої є текст.
9. Виберіть правильний варіант характеристики виступу:

а) виступ характеризується попередньою підготовленістю з чітко продуманими
проблемами;
б) виступ характеризується емоційністю, а тому він ніяк не пов'язаний з
проблемами, висвітленими в доповіді;
в) виступ відрізняється від лекції спонтанністю, лаконічністю і непідготовленістю;
г) він торкається тільки кількох проблем, висвітлених у доповіді, тому будується як
набір реплік.
10. Виберіть правильне твердження:
а) вербальне спілкування включає жести, міміку, вираз обличчя;
б) комунікативний бар'єр - це психологічні перешкоди на шляху сприйняття
адекватної інформації між партнерами по спілкуванню;
в) бар'єр «нерозуміння» полягає в тому, що людина уникає джерела впливу,
ухиляється від контактів зі співрозмовником;
г) моральний фактор спілкування проявляється
в ставленні до партнера,
психологічній установці на нього, формуванні першого враження.
11. Бесіда як жанр публічних виступів:
а) агітаційний виступ, що проводиться з невеликою кількістю учасників, де
викладаються найголовніші положення теми, даються відповіді на питання;
б) публічне повідомлення на певну тему;
в) виступ на мітингах, масових зборах на честь певної події, ювілею тощо;
г) виступ, спрямований на роз’яснення, з’ясування певних питань.
12. Переговори –
а) організаційна форма встановлення та юридичної фіксації виробничо-економічних
зв'язків між зацікавленими в спільній діяльності економічно незалежними
організаціями;
б) один із найефективніших способів обговорення важливих питань і прийняття
рішень в усіх сферах виробничого, громадського й політичного життя;
в) усний виступ із метою висвітлення певної інформації та впливу на розум, почуття й
волю слухачів;
г) форма спілкування з метою обміну думками, інформацією, почуттями тощо.
13. Основне правило ведення дискусії:
а) говори все, що спадає на думку;
б) стверджуй те, в чому впевнений, навіть, якщо не можеш аргументувати;
в) не зважай на думки інших;
г) поступись опонентові усім, чим можна поступитися, і не стверджуй нічого такого,
чого не можеш довести.
14. Візитна картка – це:
а) картка для поздоровлення з нагоди певної події;
б) картка для вручення під час знайомства чи візиту;
в) картка з фотографією;
г) картка з адресою її автора.
15. Мислення за формою існування поділяється на:
а) конкретно-дійове, наочно-образне та абстрактне;
б) теоретичне та практичне;
в) репродуктивне та продуктивне;
г) конкретне та абстрактне.
16. Стратегічний закон риторики формує і розвиває в людині вміння:
а) володіти мовленням (одягати свою думку в дієву словесну форму);
б) розробляти програму діяльності на основі створеної концепції з урахуванням
психологічного портрета аудиторії;
в) всебічно аналізувати предмет дослідження і вибудовувати систему знань про нього
(задум і концепцію);
в) встановлювати, зберігати й закріплювати контакт з аудиторією як необхідну умову
успішної реалізації продукту мисленнєво - мовленнєвої діяльності.
17. Етика –
а) складна система мовних знаків, що спирається на моральні правила й вимоги і
вказує на ставлення як до інших людей, так і до себе;
б) форма громадської свідомості та вид громадських відносин;
в) наука про закономірності розвитку та функціонування психіки;
г) наука про мораль, її розвиток, принципи, норми і роль у суспільстві, іншими
словами про правильне (і неправильне) у поведінці.
18. Основне правило користування мобільним телефоном:
а) мобільним телефоном дозволено користуватися на конференціях, під час нарад;

б) телефон потрібно носити лише в чохлі;
в) під час ділової зустрічі слід викладати мобільний телефон на стіл;
г) мобільний телефон під час занять, ділових бесід, переговорів має бути відімкненим.
19.Енциклопедично-довідкові словники а) найпоширеніший тип сучасних термінологічних двомовних словників;
б) це праці змішаного типу, які перекладають термін іноземною мовою і подають його
тлумачення.
в) подають пояснення наукових понять, а не просто фіксують терміни;
г) це вироблення термінів-еталонів, термінів-зразків, унормування термінології в
межах однієї країни
20. Вкажіть правильний варіант відповіді. Офіційними назвами посад, професій і звань
є іменники:
а) чоловічого роду;
б) жіночого роду;
в) середнього роду;
г) спільного роду.
21. Вкажіть правильний варіант написання числівників у формі орудного відмінка.
а) п'ятьома, двомастами, тисячою, трьома, тридцятьма,б) сорокома, сімома, сімдесятьма, кількадесятьма;
в) трьомастами, шістдесятьма, вісьма, сімнадцятьма, ста,
п'ятьомастами;
г) однією, дев'яноста, десятьма, сьома, п'ятдесятьма, восьмистами.
22.Укажіть варіанти, в яких правильно вжито прийменники. Ви готуєте заходи
а) по поліпшенню умов праці;
б) до поліпшення умов праці;
в) на поліпшення умов праці;
г) щодо поліпшення умов праці.
23.Слова, спільні за своїм основним значенням, називаються:
а) синоніми;
б) антоніми;
в) омоніми;
г) пароніми.
24. Найважливіші відомості про ту чи іншу галузь людських знань, про найважливіші
події, явища про найвідоміших осіб містить:
а) тлумачний словник;
б) орфоепічний словник;
в) енциклопедичний словник;
г) орфографічний словник.
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