Пробна контрольна робота для самоперевірки
Варіант №2
Час проведення тестування ____хв.
1. Державна мова –
а) мова, якою розмовляє або вміє розмовляти більшість населення країни незалежно від
національної або територіальної належності її громадян;
б) рідна мова, якою відбувається процес мислення людини;
в) мова, яку використовують як засіб спілкування в межах певної території компактними
національними групами;
г) унормована форма загальнонародної мови, яка в усному та писемному різновидах обслуговує
всі сфери суспільної діяльності.
2. Спілкування – це:
а) один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками,
почуттями, волевиявленнями з метою інформування;
б) не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений
століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у
ставленні один до одного;
в) сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у
використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної взаємодії;
г) найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів
суспільної діяльності.
3. Адміністративно-канцелярський використовується в:
а) законодавчій сфері, обслуговує офіційно-ділові стосунки між державою і її громадянами;
реалізується в текстах Конституції, законів, указів, статутів, постанов тощо);
б) сфері міждержавних офіційно-ділових стосунків у галузі політики, економіки, культури;
в) юриспруденції (судочинство, дізнання, розслідування, арбітраж), обслуговує правові та
конфліктні відносини;
г) професійно-виробничій сфері, у діловодстві.
4. Сучасна українська літературна мова утворилася на основі:
а) кращих зразків тогочасної літературної мови (І.Котляревський, Г. Квітка-Основ'яненко та
ін.);
б) українського фольклору і народної мови галицько-волинського зразку;
в) народної мови київсько-полтавського зразку, українського фольклору і кращих зразків
тогочасної літературної мови (Т.Шевченко, І.Котляревський, Г.Квітка-Основ'яненко та ін.);
г) кращих зразків тогочасної літературної мови (П. Куліш, Т.Шевченко).
5. Норми літературної мовиа) регулюють правильну вимову звуків та звукосполучень та наголошення слів;
б) це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними і зразковими
на певному історичному етапі;
в) передбачають правильне вживання граматичних форм слів, усталену побудову
словосполучень, речень;
г) сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання.
6. Орфоепічні норми
а) регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень та наголошення слів;
б) встановлюють правила слововживання;
в) передбачають правильне вживання граматичних форм слів, усталену
побудову
словосполучень, речень;
г) охоплюють правила написання слів та їх частин.
7. За функціонуванням усна форма мовлення є:
а) діалогічною, ситуативною, непідготовленою, монологічною;
б) монологічною, контекстуальною, консервативною і регламентованою;
в) діалогічною, консервативною, контекстуальною, регламентованою.
г) діалогічною, ситуативною, монологічною, регламентованою.
8. Поняття службового етикету - це:
а) правила поведінки і спілкування людей у суспільстві;
б) зовнішній прояв відносин між людьми, культури особистості;
в) правила мовленнєвої поведінки на роботі;
г) правила спілкування в суспільстві та на роботі.
9. Передкомунікативний етап публічного виступу включає:

а) формування методологічних принципів, визначення позицій, добір та оцінювання матеріалу,
що стане основою виступу;
б) визначення стратегії і тактики майбутнього виступу та його основної ідеї, вирішення питань,
пов'язаних з її трактуванням, відпрацювання змісту виступу, добір засобів та прийомів його
передавання;
в) центральний у процесі спілкування, творча робота промовця перед слухачами;
г) визначення результативності зустрічі зі слухачами.
10. Виберіть правильний варіант характеристики промови:
а) промова - це непідготовлений виступ, що народжується під час мітингу;
б) промова - це усний підготовлений виступ з інформацією, яка має вплинути на розум,
почуття й волю слухачів;
в) промова й доповідь - це синоніми.
г) вирішення спірного питання.
11. Доповідь як жанр публічних виступів:
а) це агітаційний виступ, що проводиться з невеликою кількістю учасників, у ній викладаються
найголовніші положення теми, даються відповіді на питання;
б) публічне повідомлення на певну тему;
в) це виступ на мітингах, масових зборах на честь певної події, ювілею тощо;
г) спрямована на роз’яснення, з’ясування певних питань; передбачає психологічний вплив.
12. Дискусія –
а) роздум проблемного характеру колективного обговорення;
б) проводиться з обмеженою кількістю учасників і охоплює невелику кількість питань;
в) усний виступ з метою висловлення певної інформації, яка повинна
впливати на розум, почуття і волю слухачів;
г) одна з найпоширеніших форм публічних виступів, що поєднує риси писемної та усної форм
мовлення.
13. Щоб стати цікавим співрозмовником, необхідно:
а) говорити про те, що цікавить слухачів, мати всебічні знання;
б) повчати слухачів, вживати якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до
людей;
в) усміхатися, говорити тільки про себе;
г) використовувати ввічливі слова, посміхатися.
14. Мовлення – це :
а) особлива система різнотипних і в той же час внутрішньо поєднаних між собою структурних
одиниць, якими людина послуговується свідомо;
б) процес безпосереднього використання мови всім народом і кожною окремою особою;
в) процес відображення в нашій свідомості навколишнього світу, процес пізнання людиною
предметів і явищ об’єктивної дійсності в їхніх істотних властивостях, зв’язках і відношеннях;
г) особлива система різнотипних і в той же час внутрішньо поєднаних між собою структурних
одиниць, які служать їй засобом спілкування з іншими, засобом вираження її думок, почуттів,
настроїв.
15. Абстрагування – це:
а) уявне згрупування предметів за загальними та істотними ознаками;
б) уявне відокремлення істотних властивостей від неістотних та від предмета в цілому,
визначення спільної ознаки, що характеризує певний клас предметів;
в) уявне зіставлення двох або кількох об'єктів з метою виявлення спільних чи відмінних ознак;
г) поєднання окремих компонентів об'єкта в єдине ціле.
16. Виберіть правильний варіант відповіді:
а) при прийомі відвідувачів спілкування має бути коректним, ввічливим на будь-яких етапах і
при будь-якому результаті;
б) при прийомі відвідувачів тон спілкування залежить від співбесідника;
в) при прийомі відвідувачів спілкування має бути ввічливим лише при
позитивному результаті;
г) прийом відвідувачів треба вести державною мовою з використанням
професіоналізмів, діалектизмів і жаргонізмів.
17.Координаційна функція спілкування:
а) встановлення контакту як стану готовності до передачі та прийняття інформації і
підтримання взаємозв'язку у формі постійної взаємоорієнтованості;
б) обмін інформацією, думками, рішеннями;
в) стимулювання партнера по спілкуванню;
г) взаємна орієнтація і погодження дій при організації взаємодіяльності.
18. Виберіть правильне твердження:
а) виокремлюють такі рівні моральної культури: ритуальний, маніпулятивний, гуманістичний;

б) діловому спілкуванні можна, маніпулюючи іншим, досягати вигоди лише для себе;
в) етикет - це сукупність правил спілкування;
г) інтелігентна людина, помітивши помилку, якої припустився інший працівник, не вкаже на
неї.
19. 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.
г)закінчення -еві, -у, -ю;
20.Вкажіть варіант, у якому правильно написано складні прикметники:
а) електросиловий, суспільнокорисний, сільськогосподарський, електронно- обчислювальний,
м'ясо-молочний;
б) північно-західний, одноразовий, вище зазначений, загальнодержавний,
м'ясо-заготівельний;
в) агропромисловий, внутрішньогосподарський, матеріально- технічний,
матеріальновідповідальний;
г) загальноосвітній, машинобудівний, нижчепідписаний, молочно-білий,
діаметрально протилежний.
21.Вибрати колонку, якій всі дієслова з часткою не треба писати окремо:
а) (не)можу, (не)знаєш, (не)скажу;
б) (не)навиджу, (не)співаєш, (не)малюю;
в) (не)хворіти, (не)хтувати, (не)сварити;
г) (не)доспати, (не)доїсти, (не)робити.
22. Вкажіть варіант, у якому немає помилок у написанні дієслівних префіксів.
а) розпустити, відтворити, зкомпрометувати, підтримувати, обґрунтувати, забезпечити;
б) зекономити, скористатися, роскрити, підтвердити, переконати, зіставити;
в) скинути, з'єднати, прикладати, скоїти, зігнорувати, передплатити;
г) прекрутити, обпалити, розтягнути, зіткнутися, ствердити.
23. Позначте варіант, який, на вашу думку, є неправильним:
а) Професіоналізми - це терміни, які широко вживаються при діловому спілкуванні;
б) Професіоналізми - це, як правило, звичайні слова, вжиті у незвичайному значенні;
в) Уживання професіоналізмів при діловому спілкуванні небажане, бо такі слова властиві
тільки вузькій професійній групі людей;
г) Професіоналізми вживаються в усному мовленні.
24. Один із способів поєднання слів, при якому слово вимагає певного роду, числа, відмінка
називається
а) керуванням;
б) узгодженням;
в) уточненням;
г) приляганням.
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