
УКРАЇНСЬКА МОВА У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ 

(ЖУРНАЛІСТИКА), І СЕМЕСТР  

 1.Українська мова у професійному спілкуванні - це:  

 2.Орфоепічні норми - це:  

3. Державна мова - це: 

4. Літературна мова - це :  

5. Літературна мова характеризується такими ознаками:  

 6.Фахова мова – це сукупність: 

7. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, 

закріплених у процесі суспільної комунікації, - це: 

8. Сукупність норм літературної мови, що регулюють правильну вимову 

звуків, звукосполучень — це: 

9. Мовний стиль — це: 

10. Метою якого стилю є обговорення, відстоювання та пропаганда важливих 

суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку: 

11.Мовними особливостями офіційно-ділового стилю є: 

12.Усне спілкування поділяється: 

13.Монологічне мовлення є : 

14.Жанрами публічного мовлення є: 

15.Доповідь за тематикою є: 

16.Різновидами наукового стилю є : 

17. Публіцистичний  стиль реалізується в таких жанрах: 

18.Розмовний стиль обслуговує такі суспільні сфери: 

19.До невербальних засобів спілкування належить:  

 20.Гендер в перекладі означає: 

21.Презентація є: 

22.Процес слухання є: 

23.Спілкування за формою знакового представлення поділяється на: 

 

24.За способом взаємодії між комунікантами фахове спілкування поділяється 

на :  

25.Залежно від змісту повідомлення фахове мовлення є: 

26.Взалежності від кількості учасників ділові бесіди є: 

27.За метою й завданнями наради є: 

28.За способом проведення наради поділяються: 

29.За ступенем підготовленості наради є: 

30. Національна мова - це: 

31.Ознаками літературної мови є: 

32.Виберіть рядок, в якому всі слова належать до професійної лексики 

У якому рядку вжито невластиву українській мові форму дієприкметника: 

33.З-поміж функціональних стилів української мови актуальним для 

професійної діяльності є: 

34.Укажіть сферу застосування офіційно-ділового стилю мовлення:  

35.Визначте жанри, у яких реалізується епістолярний стиль мовлення 



36.До якого стилю мовлення належить даний уривок? 

Банкнота – це вексель банку, за яким пред’явник може у будь-який час 

одержати гроші і яким банк замінюєє комерційний вексель. Банки проводять 

операції з обліку комерційних векселів, суть яких полягає в тому, що власник 

векселя може до настання строку платежу представити його в банк і 

одержати зазначену у векселі суму з утриманням так званого облікового 

процента (За В.Базилевичем) 

37.Який стиль мовлення характерний для даного тексту? 

В останній час все частіше  й нав’язливіше повертаються до мене думки про 

моє дитинство, неначе віє вітер тих далеких літ, які давно й навіки минули. Я 

не хочу ідеалізувати минуле, я син свого часу й належу йому в усьому... Моє 

дитинство – літо (Й.Бург) 

o   

38.Стилістичні засоби української мови – це… 

39.Укажіть стиль мовлення наведеного уривка 

Загул Дмитро Юрійович – український поет, літературознавець, перекладач. 

Уже в перших його віршах відчуваються громадянські мотиви, вболівання за 

долю  своєї зеленої Буковини, надія на краще майбутнє її народу. Творам 

поета властива мелодійність (За Р.Дуб). 

40.Укажіть, що лежить в основі розрізнення стилів мовлення: 

 41.Укажіть рядок, у якому названо всі сучасні стилі мовлення: 

42.Укажіть сферу застосування офіційно-ділового стилю мовлення:  

43.Визначте жанри, у яких реалізується епістолярний стиль мовлення 

44.Який стиль мовлення характерний для даного тексту? 

В останній час все частіше  й нав’язливіше повертаються до мене думки про 

моє дитинство, неначе віє вітер тих далеких літ, які давно й навіки минули. Я 

не хочу ідеалізувати минуле, я син свого часу й належу йому в усьому... Моє 

дитинство – літо (Й.Бург) 

45.Укажіть стиль мовлення наведеного уривка 

Загул Дмитро Юрійович – український поет, літературознавець, перекладач. 

Уже в перших його віршах відчуваються громадянські мотиви, вболівання за 

долю своєї зеленої Буковини, надія на краще майбутнє її народу. Творам 

поета властива мелодійність (За Р.Дуб). 

46.Визначте ознаки офіційно-ділового стилю мовлення: 

47. Укажіть підстилі художнього стилю мовлення: 

48.Визначте рядок, у якому вказано один з різновидів стилістичної помилки: 

49.Визначте ознаки офіційно-ділового стилю мовлення: 

50.Укажіть підстилі художнього стилю мовлення: 

51.Мовленнєвий етикет – це ... 

52.Визначте рядок, у якому всі словосполучення потребують стилістичного 

редагування: 

53.Укажіть речення, яке необхідно відредагувати: 

54.Спонтанність мовлення, застосування еліптичних і неповних речень, 

використання позамовних засобів-ознаки... 



55.Одна із форм літературної мови, манера мовного вираження у різних 

сферах, умовах, формах (усній і писемній) спілкування – це ...  

 


