
ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА У 

ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ (ІІ СЕСМЕСТР)  

 

1.Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, 

закріплених у процесі суспільної комунікації, - це: 

2.Сукупність норм літературної мови, що регулюють правильну вимову 

звуків, звукосполучень — це: 

3.Позначте рядок, в якому дотримано  акцентуаційні норми: 

4. Правила слововживання  регламентують: 

5.Позначте рядок, в якому порушено морфологічні норми 

6.Позначте рядок, в якому порушено стилістичні норми: 

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

8. Виберіть рядок, в якому є слова-синоніми 

9.Виберіть рядок, в якому є слова-синоніми 

10.Виберіть  фразеологізм, який відповідає значенню сподобатися 

11.Виберіть  фразеологізм, який відповідає значенню втікати 

12.Позначте фразеологічний зворот, який є синонімом до 

слова засоромитися 

13.Виберіть рядок з правильним  написанням географічних назв 

14.Продовжіть фразу. Морфологія вивчає… 

15.Продовжіть фразу. Службовими називаємо частини мови, які… 

16.Виберіть рядок, в якому всі слова написані правильно 

17.Доберіть правильний  відповідник скорочення словосполучення чоловічий 

рід 

18.Доберіть правильний відповідник скорочення до слова  український 

19.Укажіть рядок, у якому в усіх словах слід писати літеру ґ 

20.Продовжіть фразу. Займенник відповідає на запитання… 

21.Виберіть рядок, в якому усі слова в К.в. пишуться правильно: 

22.Виберіть рядок, в якому усі слова в К.в. пишуться правильно: 

23.Виберіть рядок, у якому всі прикметники пишуться з одним н: 



24.Виберіть, у якому прикметники пишуться разом 

25.Виберіть рядок, у якому є тільки книжні дієслова: 

26.Виберіть рядок, у якому дієслово вживається в ненормативній формі: 

27.Виберіть рядок з неправильним написанням прислівників: 

28.Визначте рядок, у якому немає помилок у вживанні прийменників: 

29.Укажіть рядок, у якому правильно утворено форми дієприкметників:  

30.Укажіть варіант, де правильно утворено форму родового відмінка 

іменників чоловічого роду: 

31.Визначте, у якому рядку допущено помилку при творенні вищого ступеня 

порівняння прикметників: 

32.З’ясуйте, у якому рядку допущено помилки у правописі числівникових 

форм: 

33.Визначте, у якому рядку правильно оформлено звертання: 

34.Визначте, у якому рядку правильно відредаговано словосполучення у 

відповідності з виводами комісії: 

35. Позначте слово, у якому потрібно писати літеру ґ : 

36. Позначте рядок, у якому слово наголошено правильно:  

37. Що означає слово автентичний? 

38.Оберіть правильне позначення часу: 

Ми зустрінемося … 

39. НЕ потребує редагування словосполучення: 

40. У якому рядку офіційну назву установи написано правильно? 

41. У якому рядку обидва слова написані правильно? 

42. У якому рядку в обох словах іншомовного походження відбувається 

подвоєння приголосних? 

43. У якому рядку прикметник написано правильно? 

44. Граматично правильною формою звертання є: 

45.Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння прикметників: 

46.Граматично правильною формою родового відмінка числівника сімсот є: 

47.У якому рядку правильно поєднано числівник з іменником? 



48. Оберіть граматично правильну форму наказового способу: 

49. У якому рядку правильно вжито дієприслівниковий зворот? 

50. НЕ потребує редагування речення: 

51. Оберіть рядок, у якому обидва прислівники написані правильно: 

52. Оберіть граматично правильну конструкцію: 

53. Оберіть рядок, у якому правильно використано прийменник: 

54. У якому рядку речення записане правильно? 

55. Оберіть рядок, у якому правильно вжито розділові знаки при прямій мові: 

56. Основними жанрами усної ділової комунікації є: 

57. Позначте рядок, у якому слово наголошено правильно: 

58. Що означає слово одіозний? 

59.Оберіть правильне позначення часу: 

Ми зустрінемося … 

60. Потребує редагування словосполучення: 

61. НЕ потребує редагування словосполучення: 

62 У якому рядку обидва слова написані правильно? 

63. У якому рядку в обох словах іншомовного походження відбувається 

подвоєння приголосних? 

64. У якому рядку прикметник написано правильно? 

65. Граматично правильною формою звертання є: 

66. Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння прикметників: 

67. Граматично правильною формою давального відмінка числівника 

шістдесят є: 

68. У якому рядку правильно поєднано числівник з іменником? 

69. НЕ потребує редагування речення: 

70. Оберіть рядок, у якому обидва прислівники написані правильно: 

71. Оберіть рядок, у якому правильно використано прийменник: 

72. Оберіть рядок, у якому правильно вжито розділові знаки при прямій мові: 

73. Позначте рядок, у якому всі слова – синоніми: 



74. Позначте рядок, у якому правильно розкрито значення фразеологізму 

«виходити сухим із води»: 

75.На місці крапок у реченні Я …, що цей варіант найкращий треба вжити 

слово: 

76.Потребує редагування речення: 

77. Дотримано правил милозвучності у варіанті: 

78. Обидва слова пишуться з префіксом с- у рядку: 

79. Доберіть український відповідник до російського словосполучення 

ложные показания: 

80. Усі іменники рядка у формі кличного відмінка мають закінчення -е: 

81. В обох словах рядка спрощення в групах приголосних позначається на 

письмі: 

82. Обидва слова в рядку пишуться з апострофом: 

83. Оберіть правильне написання: 

84. Позначте рядок, у якому всі слова – синоніми: 

85. Позначте варіант, у якому слово вірний (вірна,вірно) вжито помилково: 

86. Правильним є написання слова у варіанті: 

87. Обидва слова пишуться з префіксом с- у рядку: 

88. Потребує редагування речення: 

89. Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка: 

90. Неправильну дієслівну форму вжито в реченні: 

91. Усі іменники рядка у формі кличного відмінка мають закінчення -е: 

92. Неправильну числівникову форму вжито у словосполученні: 

93. Правильно наголошене слово у варіанті: 

94. У всіх словах рядка спрощення в групах приголосних позначається на 

письмі: 

95. Граматично правильною формою звертання є: 

96. У якому рядку обидва слова написані правильно? 

97. Оберіть правильний варіант написання обох слів іншомовного 

походження: 



98. Граматично правильною формою родового відмінка числівника шістсот є: 

99. У якому рядку вжито невластиву українській мові форму дієприкметника: 

100. Доберіть синонім до слова легітимний: 

101. Оберіть правильний варіант: 

102. Який сполучник НЕ можна вжити в складнопідрядному реченні з 

підрядним причини Вони спізнилися на засідання, … Київ стояв у 

десятибальних заторах? 

103. З-поміж функціональних стилів української мови актуальним для 

професійної діяльності є: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


