
Зразки атестаційних завдань (на виконання відведено 60 хвилин).

• Завдання  в тестовій формі .

Атестаційний тест складається із 25 завдань, кожне з яких має по три 
варіанти відповідей, серед яких правильна тільки одна. 

ЗРАЗОК атестаційного тесту (див. додаток А).

•Реферування-переказ тексту професійного спрямування.

Тексти для реферування-переказу стосуються сфери державного управління 
та мають обсяг 2500-3000 друкованих знаків. Як відомо, реферування – це 
процес аналітично-синтетичного опрацювання інформації, що потребує 
аналізу первинного документа, знаходження найвагомішої в змістовому 
відношенні інформації (основних положень, фактів, обґрунтувань, 
результатів), що має на меті скоротити обсяг первинного документа зі 
збереженням його основного змісту. Зважаючи на це,  учасник атестації 
повинен уважно прочитати текст, виокремити його тему й визначити основні 
положення, стисло письмово передати міст, водночас  реалізуючи навички 
стилістичної, граматичної, орфографічної та пунктуаційної грамотності. 

Зразок тексту для реферування (див. додаток Б).

• Усна частина атестації розпочинається після 60 хв. Після 
закінчення письмових завдань і триває 45 хв. Із кожним учасником, зокрема 
20 хв. Виділено на вступне спілкування та ділову розмову за визначеним 
сценарієм та 25 хв. На повідомлення-презентацію на запропоновану тему. 

• Вступне спілкування (вживання етикетних форм спілкування, 
повідомлення про освіту, досвід роботи за фахом) та ділова розмова за 
визначеним сценарієм, наприклад, особисте бачення вдосконалення 
діяльності підрозділу відповідно до посади (5 хв. на підготовку та 15 хв. для 
викладу думок). 

• Повідомлення-презентація на запропоновану тему, наприклад, 
Відновлювальні джерела енергії у Дніпрі, може бути викладене за таким 
орієнтованим планом:

1.Чому  саме цей проект варто впроваджувати у нашому місті?

2. Які перспективи розвитку цього проекту ви бачите ?

3.Які джерела фінансування цього проекту? 

4. Хто повинен здійснювати контроль за витраченням виділених 
коштів? 



5. Чи потрібно дбати про екологічну свідомість населення і сприяти їх 
духовно-моральному відродженню згідно з вимогами часу? 

6. Чи варто доносити інформацію про розвиток відновлюваної 
енергетики в місті через засоби масової інформації  –  радіо, телебачення, 
преси? 

Зразки тестового зошита і бланків відповідей та оцінювання.

 Тестовий зошити містить  титульний аркуш, інструкцію, атестаційний 
тест, текстфахового спрямування для реферування-переказу.



Бланк А

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Шифр Штамп навчального закладу

(заповнюється секретарем 

Атестаційної комісії

Зошит

письмових завдань

для атестації щодо вільного володіння державною мовою

Прізвище_______________________________________

Ім’я____________________________________________

По батькові______________________________________

Державна посада на яку претендує учасник__________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Номер групи____________________________________________

Час початку відповіді_____________________________________

Час закінчення відповіді__________________________________

Дата проведення атестації_________________________________

Номер варіанту__________________________________________

Особистий підпис ___________________

Дніпро

2018



Додаток Б

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ ДЛЯ АТЕСТАЦІЇ

щодо вільного володіння державною мовою

ШИФР_____________

Правильну відповідь позначайте тільки так : 

Х

Неправильну відповідь можна виправити, замалювавши попередню позначку 
та поставивши нову

а б в
Х Х

а б в
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Зичимо ВАМ успіху!



Тестові завдання

Додаток А

1.Написання якого слова не відповідає нормам правопису:

а) Пріорітет
б) прізвище, 
в) Район
2. Позначте слово, в якому потрібно писати літеру ґ:

а) г/ґадюка
б) рег/ ґіон
в) г/ґудзик
3. Позначте слово, у якому НЕ правильно поставлено наголос: 

а) фенОмен
б) завдАння
в) алфАвіт
4. Потребує редагування словосполучення:

а) Положення про вибори
б) Стосунки між людьми
в) Відношення в колективі
5. Антонімами НЕ є слова:

а) захоплення – ентузіазм 
б) радість – смуток
в) негативно – позитивно
6. У якому рядку офіційну назву установи написано правильно:

а) Дніпровський академічний український музично-
драматичний  театр імені Т.Г. Шевченка

б) Дніпровський академічний Український музично-
драматичний  театр імені Т.Г. Шевченка

в) Дніпровський Академічний український музично-
драматичний  театр імені Т.Г. Шевченка

7. Оберіть речення, у якому правильно поставлено розділові знаки:

а) Життя прожити –  не поле перейти.
б) На жаль замовлення,не виконаємо вчасно.
в) Довідкова література допомагає: дізнатися, 

уточнити, розтлумачити певне поняття. 
8. НЕ правильно утворене  чоловіче ім’я по батькові у рядку:

а) Сергій Васильєвич



б) Юрій Миколайович
в) Олексій Григорович

9. Правильно утворене  жіноче ім’я по батькові у рядку:

а) Валентина Анатолієвна
б) Надія Іллівна
в) Ольга Петровна

10. Оберіть правильно побудоване словосполучення на позначення часу:

а) Зустрінемось о дев’ятій ранку
б) Зустрінемось рівно в дев’ять ранку
в) Зустрінемось в дев’ятій ранку
11.Визначте значення іншомовного слова: Домінувати

а) свідчити
б) володіти
в) переважати

12.Правильно утворено присвійний прикметник у рядку:

а) Василів друг
б) Ольгин колега
в) Директорів наказ

13. Правильно вжито прийменники словосполученні:

а) надати відпустку по хворобі
б) називати на ім’я по батькові
в) працювати у вихідні дні

14. Правильно вжита відмінкова форма числівника у рядку:

а) тисячею ста сорока двома
б) тисячі ста шестидесяти  трьох
в) тисячу ста шістдесяти стам

15.Літеру И треба писати в усіх словах рядка:

а) пр..фронтовий, пр…хопити, пр…ватизація
б) пр…міювання,, пр…великий, пр…манювати
в) пр…зентабельний, пр…будувати, пр…меншення



16. Лексичну помилку допущено в рядку:

а) являється депутатом цього скликання
б) мешканець цього будинку
в) необхідно оголосити подяку

17.Синонімом до словаголовний є 

а) мудрий
б) завзятий
в) чільний

18.Неправильно утворено відмінкову форму числівника у реченні:

а) П’ятидесятиріччядиректора
б) Шістнадцятиліття доньки
в) Сімдесятиріччя банку

19. Синонімом до фразеологізмуяк грім з ясного небає:

а) Як по писаному
б) Як медом мастити
в) Як сніг на голову

20.Оберіть граматично правильну форму наказового способу 

дієслова:

а) Стіймо, пишімо, радіймо, біжімо
б) Мріймо, будемо писати 
в) Живемо, нехай пише, везімо 

21. У якому рядку правильно поєднано  усі числівники з іменниками:

а) три депутати, півтори гривні 
б) чотири комп’ютера, півтори тонни
в) два стола, два президента

22. Правильно утворено форму кличного відмінка іменників в усіх рядках, 
ОКРІМ:

а) Ольго Матвієвно



б) пане полковник
в) Петре Олексійовичу

23. Частка НЕ пишеться разом у рядку:

а) Не/прочитана секретарем інструкція
б) Не/підготовлена доповідь
в) Не/ встиг підготуватись до засідання
24. Родовий відмінок у всіх словах рядка вжито правильно: 

а) автомобіля, університету, Павлограду
б) тролейбуса, вітру, кілометра
в) Кривого Рогу, Парижа, портфелю
25.До офіційно-ділового стилю  мовленняналежать усі слова в рядку:

а) Сонцесяйно зустрічаємо дорогих гостей, усміхнулись 
доброзичливо, доцвітали конвалії в травах

б) До відома учасників, відпустка через хворобу, 
пропозиції прийнято, дату проведення узгоджено

в) Сучасні орієнтири в політичному житті, 
інформаційний контекст, спонукаємо до дії

Голова атестаційної комісії С.Є.Ігнатьєва


