
Варіант  1(гірники) 

1.Укладіть словник – мінімум за спеціальністю із тлумаченням 
значення російсько - український (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (автобіографію, резюме, заяву 
про прийом на роботу, пояснювальну записку). Дайте 
визначення документам та назвіть реквізити з яких вони 
складаються. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис:  344; 91; 23497; 1999-й. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення: пласт имеет три измерения; несколько 
пластов угля; любе углы падения; сопровождаемое смещением 
кровли; на откаточном штреке. 
 5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях, поясніть правопис закінчень : пан прокурор, 
Сергій Вікторович, товариш генерал, мудрець, ніч, панна Інна. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини . Поясніть 
правопис відмінкових закінчень:блок;пласт;наказ;шурф; фактор; 
оберт;збут;імпульс;мінус;габарит  . Поясніть значення виділених 
слів.  
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові,  а також прізвища імена та по батькові ваших дідуся та 
бабусі  материній лінії. Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: хітин – 
хітон, голосистий – голосний, комунікативний – 
комунікаційний. 
9. Зі словника синонімів української мови випишіть п’ять груп слів-
синонімів, що стосуються Вашої майбутньої професії. 
10. Перекладіть уривок статті (250 слів) з російської на українську 
мову. Підкресліть у тексті термінологічну лексику.  Статтю візьміть 
з фахового журналу. 
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Варіант 2 

1.Укладіть словник – мінімум за спеціальністю із тлумаченням 
значення російсько - український (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (автобіографія, резюме, акт про 
аварію на ділянці №3, скарга). Дайте визначення документам та 
назвіть реквізити з яких вони складаються. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис:134; 1947; 1044-й; кільканадцять. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення : заиливание выработанного пространства; 
сопровождаемое смещением кровли; защита органов дыхания; 
горные  выработки; к околоствольному двору. 
5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях , поясніть правопис закінчень : пан ректор, 
вельмишановний добродій, Степан Аркадійович, юнак, пані 
Віра, мудрець. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини . Поясніть 
правопис відмінкових закінчень: агент, анонс, борг, шурф, гриф, 
дублікат, ескорт, інтелект, компроміс, пріоритет. Поясніть 
значення виділених слів. 
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові, а також прізвища імена та по батькові ваших дідуся та 
бабусі материній лінії. Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: 
степінь-ступінь, генеральний – генеральський, фамільний – 
фамільярний. 
9. Зі словника синонімів української мови випишіть п’ять груп слів-
синонімів, що стосуються Вашої майбутньої професії. 
10. Перекладіть уривок статті (250 слів) з російської на українську 
мову. Підкресліть у тексті термінологічну лексику.  Статтю візьміть 
з фахового журналу. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Варіант  3 

1.Укладіть словник – мінімум за спеціальністю із тлумаченням 
значення російсько - український (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (автобіографія, резюме, акт про 
порушення правил техніки безпеки, доручення). Дайте 
визначення документам та назвіть реквізити з яких вони 
складаються. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис: 125; 69; 1494; 999-й. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення : спуск поленого ископаемого; для 
разработки одной шахты; при буровзрывных работах; 
добываемой в тижнем пласте; осуществляют вдоль забоя. 
5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях , поясніть правопис закінчень: студент Віталій, 
хлопець, Петро Тимофійович, вельмишановний прокурор, пані 
Валентина, товариш майор. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини . Поясніть 
правопис відмінкових закінчень: абразив; вал; комплекс;струм; 
кристал; нікель; шнур;осередок;бурштин; кут.  Поясніть 
значення виділених слів.  
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові, а також прізвища імена та по батькові ваших дідуся та 
бабусі по материній лінії. Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: 
професійний – професіональний, суворий – суровий, штамп – 
штамб. 
 
9. Зі словника синонімів української мови випишіть п’ять груп слів-
синонімів, що стосуються Вашої майбутньої професії. 
10. Перекладіть уривок статті (250 слів) з російської на українську 
мову. Підкресліть у тексті термінологічну лексику.  Статтю візьміть 
з фахового журналу. 
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Варіант  4 

1.Укладіть словник – мінімум за спеціальністю із тлумаченням 
значення російсько - український (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (автобіографія, резюме, 
доповідну записку, акт). Дайте визначення документам та назвіть 
реквізити з яких вони складаються. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис:  44; 976; 897-й; декілька. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення: сослуживец, брести наобум, разрушение 
природного массива; для спуска полезного ископаемого; 
работающими на энергии сжатого воздуха. 
 5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях , поясніть правопис закінчень: доня, сестра 
Катерина, чех, пан директор, шановний директор, Роман Ілліч. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини,  . 
поясніть правопис відмінкових закінчень: метал; комплекс; крок; 
крен; ескорт, кодекс, номінал, оригінал, провіант, саботаж.  
Поясніть значення виділених слів. 
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові, а також прізвища імена та по батькові ваших дідуся та 
бабусі по материній лінії. Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: 
професійний – професіональний, сентимент – сантиметр, 
товкач – товмач.   
9. Зі словника синонімів української мови випишіть п’ять груп слів-
синонімів, що стосуються Вашої майбутньої професії. 
10. Перекладіть уривок статті (250 слів) з російської на українську 
мову. Підкресліть у тексті термінологічну лексику.  Статтю візьміть 
з фахового журналу. 
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Варіант  5 

1.Укладіть словник – мінімум за спеціальністю із тлумаченням 
значення російсько - український (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (автобіографія, резюме, 
протокол засідання трудового колективу, оголошення). Дайте 
визначення документам та назвіть реквізити з яких вони 
складаються. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис: 129; 3496; 79-й; кількасот. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення: сопровождаемое смещением кровли; , 
занимаемая площадь; производство работ; соеденяющая шахту 
с обогатительной фабрикой; по перечисленным факторам. 
5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях , поясніть правопис закінчень: козак, інженер 
Приходько, Денис Миколайович, ніч, шановна громада, бабуся. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини . Поясніть 
правопис відмінкових закінчень : апарат; контроль;трактат; 
контур; огріх; шурф; завал; масив; інструмент; чек.  Поясніть 
значення виділених слів. 
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові, а також прізвища імена та по батькові ваших дідуся та 
бабусі по материній лінії. Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення:ефект – 
афект, верес – вереск, комунікативний – комунікабельний. 
9. Зі словника синонімів української мови випишіть п’ять груп слів-
синонімів, що стосуються Вашої майбутньої професії. 
10. Перекладіть уривок статті (250 слів) з російської на українську 
мову. Підкресліть у тексті термінологічну лексику.  Статтю візьміть 
з фахового журналу. 
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Варіант  6 

1.Укладіть словник – мінімум за спеціальністю із тлумаченням 
значення російсько - український (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (автобіографія, резюме, 
пояснювальну записку, акт про порушення техніки безпеки). 
Дайте визначення документів та назвіть реквізити з яких вони 
складаються. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис: 36; 1, 5; 1994; 569-й. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення: давление пласта на почву; новое 
равновесие пород; закономерности раслоения этих пород; 
непрерывность изменения свойст массива; способность 
сохранять исходные размеры. 
5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях , поясніть правопис закінчень: синочок, 
громадянка Варченко, Світлана Василівна, шановна громада, 
ніч, пан ректор. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини . Поясніть 
правопис відмінкових закінчень : вимір, базис, викуп, генезис, 
шурф, ескорт, запит, імпульс, консиліум, інтендант. Поясніть 
значення виділених слів. 
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові, а також прізвища імена та по батькові ваших дідуся та 
бабусі по материній лінії. Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: 
коректувати – коригувати, фанатичний – фантастичний, 
громадський – громадянський. 
9. Зі словника синонімів української мови випишіть п’ять груп слів-
синонімів, що стосуються Вашої майбутньої професії. 
10. Перекладіть уривок статті (250 слів) з російської на українську 
мову. Підкресліть у тексті термінологічну лексику.  Статтю візьміть 
з фахового журналу. 
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Варіант  7 

1.Укладіть словник – мінімум за спеціальністю із тлумаченням 
значення російсько - український (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (автобіографія, резюме, витяг з  
протоколу, лист-запит). Дайте визначення документів та назвіть 
реквізити з яких вони складаються. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис:  45; 123-й; 4944; кількасот. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення: рыхлые и сцементированные породы; 
состав образующих их минералов; осадки континентального 
происхождения; обуславливается их слоистостью; легко 
раскладывается вдоль плоскости. 
5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях , поясніть правопис закінчень : дружина, 
Соломія, друг Дмитро, пан директор, пані Марія, Геннадій 
Григорович. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини . Поясніть 
правопис відмінкових закінчень : контур, завал, зиск, баласт, 
вексель, марганець, дублікат, кворум, крен, кшталт. Поясніть 
значення виділених слів. 
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові, а також прізвища імена та по батькові ваших дідуся та 
бабусі по материній лінії. Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними 
речення:фанатичний – фантастичний, міфічний – міфологічний, 
компанія – кампанія. 
9. Зі словника синонімів української мови випишіть п’ять груп слів-
синонімів, що стосуються Вашої майбутньої професії. 
10. Перекладіть уривок статті (250 слів) з російської на українську 
мову. Підкресліть у тексті термінологічну лексику.  Статтю візьміть 
з фахового журналу. 
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Варіант  8 

1.Укладіть словник – мінімум за спеціальністю із тлумаченням 
значення російсько - український (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (автобіографія, резюме, лист-
запит, заяву). Дайте визначення документів та вкажіть їх 
реквізити. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис:  65; 398; декілька, 2344-й. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення: прилагать усилия, обломки различных 
минералов, по меньшей мере, угольник, шкала скользящая, 
наличник. 
5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях , поясніть правопис закінчень : ніч, добродійка 
Середа, вельмишановний професор, юнак, Ніна Михайлівна, 
панна Наталя. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини . Поясніть 
правопис відмінкових закінчень: огріх, завал, модус, парадокс, 
постулат, ранжир, приклад, розпад, суверенітет, трієр. Поясніть 
правопис підкреслених слів. 
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові, а також прізвища імена та по батькові ваших дідуся та 
бабусі по материній лінії. Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: 
контингент – континент, музичний – музикальний, цегляний – 
цегельний. 
9. Зі словника синонімів української мови випишіть п’ять груп слів-
синонімів, що стосуються Вашої майбутньої професії. 
10. Перекладіть уривок статті (250 слів) з російської на українську 
мову. Підкресліть у тексті термінологічну лексику.  Статтю візьміть 
з фахового журналу. 
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Варіант  9 

1.Укладіть словник – мінімум за спеціальністю із тлумаченням 
значення російсько - український (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (автобіографія, резюме, лист-
відмова, витяг з протоколу). Дайте визначення документів та 
вкажіть їх реквізити. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис: 12, 05; 79; 174; 345-й. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення: при разработке угля; полнота выемки 
полезного ископаемого; увеличении рентабельности 
производства; чистота воздушного пространства; 
воспроизводством основних фондов;  угловой дом.  
5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях , поясніть правопис закінчень : матінка, 
добродій Ковальчук, дядько Семен, зоря, Денис Васильович, 
товариш полковник. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини . Поясніть 
правопис відмінкових закінчень: абразив, антураж, борг, екскурс, 
кворум, компроміс, контур, кристал, профіль, нахил. Поясніть 
значення виділених слів. 
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові, а також прізвища імена та по батькові ваших дідуся та 
бабусі по материній лінії. Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: 
фамільний – фамільярний, корисливий – корисний, 
фанатичний – фантастичний. 
9. Зі словника синонімів української мови випишіть п’ять груп слів-
синонімів, що стосуються Вашої майбутньої професії. 
10. Перекладіть уривок статті (250 слів) з російської на українську 
мову. Підкресліть у тексті термінологічну лексику.  Статтю візьміть 
з фахового журналу. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Варіант  10 

1.Укладіть словник – мінімум за спеціальністю із тлумаченням 
значення російсько - український (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (автобіографія, 
резюме,доповідну записку, скаргу). Дайте визначення документів 
та вкажіть їх реквізити. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис: 526; 1964-й;  кільканадцять, 9449. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення: отражение света; рассредоточить; 
исходных пород с последующим уплотнением; лага; на правах 
исключительности; петли. 
5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях , поясніть правопис закінчень : Микола 
Анатолійович, сестра, пан професор, Високоповажний гість, 
друг Микита, ніч. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини . Поясніть 
правопис відмінкових закінчень: апарат, дублікат, запас, 
бестселер, пульс, розряд, саботаж, доробок, агрегат, кристал. 
Поясніть значення виділених слів. 
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові, а також прізвища імена та по батькові ваших дідуся та 
бабусі по материній лінії. Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: 
майорат – майоран, жорсткий – жорстокий, духовий – 
духовний. 
9. Зі словника синонімів української мови випишіть п’ять груп слів-
синонімів, що стосуються Вашої майбутньої професії. 
10. Перекладіть уривок статті (250 слів) з російської на українську 
мову. Підкресліть у тексті термінологічну лексику.  Статтю візьміть 
з фахового журналу. 
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