
Варіант АТ-1

1. Доберіть текст за спеціальністю російською мовою обсягом 250 слів. 
Перекладіть його українською мовою. Підкресліть терміни.

2. Укладіть російсько-український тлумачний словник термінів галузі 
автомобільного транспорту обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: науково/технічний; (д)екан (м)еханіко-
(м)ашино/будівного (ф)акультету (н)аціонального (г)ірничого 
(у)університету; обладнан…я; об…єкт; термо/гідро/динаміка; напів/причіп; 
4/колісний; (в)ерховна (р)ада (у)країни; екс/директор; загально/державний.

4. Користуючись словником паронімів, поясніть різницю в значенні слів, 
введіть їх у речення: задача – завдання; автоматизований – автоматичний –
автоматний.

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення:
автогрейдер, асфальт, механік, Київ, трубопровід, радіус, склад, експорт, 
розряд, пункт, рельєф, розмір, ротор, парк, прилад, мінімум.

6. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові: Андрій, 
Дмитро, Ярослав, Денис, Ернст, Кузьма, Віталій, Василь, Олексій, 
Арсен.

7. Перекладіть словосполучення з дієприкметниками: шина, наполненная 
упругой массой; машина, преобразующая механическую энергию;
измеряемая величина; звукоизолирующий материал; сплав, применяемый 
для подшипников.

8. Запишіть числівники словами, поставте іменники у потрібній формі. 
Провідміняйте підкреслене словосполучення: 18 (автомагістраль); 
21 (таксі); 982 (кілометр); 4 (фахівець); 7 (автомобіль).

9. Знайдіть неправильно вжиті слова у наведених словосполученнях і 
виправте їх. Запишіть правильний варіант: праця колінчатого вала; операції 
по механічній обробці; замінити любий з вузлів без послідуючого 
балансування; виключення складають оригінальні запчастини; довгочасне 
тестування автомобіля.

10. Укладіть такі документи: заява про прийняття на роботу, резюме.



Варіант АТ-2

1. Доберіть текст за спеціальністю російською мовою обсягом 250 слів. 
Перекладіть його українською мовою. Підкресліть терміни.

2. Укладіть російсько-український тлумачний словник термінів галузі 
автомобільного транспорту обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: (т)ранспортне (у)правління (д)ніпропетровської 
(м)іської (р)ади; авто/пав(и,і)л…он; мас…а; нет…о; (п)рем…єр/(м)іністр 
(р)осійської (ф)едерації; перевезен…я; двох/етапний; міл…ярд; 
автомобіль/таксі; (б)ульвар (с)лави.

4. Користуючись словником паронімів, поясніть різницю в значенні слів, 
введіть їх у речення: відносини – відношення; газовий – газований.

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: канал, 
бензин, завод, кардан, кузов, інженер, квадрат, проект, план, апарат, 
напрямок, рівень, водень, глушник, пробіг.

6. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові: Сергій, 
Ігор, Матвій, Борис, Валер’ян, Павло, Георгій, Пилип, Мустафа, Сава.

7. Перекладіть словосполучення з дієприкметниками: определяемый состав; 
водосодержащее стекло; насос, нагнетающий воздух под давлением; 
устройство, управлявшее расходом топлива; отличается по специализации 
выполняемых работ.

8. Запишіть числівники словами, поставте іменники у потрібній формі. 
Провідміняйте підкреслене словосполучення: 42 (вентилятор); 2/8 (шлях); 
58 (поршень); 4 (автопарк); 293 (модель).

9. Знайдіть неправильно вжиті слова у наведених словосполученнях і 
виправте їх. Запишіть правильний варіант: обидві коробки мають шість 
ступеней; силовий агрегат, вмикаючий механічну трансмісію; у 
противному випадку складно запобігти пошкодженням; самий крупний 
виробник позашляхової техніки; залізнодорожнє машинобудування.

10. Укладіть такі документи: автобіографія, пояснювальна записка про 
спізнення на роботу.



Варіант АТ-3

1. Доберіть текст за спеціальністю російською мовою обсягом 250 слів. 
Перекладіть його українською мовою. Підкресліть терміни.

2. Укладіть російсько-український тлумачний словник термінів галузі 
автомобільного транспорту обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: ін…овація; три/процентний; (п)роспект (м)иру; 
товарно/транспортна накладна; аеро/динамічний; (к)омпанія «(д)женерал 
(м)оторс»; кан…он; північно/західний; (н)…ютон; електро/постачання.

4. Користуючись словником паронімів, поясніть різницю в значенні слів, 
введіть їх у речення: особистий – особовий – особливий; еволюція –
революція.

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: сектор, 
водій, сплав, маршрут, процент, синтез, Павлоград, спосіб, планшет, пункт, 
компресор, двигун, кут, об’єм, мікрометр.

6. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові: Степан, 
Ілля, Архип, Джон, Вікентій, Геннадій, Данило, Богдан, Євген, Карл.

7. Перекладіть словосполучення з дієприкметниками: применявшиеся 
технологии; устройство, снижающее уровень шума двигателя; вращающий 
момент; действующие нормативные документы; уменьшаемое давление.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками: від 24 
до 40 (літр пального); 561 (шина); 1/3 (дорога); 44 (кілометр); 1,5 (година).

9. Знайдіть неправильно вжиті слова у наведених словосполученнях і 
виправте їх. Запишіть правильний варіант: виробнича діяльність заводу 
уявляє собою наступні напрями; з використанням новійших технологій; 
компанія по виробництву авіадвигунів; в останній час до двигунів 
пред’являють нові вимоги; застосовують в якості силового реле.

10. Укладіть такі документи: доповідна записка про нестачу матеріалів, 
резюме.



Варіант АТ-4

1. Доберіть текст за спеціальністю російською мовою обсягом 500 слів. 
Перекладіть його українською мовою. Підкресліть терміни.

2. Укладіть російсько-український тлумачний словник термінів галузі 
автомобільного транспорту обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: метал…евий; (д)ніпропетровські (в)ищі (н)авчальні 
(з)аклади; пошкоджен…я; внутрішн…о/заводський; (б)айкало/(а)мурська
(м)агістраль; Матв(е,є)єв; б…юджет; 20/річний; (м)онтеск…є; 
транспортно/експедиторські послуги.

4. Користуючись словником паронімів, поясніть різницю в значенні слів, 
введіть їх у речення: заступник – замісник; відпуск – відпустка.

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: газ, 
диспетчер, конус, Байкал, генератор, тиск, графік, журнал, карбюратор, 
сигнал, процес, об’єкт, пункт, напрямок, контроль.

6. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові: Лук’ян, 
Василь, Дмитро, Едуард, Євгеній, Віктор, Тимофій, Михайло, Яків, 
Сергій.

7. Перекладіть словосполучення з дієприкметниками: топливо, используемое 
в двигателях внутреннего сгорания; конструкция, оказавшаяся устойчивой; 
использовать имеющиеся материалы; механизм, состоящий из карданного 
вала и шарниров; кузов с откидывающимся верхом.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками:
870 (грам); 42 (випускник); 11 (всюдихід); 5 (вісь); 0,6 (відстань).

9. Знайдіть неправильно вжиті слова у наведених словосполученнях і 
виправте їх. Запишіть правильний варіант: котушка запалення лише 
преобразовує напругу; на всіх режимах праці двигуна; полукруглі 
углублення, нагадуючі по формі профіль м’яча; розхід палива автомобіля; 
уніфіцирований стартер.

10. Укладіть такі документи: заява про звільнення, доручення на купівлю 
автомобіля.



Варіант АТ-5

1. Доберіть текст за спеціальністю російською мовою обсягом 250 слів. 
Перекладіть його українською мовою. Підкресліть терміни.

2. Укладіть російсько-український тлумачний словник термінів галузі 
автомобільного транспорту обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: (р)ентгенівські (п)ромені; (м)істо (с)ент/(л)у(і,ї)с; 
клем…а; п…яти/міл…йон…ий; Т(и,і)моф(е,є)єв; таксо/метр; (л)ауреат 
(н)обелівської (п)ремії у (г)алузі (ф)ізики; водо/не/проникний кузов; 
(б)алканський (п)івострів; тиж…невий.

4. Користуючись словником паронімів, поясніть різницю в значенні слів, 
введіть їх у речення: афект – ефект – дефект; наступальний – наступний.

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення:
протектор, запис, вітер, Кіровоград, жиклер, інструмент, корпус, різновид, 
виріз, предмет, метод, час, сигнал, сантиметр.

6. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові:
Володимир, Микола, Анатолій, Данило, Юрій, Роберт, Кім, Лука, Юхим, 
Єгор.

7. Перекладіть словосполучення з дієприкметниками: элемент подвески, 
смягчающий удары; звукоизолирующий материал; повышение качества 
выполняемых ремонтных работ; горючая смесь, приготовляемая в 
карбюраторе; под высоко расположенной точкой.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками:
1,5 (десяток); 4 (тиждень); 1/3 (маршрут); 278 (ресора); 111 (конструкція).

9. Знайдіть неправильно вжиті слова у наведених словосполученнях і 
виправте їх. Запишіть правильний варіант: в наслідок поворота ключа по 
годинниковій стрілці; система добре працює при умові відповідного 
обслуговування; використання ричага; виникає газоподібний водород, 
зруйновуючий структуру металу; бензонасос виходить зі строю.

10. Укладіть такі документи: довідка з місця навчання, заява про надання 
матеріальної допомоги.



Варіант АТ-6

1. Доберіть текст за спеціальністю російською мовою обсягом 250 слів. 
Перекладіть його українською мовою. Підкресліть терміни.

2. Укладіть російсько-український тлумачний словник термінів галузі 
автомобільного транспорту обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: (л)ітак «(а)нтей»; Панкрат…єв; енерго/поглинаючий 
пристрій; (п)етриківс…кий (р)айон; бетоно/мішалка; (р)ейк…явік; 
шіс…надцят…; двадцяти/п’яти/поверховий; укладан…я угоди; 
машино/будівний.

4. Користуючись словником паронімів, поясніть різницю в значенні слів, 
введіть їх у речення: коледж – котедж; корисний – корисливий.

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення:
гідродвигун, листопад, двірник, мороз, позашляховик, сегмент, Кривий Ріг, 
маршрут, прогрес, контур, механізм, розмір, знак, закон, клапан.

6. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові: Ігор, 
Григорій, Хома, Віктор, Святослав, Сергій, Дмитро, Валерій, Микита, 
Генріх.

7. Перекладіть словосполучення з прийменниками: сплавы различаются по 
составу; в трех километрах; в сравнении с предыдущим результатом; по 
окончании разработки маршрута; при проведении ремонта.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками:
945 (карбюратор); на 20 – 30 (відсоток); 28 (купе); 34 (кілометр); 
75 (аварія).

9. Знайдіть неправильно вжиті слова у наведених словосполученнях і 
виправте їх. Запишіть правильний варіант: при роботі у двигунах 
виробляються високі температури; поверхня підвержена корозійному 
руйнуванню; прийняти міри щодо ремонту; витрата бензину підвиситься у 
2–3 рази у порівнянні з рівномірним рухом; отримуючі в останній час 
розповсюдження автомобілі-гібриди.

10. Укладіть такі документи: посадова інструкція, оголошення.



Варіант АТ-7

1. Доберіть текст за спеціальністю російською мовою обсягом 250 слів. 
Перекладіть його українською мовою. Підкресліть терміни.

2. Укладіть російсько-український тлумачний словник термінів галузі 
автомобільного транспорту обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: (м)іністр (т)ранспорту і (з)в…язку; кур…оз; 
п…яти/міл…ярдний; дво/вугле/кислий; (в)улиця (а)кадеміка (б)аха; 
механіко/математичний; контрас…ний; (п)резидент (у)країни; 
(у)кр/авто/дор; бар…єр.

4. Користуючись словником паронімів, поясніть різницю в значенні слів, 
введіть їх у речення: кристалічний – кришталевий; контакт – контракт.

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення:
працівник, блок, університет, тиждень, карбюратор, поршень, цемент, 
парк, гараж, Дніпропетровськ, конус, канал, бак, конфлікт, туман.

6. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові: Степан, 
В’ячеслав, Андрій, Людвіг, Павло, Євген, Олександр, Денис, Тимофій, 
Сава.

7. Перекладіть словосполучення з прийменниками: по отношению к 
перевозимым грузам; в отличии от гелиомобилей; в сторону понижения 
местности; отличается по эксплуатационным характеристикам; в 
соответствии с действующим транспортным законодательством.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками:
2,6 (відсоток); 15 (автостанція); 21 (відділення); на 2 – 4 (блок); 
172 (тисяча доларів).

9. Знайдіть неправильно вжиті слова у наведених словосполученнях і 
виправте їх. Запишіть правильний варіант: роздивимо детальніше функції 
обладнання; типова пневмосистема вмикає в себе компресор, клапани, 
висушувач і ресивер; вид палива, використовуємий у різних країнах; 
сидячий поруч пасажир; так як ця система є стандартною.

10. Укладіть такі документи: звіт про відрядження, лист-запрошення.



Варіант АТ-8

1. Доберіть текст за спеціальністю російською мовою обсягом 250 слів. 
Перекладіть його українською мовою. Підкресліть терміни.

2. Укладіть російсько-український тлумачний словник термінів галузі 
автомобільного транспорту обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: числен…ий; (ч)лен-(к)ореспондент (а)кадемії (н)аук 
(у)країни; об…єднан…ий; двадцяти/п’яти/поверховий; Кордил…єри; 
трохи/вище/зазначений; (д)ень (н)езалежності (у)країни; кол…ектив; (р)іо-
(д)е-(ж)анейро; тепло/обмінний.

4. Користуючись словником паронімів, поясніть різницю в значенні слів, 
введіть їх у речення: публіцистичний – публічний; зв’язаний – зв’язний.

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: бензин, 
місяць, вогонь, фахівець, косинус, автовокзал, кілометр, синтез, Дністер, 
запис, радіус, замок, зал, мільйон, клапан.

6. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові: Микола, 
Володимир, Віталій, Артем, Святослав, Кузьма, Петро, Георгій, Роман, 
Данило.

7. Перекладіть словосполучення з прийменниками: в зависимости от 
характера рельефа; в сложных дорожных условиях; по непредусмотренным
причинам; при благоприятных погодных условиях; работы по покраске 
автомобиля.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками: пробіг 
від 150 до 300 (тисяча кілометрів); 3 (місяць); 1,5 (кілометр); 
486 (кілограм); 27 (градус).

9. Знайдіть неправильно вжиті слова у наведених словосполученнях і 
виправте їх. Запишіть правильний варіант: модель продемонстрована на 
площадці перед павільйоном; входить у склад концерну Renault у якості 
одного з дочірніх підприємств; нестача коштів являється фактором, 
стримуючим розвиток; предстоїть значна робота; перспективи створення 
електромобілей.

10. Укладіть такі документи: характеристика на працівника, витяг з протоколу 
про затвердження на посаді.



Варіант АТ-9

1. Доберіть текст за спеціальністю російською мовою обсягом 250 слів. 
Перекладіть його українською мовою. Підкресліть терміни.

2. Укладіть російсько-український тлумачний словник термінів галузі 
автомобільного транспорту обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: зроблен…ий; (ф)едерація (н)езалежних (п)рофспілок 
(у)країни; термо/гідро/динаміка; (н)овий (р)ік; від…іл; пів…Європи; 
(ж)урнал «(н)аука і (с)успільство»; нижче/підписаний; закон…ий; 
сумішо/утворення.

4. Користуючись словником паронімів, поясніть різницю в значенні слів, 
введіть їх у речення: дипломант – дипломат – дипломник; припис – пропис.

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення:
спідометр, кілограм, причіп, процес, кузов, Крим, інженер, пристрій, 
підпис, номер, двигун, берег, аналізатор, елемент, об’єкт.

6. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові: Руслан, 
Григорій, Євгеній, Мирослав, Василь, Едуард, Лука, Дмитро, Олексій, 
Антон.

7. Перекладіть словосполучення з прийменниками: по всем рабочим 
вопросам; в противоположных направлениях; в соответствии с 
предусмотренным маршрутом; в течение всего периода измерений; при 
проведении техосмотра.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками:
548 (покришка); 17 (підприємство); 13 (механік); 84 (бак); 2/8 (тривалість 
поїздки).

9. Знайдіть неправильно вжиті слова у наведених словосполученнях і 
виправте їх. Запишіть правильний варіант: автобус рухається в направленні 
міста; в області машинобудування; більша половина автомобілів, 
приїхавших на СТО; саме замітне нововведення; відправити у Державний 
центр персоналізації даних.

10. Укладіть такі документи: довідка з місця роботи, розписка в отриманні 
матеріальних цінностей.



Варіант АТ-10

1. Доберіть текст за спеціальністю російською мовою обсягом 250 слів. 
Перекладіть його українською мовою. Підкресліть терміни.

2. Укладіть російсько-український тлумачний словник термінів галузі 
автомобільного транспорту обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: (м)іністерство (о)світи і (н)ауки (у)країни; міл…йон;
(р)ектор (н)аціонального (г)ірничого (у)ніверситету; кур…єр;
кілька/мільйонний; об…єм; діаметрально/протилежний; Н…ютон; 
авто/мото/гурток; (м)ісцеві органи (в)иконавчої (в)лади.

4. Користуючись словником паронімів, поясніть різницю в значенні слів, 
введіть їх у речення: дистанція – інстанція; тактичний – тактовний.

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: нікель, 
Харків, мільярд, всюдихід, корпус, гвинт, атлас, рахунок, контур, склад, 
магніт, розчин, контроль, відрізок, принцип.

6. Від поданих імен утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові: Юхим, 
Ростислав, Кирило, Богдан, Євген, Віталій, Василь, Максим, Ілля, 
Михайло.

7. Перекладіть словосполучення з прийменниками: меры по повышению 
безопасности перевозок; в заданном масштабе; в зависимости от
сложности выполняемых перевозок; комплекс операций по поддержанию 
исправности автомобиля; при условии вложения дополнительных средств.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками:
124 (кілометр/година); 43 (відсоток); 1054 (компресор); від 200 до 
500 (міліметр); 1,5 (тиждень).

9. Знайдіть неправильно вжиті слова у наведених словосполученнях і 
виправте їх. Запишіть правильний варіант: гонки чемпіонів; по закінченню 
процедури водій може отримати готові документи; процеси, протікаючі у 
кожному циліндрі двигуна; паливний фільтр являється самим важливим 
елементом дизельного двигуна; відключаєма передня подушка безпеки.

10. Укладіть такі документи: автобіографія, доповідна записка про порушення 
енергопостачання.


