
Варіант ПБ-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 
будівництва обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: науково/технічний; (д)екан (ф)акультету 
(б)удівництва (н)аціонального (г)ірничого (у)університету; арх(и,і)тектор; 
метал…очерепиця; термо/гідро/динаміка; б…юджет; 9/поверховий; 
(в)ерховна (р)ада (у)країни; екс/директор; загально/державний.

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

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення:
матеріал, робітник, Харків, трубопровід, радіус, інтер’єр, котедж, склад, 
характер, розряд, пункт, рельєф, розмір, прилад, результат.

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: строящийся дом;
здание, разрушенное в результате землетрясения; измеряемая величина; 
звукоизолирующий материал; главный инженер соответствующей 
организации.

8. Запишіть числівники словами, поставте іменники у потрібній формі. 
Провідміняйте підкреслене словосполучення: 32 (метр); 18 (конструкція); 
560 (механізм); 4 (фахівець); 7 (перекриття).

9. Знайдіть помилки у наведених словосполученнях і виправте їх. Запишіть 
правильний варіант: виробничі і жилі приміщення; будівні матеріали; 
водоснабжання; роботи по зведенню кам’яних будинків; такі будинки 
одержали поширення, так як виявилися сейсмостійкими.

10. Укладіть такі документи: заява про прийняття на роботу, протокол зборів, 
наказ про зарахування на посаду, резюме.



Варіант ПБ-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 
будівництва обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: (а)рхітектурне (у)правління (д)ніпропетровської 
(м)іської (р)ади; лісопильно/стругальний; мас…а; нет…о;
(п)рем…єр/(м)іністр (р)осійської (ф)едерації; кар…єр; двох/етапний; 
міл…ярд; геліо/центризм; (б)ульвар (с)лави.

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

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: канал, 
ідеал, завод, ліс, масштаб, спостерігач, квадрат, проект, план, апарат, 
напрямок, рівень, ґрунт, карниз, фундамент.

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: водосодержащее
стекло; требования, предъявляемые к архитектуре здания; здание состоит 
из структурных элементов, имеющих определенное назначение; 
применявшиеся технологии; отличается по специализации выполняемых 
работ.

8. Запишіть числівники словами, поставте іменники у потрібній формі. 
Провідміняйте підкреслене словосполучення: 3/5 (обсяг); 21 (завдання); 86 
(замовлення); 3 (каркас); 185 (модель).

9. Знайдіть помилки у наведених словосполученнях і виправте їх. Запишіть 
правильний варіант: працюємо згідно плана; підземна частина 
спорудження; в самих екстремальний умовах; не так давно з’явившийся 
полегшений бетон; будівельна площадка.

10. Укладіть такі документи: характеристика на працівника, кошторис 
реставрації, автобіографія, пояснювальна записка про спізнення на роботу.



Варіант ПБ-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 
будівництва обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: ін…овація; три/процентний; (п)роспект (м)иру; 
суспільно/корисний; дерево/обробний; (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд; 
кан…он; північно/західний; (н)…ютон; електро/постачання.

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

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: конус, 
інженер, метрополітен, екзамен, процент, синтез, Дніпропетровськ, спосіб, 
планшет, пункт, похил, ґрунт, 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: перегородки, 
устанавливаемые на перекрытиях; материалы, обеспечивающие 
водонепроницаемость; строительная компания, разработавшая проект 
постройки; действующие нормативные документы; требования, 
предъявляемые к чертежам.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками:
58 (балка); 1/3 (колектив); 46 (гектар); 542 (клієнт); 1,5 (десяток).

9. Знайдіть помилки у наведених словосполученнях і виправте їх. Запишіть 
правильний варіант: в меншій мірі підлягає впливу вологи; пристрій 
скатних дахів; в цих цілях; приступати до земляних робіт; відносини 
тотожності між елементами.

10. Укладіть такі документи: запрошення на виставку, доповідна записка про 
нестачу матеріалів, резюме, протокол засідання.



Варіант ПБ-4

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

2. Укладіть російсько-український тлумачний термінологічний словник 
обсягом 30 термінів.

3. Запишіть правильно: миш…як; (д)ніпропетровські (в)ищі (н)авчальні 
(з)аклади; реформован…ий; внутрішн…о/заводський; (к)андидат (н)аук; 
Матв(е,є)єв; 20/річний; (м)онтеск…є; жит…є/здатний; б…юджет.

4. Користуючись словником паронімів, поясніть різницю в значенні слів, 
введіть їх у речення: земний – земельний – земляний; ефектний –
ефективний.

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: граніт, 
інженер-будівельник, сектор, Китай, землетрус, тиск, графік, журнал, 
індекс, 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: строительство, 
осуществляемое инжиниринговой компанией; конструкция, оказавшаяся 
устойчивой; использовать имеющиеся чертежи; бетон, характеризуемый 
такими свойствами; строящееся здание.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками:
870 (грам); 42 (робітник); 2/3 (відстань); 5 (сектор); 7,3 (площа).

9. Знайдіть помилки у наведених словосполученнях і виправте їх. Запишіть 
правильний варіант: в якості звукоізоляції застосовують легкий утеплювач; 
у всіх областях будівництва; у відповідності з технічною документацією; 
особо легкий бетон; черепична крівля.

10. Укладіть такі документи: заява про звільнення, доручення на купівлю 
будинку, пояснювальна записка, автобіографія.



Варіант ПБ-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 
будівництва обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: (р)ентгенівські (п)ромені; (м)істо (с)ент/(л)у(і,ї)с; 
туман…іст…; п…яти/міл…йон…ий; Т(и,і)моф(е,є)єв; тиж…невий; 
(д)емократична (п)артія (у)країни; водо/постачання; (б)алканський 
(п)івострів; тиж…невий.

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

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: запис, 
інструмент, вітер, Лондон, коридор, еркер, корпус, далекомір, 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: повышение качества 
выполняемых ремонтно-строительных работ; звукоизолирующий 
материал; изображение проектируемых объектов; под высоко 
расположенной точкой; строящийся в настоящее время объект.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками:
1,5 (година); 4 (тиждень); 1/3 (радіус); 350 (опора); 14 (конструкція).

9. Знайдіть помилки у наведених словосполученнях і виправте їх. Запишіть 
правильний варіант: збільшення долі цементу в бетоні; рішення по 
вдосконаленню плану забудови; спірне питання; споруди на поверхності; 
оператор, керуючий обладнанням.

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



Варіант ПБ-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 
будівництва обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: (с)есія (х)мельницької (м)іськ/(р)ади; Панкрат…єв; 
само/вчител…; (п)етриківс…кий (р)айон; тепло/постачання; (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: кам’яний – кам’янистий; наступальний – наступний.

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: дах, 
листопад, екскаватор, землетрус, фундамент, сегмент, Кривий Ріг, 
документ, розвиток, контур, механізм, розмір, знак, закон, генплан.

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: в трех километрах; 
помещения различаются по назначению; в отличии от азимутов; работы по 
обеспечению водоснабжения; при проведении реставрации.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками: на 
20 – 30 (відсоток); 28 (завдання); 152 (кронштейн); 34 (сантиметр); 75 
(шнур).

9. Знайдіть помилки у наведених словосполученнях і виправте їх. Запишіть 
правильний варіант: збільшення долі цементу в бетоні; в якості в’яжучих 
матеріалів; фахівець по облицювальним роботам; дозволяє покращити в 
істотній мірі; брус являється будівельним матеріалом.

10. Укладіть такі документи: заява про відпустку, посадова інструкція, 
автобіографія, оголошення.



Варіант ПБ-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 
будівництва обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: (м)іністр (ф)інансів; п…яти/міл…ярдний; 
дво/вугле/кислий; (в)улиця (а)кадеміка (б)аха; механіко/математичний; 
контрас…ний; кур…йоз; (п)резидент (у)країни; викон/ком; бар…єр.

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

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: блок, 
колектив, тиждень, поверх, екстер’єр, цемент, архітектор, парк, гараж, 
Павлоград, конус, канал, портик, конфлікт, мороз.

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: относятся к структурным 
элементам здания; в зависимости от формы и сложности; в сторону
понижения местности; специалист по облицовочным работам; в 
соответствии с требованиями противопожарных норм.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками:
15 (постачальник); 21 (відділення); на 2 – 4 (блок); 547 (прилад); 1,8 
(процент).

9. Знайдіть помилки у наведених словосполученнях і виправте їх. Запишіть 
правильний варіант: застосовують у різних областях будівництва; гравій –
в різній степені обкатані уламки гірських порід; частина заповнювача в 
загальному обсязі суміші; спостерігається в самих неочікуваних випадках; 
роботи по закладенню фундаменту.

10. Укладіть такі документи: резюме, звіт про відрядження, наказ про 
звільнення з посади, пояснювальна записка.



Варіант ПБ-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 
будівництва обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: числен…ий; (ч)лен-(к)ореспондент (а)кадемії (н)аук 
(у)країни; двадцяти/п’яти/поверховий; міжгір…я; трохи/вище/зазначений; 
об…єднан…ий; (д)ень (б)удівельника; іл…юзія; (р)іо-(д)е-(ж)анейро;
тепло/обмінний.

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

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: бетон, 
місяць, камінь, спеціаліст, синус, вокзал, гектар, синтез, Дунай, запис, 
радіус, замок, зал, мільйон, поверх.

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 пересечении линии 
получают проекцию; по не зависящим от проектировщика причинам; в 
зависимости от характера рельефа; при благоприятных погодных условиях; 
работы по возведению каменных домов.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками: від 7 
до 34 (сантиметр); 27 (градус); 260 (кілограм); 3 (місяць); 1,5 (гектар).

9. Знайдіть помилки у наведених словосполученнях і виправте їх. Запишіть 
правильний варіант: не більше 15% (по масі) зерен, маючих форму голок і 
пластин; в залежності від планування будівництва; бетон відноситься до 
будівельних матеріалів; фундамент неглибокого закладення на природних 
підставах; будівельна площадка.

10. Укладіть такі документи: характеристика на працівника, резюме, витяг з 
протоколу про затвердження на посаді, анотація статті за фахом.



Варіант ПБ-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 
будівництва 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; 
макро/показники.

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

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: брус, 
кілограм, палац, процес, вододіл, Донбас, інженер, шрифт, підпис, номер, 
пункт, берег, двір, 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: в противоположных 
направлениях; по вопросу ввода объекта в эксплуатацию; в течение всего 
периода существования объекта; в соответствии с численным масштабом; 
при технической эксплуатации здания.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками:
47 (гвинт); 13 (спеціаліст); 44 (документ); 2/8 (простір); 175 (замовлення).

9. Знайдіть помилки у наведених словосполученнях і виправте їх. Запишіть 
правильний варіант: в якості в’яжучих матеріалів; згідно документації, 
будівництво повинно бути закінчене через місяць; компанія, здійснююча 
ремонтні роботи; жиле приміщення; пристрій фундаменту.

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



Варіант ПБ-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 
будівництва обсягом 15 термінів.

3. Запишіть правильно: (м)іністерство (о)світи і (н)ауки (у)країни; міл…йон;
(л)ауреат (н)обелівської (п)ремії; кур…єр; кілька/мільйонний; об…єм;
діаметрально/протилежний; Н…ютон; тепло/ й гідро/електро/станції; 
(м)ісцеві органи (в)иконавчої (в)лади.

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

5. Поставте у родовий відмінок іменники, поясніть вибір закінчення: азот, 
Львів, мільярд, корпус, ромб, каталог, рахунок, контур, склад, магніт, 
розчин, граніт, 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: в заданном масштабе; 
мероприятия по санитарной очистке зданий; в зависимости от характера 
рельефа; комплекс операций по поддержанию исправности конструкций;
при одновременном снижении стоимости содержания объекта.

8. Запишіть числівники словами, поєднайте їх з поданими іменниками:
43 (відсоток); від 200 до 500 (міліметр); 1,5 (десяток); 26 (метр/секунда); 
1041 (грам).

9. Знайдіть помилки у наведених словосполученнях і виправте їх. Запишіть 
правильний варіант: підведення теплової сіті та інших комунікацій; наш 
прораб – кваліфікований будівник; цю конструкцію рахують самою 
вдалою; затвердження документації по будинку; доля цементу в бетоні.

10. Укладіть такі документи: автобіографія, доповідна записка про порушення 
енергопостачання, наказ про призначення на посаді, заява про відпустку.


