
Варіант  1 

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

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

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис:  314; 92; 1999-й; кількадесят. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення : арендный подряд, амортизационные 
отчисления, без всяких оснований, в двухдневный срок, 
вторичное сырье. 
5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях, поясніть правопис закінчень : пан директор, 
Сергій Вікторович, добродій майстер, мудрець, ніч, Вікторія 
Львівна. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини . Поясніть 
правопис відмінкових закінчень : акт, арбітраж, блок, відділ, вік, 
клептоман, мародер,  едикт, етап, кворум. Поясніть значення 
виділених слів.  
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові,  а також прізвища імена та по батькові відомої української 
поетеси, політичного діяча Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: 
адаптація – адоптація, 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 російсько-український словник-мінімум за 
спеціальністю із тлумаченням значення  (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів ( резюме, характеристику, 
доручення, акт про порушення трудової дисципліни). Дайте 
визначення документам та назвіть реквізити з яких вони 
складаються. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис: 54; 990;1044-й; кільканадцять. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення: внутреннее убеждение, в данном случае, 
взвесить все за и против, в лежачем положении, в отместку . 
5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях , поясніть правопис закінчень : пан ректор, 
вельмишановний добродій, Семен Антонович, юнак, пані 
Ірина, мудрець. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини . Поясніть 
правопис відмінкових закінчень: агент, анонс, борг, вотум, 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 відомої політичної 
діячки, спортсмена. Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: 
асимілятивний - асиміляторний, 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. 
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Варіант  3 
1.Укладіть російсько-український словник-мінімум за 
спеціальністю із тлумаченням значення (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (пояснювальна записка, резюме, 
скарга, акт про порушення правил техніки безпеки,). 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 : в текущем году, входящий номер, 
выбывать из строя, диаметральная противоположность, при 
непостредственном надзоре прокурора.  
5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях , поясніть правопис закінчень: студент Віталій, 
хлопець, Петро Тимофійович, вельмишановний добродій, пані 
Валентина, зоря. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини . Поясніть 
правопис відмінкових закінчень: агент, аналог, геноцид, 
експромт, закон, інтендант, консиліум, наклеп, саботаж, фетиш. 
Поясніть значення виділених слів.  
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові, а також прізвища імена та по батькові відомого 
спортсмена, співака. 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, варта – 
вахта. 
 
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 російсько-український словник-мінімум за 
спеціальністю із тлумаченням значення (15 слів).  

2.Укладіть пакет ділових паперів (резюме,  характеристику на 
підлеглого працівника, акт, довідку з місця роботи). 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: дать взятку, неправомерные действия, 
предварительное исполнение, вменяемое лицо, окончание 
предварительного следствия. 
5. Утворіть форму кличного відмінка у поданих словах та 
словосполученнях , поясніть правопис закінчень: доня, сестра 
Катерина, чех, пан директор, шановний колектив, Роман Ілліч. 
6. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини,  . 
поясніть правопис відмінкових закінчень: арбітраж, афект, 
депонент, кворум, 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 відомого депутата,  
актора. Поясніть правопис  та творення імен по батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення:, 
сентимент – сантиметр, декоративний – декораційний, 
писемний – письменний – письмовий,.   
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 російсько-український словник-мінімум за 
спеціальністю із тлумаченням значення  (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (розписку, резюме, витяг з 
протоколу засідання трудового колективу, довідку з місця 
навчання). Дайте визначення документам та назвіть реквізити з 
яких вони складаються. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис: 124; 3496; 79-й; кількасот. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення: достойный внимания, емкий сосуд, жест 
кий срок, затруднительное положение, изжеванная тема. 
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 : криптонім, мажор, натиск, 
обмір, постскриптум, провіант, саботаж, суд, трактат, чек.  
Поясніть значення виділених слів. 
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові, а також прізвища імена та по батькові відомого поета,  
Героя України. Поясніть правопис  та творення імен по батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: 
дільниця – ділянка, душевний - духовний, 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 російсько-український словник-мінімум за 
спеціальністю із тлумаченням значення (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (характеристику, 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; 1994; 569-й; кільканадцять. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення: из корыстных побуджений, інцидент 
исчерпан, квалифицированный рабочий, на льготных 
условиях, несметное количество. 
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 : антураж, базис, викуп, генезис, 
донос, 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 відомого 
композитора, акторки. 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, 
галицизм – галліцизм. 
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 російсько-український словник-мінімум за 
спеціальністю із тлумаченням значення (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (пояснювальну записку, резюме,  
витяг з протоколу, довідку про заробітну плату). 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: несравнимые величины, окольный путь, 
полная нетрудоспособность, по себестоимости, располагающий 
вид. 
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 : ажур, арбітраж, арешт, баласт, 
вексель, геноцид, 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 Президента 
України,  композитора. Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними 
речення:фанатичний – фантастичний, індуктивний - 
індукційний, 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 російсько-український словник-мінімум за 
спеціальністю із тлумаченням значення (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (розписку про одержання 
матеріальних цінностей, резюме, скаргу, доповідну записку). 
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: возбуждение уголовного дела, сквозной 
график, стачечный комитет, вывод о тождестве либо различии, 
хозяйственный расчет. 
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: кумир, маніфест, 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 по батькові  першого Президента 
України, олімпійської чемпіонки. Поясніть правопис  та творення 
імен по батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: паливо 
- пальне, музичний – музикальний, капсула - капсуль. 
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 російсько-український словник-мінімум за 
спеціальністю із тлумаченням значення  (15 слів). 

2.Укладіть пакет ділових паперів (резюме, витяг з протоколу, 
довідка з місця проживання, пояснювальна записка). Дайте 
визначення документів та вкажіть їх реквізити. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис:  79; 174; 345-й; кількадесят. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення: хоть редко, да метко; чревато 
последствиями событие; шальные деньги; гражданський истец 
обязан; только с согласия подзащитного.   
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, криптонім, магазин, профіль, рецидив. 
Поясніть значення виділених слів. 
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові, а також прізвища імена та по батькові відомого 
композитора, поетеси. Поясніть правопис  та творення імен по 
батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: 
периферичний - периферійний, психічний - психологічний, 
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. 
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Варіант  10 

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

2.Укладіть пакет ділових паперів (доповідну записку, резюме, 
характеристику на підлеглого, оголошення). Дайте визначення 
документів та вкажіть їх реквізити. 

3. Провідміняйте подані числівники за відмінками та поясніть їх 
правопис:  26; 1964-й;  кільканадцять; 944. 
4. Дайте точні українські відповідники до слів і словосполучень. 
Введіть їх у речення: это меня нисколько не касается; ярый 
сторонник; шероховатые отношения; чрезвычайное 
положение; фонд поощрения. 
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: анфас, брифінг, піар, бестселер, 
пульс, розряд, саботаж, терен, унісон, ценз. Поясніть значення 
виділених слів. 
7. Провідміняйте за відмінками власне прізвище  ім’я та по 
батькові, а також прізвища імена та по батькові відомого 
політичного діяча, футболіста. Поясніть правопис  та творення імен 
по батькові. 
8. Користуючись «Словником паронімів української мови», 
поясніть значення наведених слів, складіть з ними речення: 
расистський - расовий, 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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