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Методичні рекомендації 

З метою якісного й суцільного контролю рівня теоретичних знань і сформованості практичних 

навичок та умінь пропонується комплексна контрольна робота. Варіант контрольної роботи визначає 

викладач на настановній сесії. 

Для написання контрольної роботи з української мови за професійним спрямуванням потрібно, 

перш за все, ознайомитися з рекомендованою літературою. Вона допоможе вам у підготовці до 

виконання завдань. За основу можна взяти навчальний посібник «Сучасні ділові папери» Глущика 

С.В. та ін. Для виконання окремих завдань слід повторити за українським правописом орфографічні 

правила. Це також полегшить процес виконання завдань щодо перекладу. Крім цього, при виконанні 

окремих завдань на допомогу можуть прийти словники, зазначені в списку рекомендованої 

літератури. 

Перед виконанням завдань, що стосуються справочинства, необхідно ознайомитися з розділом 

«Ділові папери» навчального посібника, детально опрацювати кожен документ, вивчивши вимоги 

щодо їх оформлення. Укладаючи той чи інший документ, обов’язково потрібно дотримуватися як 

порядку складання (тобто реквізитів), так і вимог, що стосуються синтаксичного та стилістичного 

оформлення тексту. 

 
Правила оформлення контрольної роботи 

Контрольна робота виконується на аркушах форматом А4 від руки або друкується. У разі 

написання роботи від руки письмо має бути охайним, розбірливим. У роботі обов’язково 

залишається поле (4см) для зауважень рецензента. 

Завдання необхідно виконувати у визначеній послідовності з зазначенням їх умови. 

У кінці роботи обов’язково подається список використаної літератури. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант № 1 

 

1. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) лист офіційний (на ім’я керівника поліклініки з подякою за медичне обслуговування 

ваших працівників); 

б) наказ (про надання працівнику чергової відпустки); 

  в) оголошення (у якому пропонуються товари особистої гігієни). 

3. Поясніть, чи є подані слова синонімами. Наведіть приклади конструкцій, у яких 

можна їх використовувати. 

Прищеплювати – прививати, свідомість – пам’ять – тяма – притомність. 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

обширный инфаркт – 

обширные ожоги – 

огнестрельная рана– 

огнестрельное оружие – 

определение границ поля зрения – 

освидетельствование медицинское – 

острое респираторное заболевание – 

отделение заготовки и переливания 

крови – 

рентгенологическое отделение – 

родильное отделение – 

отпуск по болезни – 

очаг заражения – 

ощущение слабости – 

ложное ощущение – 

чувство боли – 

чувство мышечное – 

5. Утворіть з наведених словосполучень складні прикметники або іменники. 

500 км, 45 процентів, 25 метрів, 80 років, 30 днів, 120 років, 300 років, 16 годин, 22 

поверхи, 400 тонн, 175 кг, 6 дюймів, 3 години, 120 серій, 120 мільйонів, тисяча кг, 3 кімнати, 3 бали, 

3 колеса, 22 проценти, тисяча тонн, 3 комплекти, 3 кути, 95 тисяч, тисяча років, 150 літ, 48 годин, 40 

км, 2 акти, 4 кольори, 2 елементи, 46 серій, 100 днів, 21 година. 

6. Замініть, де треба, малу букву великою, застосувавши правила вживання великої 

літери. 

(л)юголів (р)озчин, (а)кт (п)роголошення (н)езалежності (у)країни, (м)іжнародна 

(о)рганізація (п)раці, (б)ердянська (м)іська (а)дміністрація, (н)аціональна (ю)ридична (а)кадемія, 

(ш)евченківська (с)типендія, (п)ушкінські (т)вори, (п)олтавська (б)итва, (в)ерховний (с)уд (у)країни, 

(в)олодимир (к)личко, (п)резидент (м)арокко, (м)іністерство (о)світи (у)країни, (б)ілоцерківський 

(р)айон, (б)іблія, (к)иєво-(п)ечерська (л)авра, (к)иївська (а)втострада. 

7. Виправте помилки та відредагуйте речення. 

1. Треба негайно приняти строгі міри до порушників закона. 2. Висновки провіряючих не 

співпадали з данними бугалтеріі. 3. Врачування нежиті слід починати від разу. 4. Арендне ател'є 

запрошує на роботу одну швею та два грузщика. 5. Нам сильно повезло, ми вчасно получили 

степендію й вспіли взяти білети на поїзд. 6. Самий первий в експлуатацію був зданий збиральний 

конвейєр. 7. Відповідаючих за розгрузку назначили згідно до висновків коміссії. 8. Терріторія цеха 

та під'їздні путі були у сильно запущеному стані. 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. 

Женьшень 

В корнях растения содержатся эфирные и жирные масла, сахара, крахмал, пектиновые 

вещества, клетчатка, азотистые и безазотистые экстрактивные вещества, ферменты, витамины 

группы В, железо, фосфор, сера, марганец и другие микроэлементы, а также фитоэкстрогены. 

Наиболее специфичными для растения считаются содержащиеся в корнях тритерпеновые гликозиды 

(панаксозиды) – А, В, С, D, Е, F. ] 

Фармакологические свойства. Несмотря на то, что женьшень применяется широко с давних 

пор, различные его препараты (лекарственные формы) детально изучены лишь в течение последних 

50 лет на различных видах лабораторных животных. Основной фармакологической особенностью 

женьшеня является его тонизирующее действие. При исследовании его влияния на ЦНС 

установлено, что женьшень потенцирует эффекты известных стимуляторов и аналептиков (кофеин, 

камфора, фенамин) и является физиологическим антагонистом снотворного действия некоторых 

наркотиков (барбитураты, хлоралгидрат, этиловый спирт). 



Варіант № 2 

 

1. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції 

мови. Форми і типи мовлення. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) оголошення (про відкриття аптеки); 

б) резюме (мета – робота фармацевтом); 

в) витяг із протоколу (про представлення Вашого колеги до нагороди). 

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Протяг – протягом, рятувальник – рятівник, досвід – дослід, виключно – винятково, 

кристалічний – кришталевий.. 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

врачебное заключение – 

запущенная болезнь – 

исследование крови – 

исследования в области фармации – 

капельное вливание – 

клетка вкусовая – 

клетка грудная – 

комбинированный препарат – 

листок нетрудоспособности – 

больничный листок – 

лишенный нормальных психических 

тормозов – 

масло растительное – 

животное масло – 

смазочное масло – 

деревянное масло – 

олива, маслина – 

 

 

 

 

5. Числівники запишіть словами. Провідміняйте подані словосполучення. 

241 особа, 50 фірм, 77 договорів, 88 працівників, 700 виробів, 23-й поверх. 

 

6.Напишіть з великої чи з малої літери подані слова й словосполучення. 

(у)спення (б)ожої (м)атері, (д)ень (працівників (н)афтової та (г)азової (п)ромисловості, 

(в)осьме (б)ерезня, (н)обелівська (п)ремія, (ю)дині (с)рібники, (ш)евченківська (с)типендія, (н)ароди 

(п)івночі, (б)агаліївські (ч)итання, (б)уковина, (ф)ранківські (т)радиції, (є)вропейське (е)кономічне 

(т)овариство, (е)зопівська (м)ова, (д)епутат (в)ерховної (р)ади, (б)ухта (з)олотий (р)іг, (у)сесвітня 

(с)лужба (п)огоди, (к)онотопська (б)итва, (р)уїна, (м)іжнародний (в)алютний (ф)онд, (з)елені (с)вята, 

(с)тародубський (п)олк, (е)поха (п)росвітництва, (к)иєво-(п)ечерський (з)аповідник, (в)исокі 

(д)оговірні (с)торони, (м)оре (д)ощів, (ш)евченківська (л)ірика, (б)енілюкс, (к)айнозойська (е)ра, 

(с)лов'янські (б)оги, (г)ола (п)ристань, (д)ень (у)чителя. 

7. Виправте помилки та відредагуйте речення. 

1. На базі придприємства, випускаючого торгове обладнання, було засноване акціонерне 

товариство. 2. На площі зібралися багаточисельний натовп школярів скінчивших школу. 3. 

Обговорюючи екологічні проблеми, була створена комісія по охороні оточуючого середовища. 4. У 

больниці до мене відносилися уважно, і я швидко вилічився. 5. Зустрівший мене колега, розповів про 

нові міроприємства. 6. Прийшло повідомлення про ядовиті виброси хімкомбіната. 7. Комісія рахує, 

що данний проект непринятний. 8. Поставщики прислали гру з з просроченим сроком реалізації. 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. 

Левзея – травянистое многолетнее растение высотой 80-120см, семейства сложноцветных. 

Произрастает левзея в Сибири, на Алтае и в Саянах, для промышленной заготовки введена в 

культуру. Для медицинских целей используют корневища растения. В корневищах левзеи 

содержатся органические кислоты, смолы, эфирные масла, дубильные и красящие вещества, 

алкалоиды, а также витамины, в частности аскорбиновая кислота и каротин, инулин и другие 

соединения. 

Фармакологические свойства. Жидкий экстракт и настойка левзеи оказывают 

возбуждающее действие на ЦНС, которое проявляется в эксперименте на различных видах 

животных в повышении двигательной активности и рефлекторной возбудимости, а также в усилении 

уровня поведенческих реакций. Кроме того, галеновые лекарственные формы обладают заметным 

пробуждающим свойством в случае применения снотворных препаратов. 



 

Варіант № 3 

 

1. Літературна мова. Мовна норма. Види норм. 

 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) оголошення (повідомлення про проведення конференції); 

б) пояснювальна записка (про порушення трудової дисципліни); 

в) витяг із протоколу (про перехід установи на двозмінний режим роботи). 

 

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Обличчя – лице, випливати – витікати, дефект – недолік, дружній – дружний. 

 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

вход по приглашениям – 

согласно приказу – 

пришлось по вкусу – 

операция по поводу – 

больной нуждается в операции – 

желаемый результат – 

ожидаемый результат – 

меры предосторожности – 

находиться под наблюдением врача – 

соблюдать диету – 

лекарство по рецепту – 

широко применяемое лекарственное 

средство – 

богатый витаминами – 

рекомендации по уходу за больным – 

закрыть аптеку на ремонт – 

распространять опыт – 

 

5. Запишіть подані прізвища українською мовою. 

Алехина, Ткачев, Волобуев, Чичигова, Свечкарев, Расцветаев, Грачев, Баранцевич, 

Григорьев, Бабич, Дергачева, Дремова, Кочеев, Секешев, Белов, Каменева, Меньшиков, Репин, 

Евдокимова, Бессонов, Бестужев, Румянцев, Одесский, Лисицин, Филиппов, Ворбьевская, Калачев, 

Слисаренко, Пенкин, Ильинский, Бездетко, Октябрева, Литварь, Рассоха, Погорелов, Китаин, Зверев. 

 

6. Подані вирази і звороти замініть прикметниковими чи іменниковими 

словосполученнями. Які з них доцільно використовувати в офіційно-діловому стилі? 

Кошти, що надходять не з бюджету; вояк, котрий потрапив у полон; листування між 

кількома галузями; зірка, що має п’ять кутів; випадок, який важко передбачити; звіт, що готують 

кожного кварталу; результат, який довго очікували; плани для навчання; студент четвертого курсу; 

політик, котрий виважено оцінює ймовірну ситуацію; угода між трьома сторонами; спортсмен, 

котрий займається легкою атлетикою; ситуація, що є небезпечною для життя. 

 

7. Запишіть стереотипні висловлювання, що використовуються для розради людини, її 

заспокоєння, втішання. 

 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Сборы – это смесь нескольких видов измельченного или цельного лекарственного 

растительного сырья, иногда с добавлением лекарственных средств. Они предназначены для 

приготовления настоев, отваров, применяемых внутрь. Иногда их назначают наружно в виде 

полосканий, припарок, ванн. Сборы используют для приготовления этих лекарственных форм и в 

домашних условиях. Их подразделяют на недозированные и дозированные. Недозированные сборы 

отпускают по 50-200г. Из-за неточности дозирования сборов сильнодействующие вещества в них не 

вводят. Дозированные сборы могут содержать сильнодействующие вещества, т. к. каждую дозу 

такого сбора готовят отдельно и отпускают в отдельном пакете. 

 

 

 

 

 

 



Варіант № 4 

 

1. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та 

по телефону.  

 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) резюме (сформулюйте мету резюме, з якою особа Вашого фаху має намір отримати 

престижну роботу); 

б) наказ (про стягнення працівнику Вашої аптеки); 

в) лист-запрошення (на урочистості з нагоди ювілею Вашої організації). 

 

3. Побудуйте словосполучення з наведеними синонімами. 

Вражати, дивувати, приголомшувати; прагнути, хотіти, намагатися. 

 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

по моим сведениям – 

по поручению – 

по приказу – 

по просьбе – 

по собственно воле – 

по собственному желанию – 

послать по почте – 

поставить в пример – 

по требованию – 

по указанию – 

прийти по делу – 

принять во внимание – 

принять к сведению – 

пришлось по вкусу – 

работать по схеме – 

читать на украинском языке – 

 

5. Запишіть подані іменники в родовому відмінку однини. 

Лабрадор, стандарт, диплом, цикл, симптом, азимут, мінімум, радіатор, спосіб, волейбол, 

шум, стенд, клімат, банк, кабель, козачок, телефон, електроліз, статус, статут, об'єкт, хор, балет, 

патент, стаціонар, фільм, вибір, язик, атлас, акредитив, фільтр, успіх, кіловат, штаб, зв'язок, спорт, 

хлів, глобус, атлас, фокус, дух, вік, оператор, полин, шампунь, термін, сміх, часопис, лід, перепис, 

балкон, ривок, сектор. 

 

6. Утворіть кількісні та порядкові числівники, провідміняйте їх. 

3390; 8950; 21; 19,4; 927; 79; 446; 502; 0,5. 

 

7. До поданих медичних термінолексем доберіть фразеологізми і введіть їх у речення. 

Смерть, спати, схуднути, умерти, хвилюватися, худий. 

 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. 

В зоне особого внимания: лекарства и беременность 

Известно, что применение любого лекарственного средства сопряжено с риском побочного 

действия, однако опасность осложнений при терапии беременных возрастает, так как обусловлена 

возможностью проявления эмбриотоксического, эмбриолетального, фетотоксического, 

тератогенного действия препаратов. В частности, тератогенами называют вещества, применение 

которых вызывает развитие структурных нарушений, метаболическую или физиологическую 

дисфункцию, изменение психологических или поведенческих реакций у новорожденного в момент 

рождения или в постнатальный период. 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант № 5 

 

1. Майстерність публічного виступу. Види підготовки до виступу. 

  

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) офіційне запрошення (на ювілейний вечір, присвячений 50-літтю Запорізького наукового 

фармацевтичного товариства); 

б) розпорядження (про скасування дії перепусткового режиму в установі); 

в) доповідна записка (про порушення правил зберігання хімічних реактивів). 

 

3. Змоделюйте ситуацію і складіть діалог, у якому висловлюється незадоволення 

вчинком колеги з можливими відповідями на  висловлені зауваження. 

 

4. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Дефектний – дефективний, друкар – друкарка, екземпляр – примірник, іноземний – 

іншомовний, мілкий – дрібний.. 

 

5. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

аллергический ринит – 

анальгезирующее средство – 

безжелтушный лептоспироз – 

благоприятный прогноз болезни – 

больной ангиной – 

бредовое сознание – 

словесное внушение – 

военная медицина – 

военный врач – 

военно-медицинская доктрина – 

врач скорой помощи – 

врачебный осмотр – 

лекарственное средство – 

лекарственные растения – 

лечебное питание – 

выбывший из стационара – 

 

6. Запишіть словами можливі варіанти позначення часу й уведіть їх до речення. 

00.30; 8.45; 00.00; 17.27; 5.00; 22.15; 13.10; 10.05; 3.18. 

 

7.Напишіть з великої чи з малої літери подані слова й словосполучення. 

(в)інницька область, (м)ексиканські (с)получені (ш)тати, (о)стрів (с)вятої (є)лени, 

(о)б'єднані (а)рабські (е)мірати, (л)івобережна (у)країна, (з)акерзоння, (б)лизький (с)хід, (є)врейська 

(а)втономна (о)бласть, (н)аддністрянщина, (х)олодна (г)ора, (п)івнічний (п)олюс, (б)ермудські 

(о)строви, (с)півдружність (б)агамських (о)стровів, ( к)риворіжжя, (п)івострів (ю)катан, (м)аґдебурзьке 

(п)раво, (б)урсацький (у)звіз, (в)елика (м)аґелланова (х)мара, (я)сна (п)оляна, (н)ові (с)анжари, 

(т)унґуський (м)етеорит, (к)арські (в)орота, (у)олл-(с)трит, (к)райня (п)івніч, (м)иколаївські (ч)аси, 

(п)очесний (з)нак (п)резидента (у)країни, (д)руга (с)вітова (в)ійна, (приморський (к)рай, (н)ародний 

(а)ртист (у)країни. 

 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Гликозиды – это небольшая группа органических веществ, главным образом растительного 

происхождения. Гликозиды содержатся в небольших количествах в плодах, коре, корнях растения, 

иногда в листьях. Нередко в одном и том же растении встречаются два и больше гликозида. 

Препараты сердечных гликозидов применяются для компенсации недостаточности 

сердечной деятельности, они применяются в виде галеновых препаратов и порошков. Очищенные 

гликозиды и их смеси употребляются в виде таблеток, растворов для инъекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант № 6 

 

1. Поняття етики ділового спілкування, її предмет і завдання. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) протокол (зборів трудового колективу); 

б) розпорядження (про дозвіл на дострокове складання іспитів); 

в) лист офіційний (лист-запит). 

3. До іншомовних слів підберіть синоніми, запишіть їх. 

Дефект, компетентність, імпульс, компенсація, пріоритет, рентабельний, брокер, дебати, 

гуманізм, екстраординарний, імідж, шеф, анархія, апелювати, адаптувати, лімітувати, симптом, 

фіксувати, ігнорувати, автентичний, домінувати, аномалія, актуальний. 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

рыхлая поверхность раны – 

салфетка марлевая – 

сбор анамнеза – 

лекарственный сбор – 

мочегонный сбор – 

сбор для возбуждения аппетита – 

свертывание крови – 

сгусток кровяной – 

сибирская язва – 

согласно предписанию врача – 

справка о временной 

нетрудоспособности – 

спутанность сознания – 

стержень волоса – 

струйное переливание – 

сыворотка крови – 

течение болезни – 

5. На місці крапок поставте и, і або ї, поясніть закономірність їх вживання та написання. З 

виділеними словами складіть речення. 

Аж...отаж, А...да, аквар...ум, аморт...зац...я, антагон...зм, ант...б...от...к, ар...тм...я, ар...озо, 

ате...зм, афор...зм, баст...он, бук...н...ст, вульгар...зм, геро...чний, д...в...з...он, д...с...м...ляц...я, ел...пс...с, 

...д...л...я,   ...ндустр...ал...зац...я, ...н...ц...ат...ва, ...нту...ц...я, катол...ц...зм, к...пар...с, коде...н, кол...бр..., 

колокв...ум, кру...з, нац...ст, п...рам...дон, пров...нц...ал...зм, с...он...зм, сю...та, такс...ст, ш...мпанзе, 

ш...фон, шк...пер, шов...н...зм, ш...фр, штат...в. 

6. Перепишіть речення, ставлячи потрібні розділові знаки при прямій мові. Поясніть. 

1. Котлер стверджував маркетинг є описовою наукою, яка займається вивченням того, як 

з'являються, стимулюються, здійснюються і розвиваються угоди.  

2. Якщо виходити з визначення підприємництва, яке дав П. Друцкер підприємець 

завжди йде слідом за змінами, відповідає на них і використовує їх як шанс, то концепція 

підприємництва зводиться до готовності швидкої реакції  на довколишні зміни.  

3. Лідерство досі вважається однією з найобширніших проблем, найбільш незрозумілим 

феноменом на землі зазначає Брунс Лідери – це мобілізатори, які активізують окремих осіб, даючи 

приклад поведінки іншим.  

4. Президент «Кока-Коли» на запитання про плани в галузі маркетингу сказав якби я 

повинен був висловити свій робочий план одним реченням, то я б сказав так: ми будемо розвивати наші 

сили в галузі маркетингу для того, щоб досягти відповідного росту в найближчі десять років. 

7. Відредагуйте текст, запишіть. 

Шановні...! 

Тільки що одержали від вас замовленну партію товара і при розгрузці виявили: 

1) 5 упаковок товара пошкодили у дорозі (зігнута поверхня); 

2) 8 упаковок мають вади виробництва; 

3) 6 упаковок залиті рідиною. 

Ото ж ми отримали 19 не якісних упаковок товара. Повертаємо вам пошкодженні товари і 

попереджаємо що 2500 гривнів буде вирахувано із залишка по контракту № ... від ... (дата). 

З повагою ... 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. 

Секуринега 

В листьях и верхушках стеблей секуринеги содержится 0,15-1,4 % основного алкалоида 

растения – секуринина. Кроме секуринина в растении найдены такие алкалоиды, как суффруктикодин, 



суффруктиконин, аллосекуринин, дигидросекуринин, секуринолы А, В и С, а также дубильные 

вещества, крахмал, различные аминокислоты. 

Фармакологические свойства. При экспериментальном исследовании экстракта из листьев 

секуринеги ветвецветной обнаружено, что препарат оказывает возбуждающее действие на ЦНС, которое 

проявляется в усилении двигательной активности животных, повышении уровня АД, учащении 

дыхания, увеличении амплитуды сердечных сокращений. При повышении доз препарата отмечается 

токсическое действие, которое выражается в появлении клонических, а затем и тонических судорог. 

При помощи фармакологического изучения основных алкалоидов растения доказано 

возбуждающее действие галеновых препаратов секуринеги на ЦНС, обусловленное содержанием в них 

секуринина, который, подобно стрихнину, резко повышает возбудимость спинного мозга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Варіант № 7 

 

1. Основні види ділового спілкування. Ділова бесіда. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) звіт (про науково-практичну конференцію); 

б) офіційне запрошення (на ювілейний вечір, присвячений 10-річчю студентського науково-

дослідницького товариства коледжу); 

в) інструкція (що регламентує діяльність фармацевта). 

3. Замініть запозичені слова відповідними власне українськими. 

Анемія, абдукція, агонізувати, адаптуватися, баланс, вібрувати, генезис, дезінфекція, 

еквівалентний, ідентичний, конвульсії, локальний, малярія, ординарний, симптом, фактор, цейтнот, 

шеф, фіксувати, генеральний, прерогатива, лімітувати, конвенція, репродукувати. 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

яйцо плодное  – 

икроножная мышца – 

небный гребень – 

височная доля – 

мозговые борозды – 

лобная извилина – 

мочевой пузырь – 

область века – 

затылочная область – 

крестцовая область – 

арбуз обыкновенный – 

базилик обыкновенный – 

боярышник колючий – 

василек синий – 

горец птичий – 

душица обыкновенная – 

5. Від поданих слів утворіть нові слова 

а) за допомогою суфіксів - ськ(ий), - ств(о): 

Львів, Прилуки, Кременчук, Запоріжжя, Сиваш, Ірпінь, Херсонес, Черемош, Кавказ, Петербург, 

Карабах, Гаага, Париж, Овруч, Великі Луки, Мекка, Гринвіч, Дамаск, Ясси, Ніцца, Тбілісі, козак, 

убогий, птах, студент, боягуз, співробітник, ткач, казах; 

б) за допомогою суфікса - ин(а): 

Одеса, Вінниця, Полтава, Донецьк, Галич, Черкаси, Івано-Франківськ. 

6. Запишіть слова згідно з правилами їх написання: разом, окремо, через дефіс. 

Радіо...фізичний, механіко...математичний, фізико...математичний, високо...кваліфікований, 

адміністративно...територіальний, адміністративно...управлінський, адміністративно...господарський, 

азото...добувний, броне...бійний, вище...зазначений, світло...бузковий, водо...газо...непроникний, 

взаємо...вигідний, безмежно...відданий, азотно...водневий, повітряно...десантний, повітряно...морський, 

воєнно...стратегічний, військово...спортивний, військово...зобов'язаний, військово...полонений, 

синьо...жовтий, жовто...гарячий, червоно...гарячий, молочно...білий, акуратно...складений, 

агітаційно...пропагандистський, агітаційно...масовий. 

7. Відредагуйте текст, запишіть. 

Шановний пане ректоре! 

Дозвольте порекомендувати вам пана..., який приймає участь у конкурсі на заміщення 

вакантної посади помічника менежера по продажу. 

Пан ... принциповий, уважний до клієнтів, професіонально добре підготовленний, досвітчений 

працівник, любить свою справу, користується авторитетом у співробітників. 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. 

Шиповник майский 

Кустарник высотой до 2м. В медицине используют спелые плоды. Основное действие 

противоцинготное, желчегонное, диуретическое. Плоды шиповника – хорошее поливитаминное 

средство с преобладанием витамина С. Кроме того, в плода содержаться гликозиды: кемферол и 

кверцитин, сахара, дубильные вещества, пектины, соли калия, железа, марганца, фосфора, кальция, 

магния и др. Установлено, что плоды шиповника из северных и восточных областей содержат больше 

аскорбиновой кислоты (количество ее в 10 раз превышает содержание в ягодах смородины). Из плодов 

шиповника изготовляют лечебные экстракты, пилюли, таблетки, конфеты и др. Они входят также в 

состав различных сборов, противоастматической микстуры Траскова. 



 

Варіант № 8 

 

 1. Основні види ділового спілкування. Службова нарада. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) витяг із протоколу (засідання трудового колективу аптеки); 

б) рекламний лист; 

в) наказ (про заохочення). 

3. У наведених словосполученнях поясніть лексичне значення прикметників. 

Спеціаліст високого класу, високий голос, високий юнак, високе чоло, високі чоботи, високе 

знання. 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

благотворительный вечер – 

видавший виды – 

в строгом смысле слова – 

в тот же момент – 

гвоздь сезона – 

дальнейшее использование – 

для видимости – 

задевать самолюбие – 

заказное письмо – 

изощренный ум – 

изысканная одежда – 

изысканные манеры – 

изысканный вкус – 

испытательный срок – 

каждые полчаса – 

косвенная причина – 

5. Поставте запропоновані нижче іменні словосполучення в кличному відмінку. Зверніть 

увагу на варіанти форм звертання. 

Валентин Павлович, Лариса Георгіївна, Лілія Володимирівна, Володимир Іванович, Андрій 

Ігорович, Віра Федорівна, Павло Михайлович, Євген Євгенович, Вадим Леонідович, Михайло 

Олексійович, Олена Григорівна, Тетяна Павлівна, Володимир Васильович, Людмила Михайлівна, 

добродій, голова зборів, пан директор, шановний президент компанії, високоповажний пан суддя, 

громада, адвокат, дорогий друг, шановний колега, Семен Йосипович, Микола Миколайович, шановний 

пан доктор, пан професор, пан Ющук, пані Оксана. 

6. Виправте помилки, допущені у фразах. 

Головокружіння; виносливість; роговиця ока; згортання крові; похудіння; тошнота; 

попередження хвороби; зробити діагноз; заключення лікаря; недуг; різка біль; слизиста оболонка; справка 

про хворобу; регістратура поліклініки; прийміть визов; вибачаюсь, що я вас потурбував; потрібен уход за 

хворим; отравились грибами; рани зажили; маєте лишню вагу тіла; у вас подавлений настрій. 

7. Відредагуйте текст, запишіть. 

Високошановна пані ...! 

Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди вашого п'ятидесятирічного юбілею. 

Відповідальна й принципова уважна й терпелива ви завжди поруч з нами в усіх починанях. 

Нехай же вам випадають щастливі дороги, лехкими будуть ваші думки в родині, успіхів, вічної наснаги у 

праці. 

З повагою... 

Колектив ... 

8.  Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. 

Хроническая пневмония – неспецифическое воспаление легочной ткани и бронхов, 

характеризующееся периодическими обострениями и длительным течением. Частота его составляет 10-12 

%. В 50-60 % случаев хроническая пневмония является неблагоприятным исходом затянувшегося 

воспаления легких. 

Этиология и патогенез. Хроническая пневмония – полиэтиологическое заболевание, 

вызываемое бактериальными и вирусными агентами, микоплазмой, химическими веществами. 

Предрасполагающие факторы: снижение резистентности организма, аллергическая настроенность, 

курение, травмы, инородные тела бронхов, перенесенные инфекционные заболевания, туберкулез, пороки 

развития бронхов, легких и костного остова грудной клетки. 

Хроническая пневмония нередко патогенетически связана с острой, что подтверждается 

локализацией хронического воспаления в тех же участках легких, в которых имело место острое 

воспаление. Переход острой пневмонии в хроническую может быть связан с изменениями характера 



микрофлоры, вызывающей острое воспаление, состояния реактивности организма, неправильно 

проводившейся терапией острого воспаления, развившегося на фоне хронического обструктивного 

бронхита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Варіант № 9 

 

1. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) протокол (профспілкових зборів); 

б) лист офіційний (лист-замовлення); 

в) наказ (про прийняття на роботу). 

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Мішати – заважати, наступний – подальший, особистий – особовий, підписка – передплата, 

письменний – грамотний. 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

горелка спиртовая – 

давящая повязка – 

жалобы больного – 

заболевший пневмонией – 

заведующий отделением – 

заключение эксперта – 

консультативное заключение – 

заключение контракта – 

устное заключение – 

закрыл больничный листок – 

закрыл бутылку – 

закрыл глаза – 

закрыл кран – 

закрыл окно – 

закрыл рану – 

закрыл 

ротовое отверстие – 

5. Числівники запишіть словами. Провідміняйте подані словосполучення. 

7 підприємств, 24 філії, 6 семінарів, 109 гривень, 200 метрів, 502 кілометри. 

6. Напишіть з великої чи з малої літери подані слова й словосполучення. 

(з)бройні (с)или (у)країни, (н)аціональне (а)гентство (м)орських (д)осліджень та (т)ехнологій, 

(а)кт (п)роголошення (н)езалежності (у)країни, (с)лужба(б)езпеки(у)країни, (р)адянська (в)лада, 

(б)удинок (у)чених (н)аціональної (а)кадемії (н)аук (у)країни, (м)арсове (п)оле, (б)ожа (м)ати, 

(в)еликий (п)іст, (х)арківська (а)строномічна (о)бсерваторія, (м)узей (і)сторичних (к)оштовностей 

(у)країни, (в)сесвітня (р)ада (м)иру, (ц)ентральна (р)ада, (м)іжнародна (м)олодіжна (л)іґа, (с)лово 

(б)оже, (г)ромадянська (в)ійна, (ж)овтневий (п)ереворот, (к)оран, (н)ародний (р)ух (у)країни, 

(х)арківський (н)аціональний (у)ніверситет, (л)иса (г)ора, (с)вятий (д)ух, (о)рганізація (о)б'єднаних 

(н)ацій, (д)оба (р)уїни, (д)амоклів (м)еч. 

7. Відредагуйте подані речення відповідно до наукового або офіційно-ділового стилю та 

виправте помилки. 

1. У січні місяці цього року відбудуться загальні сбори акціонерів. 2. Ви не зв'язали ці два 

факта по попередженню хвороби між собою. 5. Більш модернізованіший корпус буде запущено в 

наступному кварталі. 4. Для капітального ремонта нам підійде любий матеріал. 5. У ранці на наш 

адрес прийшла по пошті ціна бандероль. 6. Ваші власні інтереси захищатиме досвічений адвокат. 7. 

Легкова з офіційними лицями мала виїзжати у одинадцять ранку. 8. Після успішної кругосвітної 

подорожі мандрівники на решті повернулися до дому. 9. Залізнодорожна касса була закрита на 

переучот. 10. Друзі допомогли нам перемогти усі виникші трудності. 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Миелит - воспаление спинного мозга, при котором патологический процесс захватывает 

большую часть его поперечника, поражает белое и серое вещество, а также корешки и оболочки.  

Различают первичные и вторичные миелиты. Обычной локализацией патологического процесса при 

миелите является нижнегрудиный отдел спинного мозга. Начало заболевания острое или подострое, 

с повышением температуры тела до 38-39®С, сопровождается ознобом, недомоганием. Больной 

жалуется на боли в грудном или поясничном отделе позвоночника. Болевой синдром сменяется 

развитием параличей. При исследовании спинномозговой жидкости отмечаются повышенное 

содержание белка. 

 

 

 

 



Варіант № 10 

 

1. Мовленнєвий етикет. 

 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) витяг із протоколу (про представлення Вашого колеги до нагороди); 

б) оголошення (про потребу в послугах або можливість їх надання); 

в) напишіть заяву на ім’я керівника з проханням про переведення на іншу посаду. 

 

3. Побудуйте словосполучення з наведеними синонімами. 

Прекрасний, чудовий, славний; сміливий, хоробрий, відважний, мужній. 

 

4. Подані слова й словосполучення перекладіть українською мовою: 

хозяин положения – 

хозяин слова – 

хорошее отношение – 

щекотливое обстоятельство – 

язвительное замечание – 

ввести в состав – 

в защиту – 

в двух шагах – 

в семь часов – 

войти в аудиторию – 

на протяжении дня – 

на следующий день – 

не глядя на … – 

несмотря на … – 

не по силам – 

по заказу – 

 

5. Від поданих дієслів утворіть, де можливо, активні та пасивні дієприкметники 

теперішнього та минулого часів, поясніть їх правопис. 

Одержувати, проживати, зробити, виконувати, обговорювати, працювати, вивчати, довіряти, 

засвідчувати, розподіляти, витрачати, реєструвати, видавати. 

 

6. Від наведених прізвищ утворіть форми орудного відмінка. Зіставте особливості 

відмінювання прізвищ на позначення осіб жіночої і чоловічої статі. 

Марія Соловей, Олег Карташов, Тарас Микитенко, Людмила Власова, Андрій Черних, 

Галина Бородай, Віра Демченко, Лідія Дем’янець, Віктор Пащенко, Ірина Сухих, Ігор Тугай, Артем 

Боровик. 

 

7. До поданих медичних термінолексем доберіть фразеологізми і введіть їх у речення. 

Гладкий, епілепсія, збожеволіти, недоумкуватий, опритомніти, при смерті бути. 

 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. 

Под спросом понимается объем определенного товара или услуг, который был бы куплен за 

определенную цену в какой-то определенный момент времени. Спрос порождается потребностями и 

желаниями потребителя – для того, чтобы мы что-то купили, мы должны иметь желание это купить. 

Наши желания, в отличии от наших возможностей, практически безграничны. Поэтому экономисты 

и предприниматели не могут ориентироваться в своей деятельности на потребности или желания 

людей, не учитывая при этом покупательной способности тех, для кого предназначается конкретный 

товар. Ориентироваться нужно на обеспеченное покупательными средствами желание купить 

конкретный товар за определенную цену в конкретный момент времени, то есть именно на спрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варіант № 11 

 

1. Основні закони риторики. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) наказ (про надання працівнику чергової відпустки); 

б) лист-прохання чи рекомендаційний лист (до організації, у якій Ви б хотіли працювати); 

в) оголошення (про послуги, що надаються вашою установою). 

3. Підберіть до запропонованих прикметників іменники відносини, взаємини, 

стосунки, ставлення, відношення. Запишіть відповідні словосполучення. 

Виробничі, доброзичливі, господарські, грошові, промислові, товарні, соціально-економічні, 

суспільно-політичні, кредитні, майнові, естетичні, синтаксичні, математичні, процентні, торгові, 

родинні, міжнародні, міжнаціональні, громадські, ворожі, дипломатичні, економічні, класові, 

земельні, уважні. 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

предварительный медицинский 

осмотр – 

предохранительная прививка – 

предрасположенность к болезни – 

предупреждение болезни – 

прием лекарств – 

прием пищи – 

схема приема препарата – 

прием грязевых ванн – 

был на приеме у врача – 

в два приема – 

разные приемы лечения – 

приемное отделение – 

принять срочные меры – 

противостолбнячная сыворотка – 

размозженная рана – 

резиновая шина – 

5. Запишіть подані слова, поставте, де потрібно, пропущені букви чи знаки. 

Псалтир..., шіс...сот, Іл...нс...кий, молодец..., чот...р...ма, вар...єте, т...м...яніти, кан...йон, 

парф...мерія, насип..., п...юп...тр, запис..., гет...ман, комп...ют...р, п...єд,..стал, полин..., вест...б...л..., 

п...єса, інтерв...ю, к...юре, ін...єкц...йний, ком...юн...ке, аб...тур...єнт, рел...єф, Рейк...яв...к, шев...йот, 

сором...язливий, гр...л...яж, д...р...ґент, фокст...р...єр, конф...ранс...є, суб...єкт, ал...янс, Лук...янов. 

6. Утворіть словосполучення числівників з іменниками. 

4 (директор); 1,5 (день); 3 (відсоток); 7,5 (кілограм); 1,5 (мільярд); 42 (магазин); півтораста 

(зошит); 7,2 (кілограм); 2,5 (місяць); 4,5 (тиждень), 44,(громадянин); 23 (підручник); 102 (стілець). 

7. Виправте помилки та відредагуйте подані словосполучення. 

Одержати високу оцінку, захистний іммунитет, не з'язані факти, семеро компьютеров, 

пам'ятний сувінір, самий найактивніший, заключити договор, жити в своє задоволення, нічого гріха 

таїти, підстрікати натовп, сердешні стосунки, кидатися у вічі, завідуючій кафедри, від тепер з ранку, 

стати в нагоді, одержати перемогу, нечаянно помилитися, по місцю роботи, мішати спілкуватися, 

прийняти участь, розкрити очі, життєутвержуючий роман, крупне питання, четвероногий друг, 

об'явити приказ, попередити пожежу, не вистачить пороха, Андріє, зачекай! 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. 

Газообмен 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха как физически, так и химически различен. К 

физическим различиям относятся повышение температуры выдыхаемого воздуха почти до 

температуры тела. К химическим различиям относится резкое увеличение количества кислорода в 

выдыхаемом воздухе. Доставка кислорода к тканям и вынос углекислого газа осуществляется 

кровью. Артериальная кровь отдает клеткам и тканям кислоту и получает углекислоту. 

Артериальные капилляры переходят в венозные, и из них формируются вены. Вены идут к сердцу. 

По венам венозная кровь собирается в легочную артерию. По легочным артериям венозная кровь 

протекает к альвеолам легких. Обмен газов происходит по альвеолам. 

 

 

 

 

 

 



Варіант № 12 

 

1. Основні правила ділового спілкування. 

 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) звіт (про експедицію зі збирання лікарських трав); 

б) резюме; 

в) складіть текст вітальної телеграми директорові партнерської фірми з нагоди особистого 

ювілею. 

 

3. Побудуйте словосполучення з наведеними синонімами. 

Прагнення, намір; видатний, великий, визначний; вишуканий, витончений, яскравий. 

 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

понести потери – 

по понедельникам – 

приносить неприятности – 

пришли в негодность – 

расписка в получении – 

расходная накладная – 

расходы по бюджету – 

спрос и предложение – 

списать в расход – 

текучесть кадров – 

точно известно – 

точно изъясняться – 

удельный вес – 

учредительное собрание – 

уязвимое место – 

ход событий – 

 

5. Утворіть прикметники від поданих географічних назв. 

Бранденбург, Кременчук, Полісся, Дакка, Великий Устюґ, Збараж, Дрогобич, Виборг, 

Волга, Прип'ять, Ельзас, Бангладеш, Біла Церква, Прут, Буг, Цюрих, Ґринвіч, Чортомлик, Умань, 

Одеса, Прага, Калуш, Токмак, Рига, Мерефа. 

 

6. Провідміняйте словосполучення. 

689 книг, 597 студентів, 768 днів, 874 вікна, 495 сторінок. 

 

7. Знайдіть і виправте помилки. 

1. До заяви додаю мою автобіографію. 2. Доповідач висловив свою власну думку. 3. У 

хворого були виявлені червоні плями на долонях рук. 4. Прейскурант цін слід вивісити на видному 

місці. 5. Урочистий вечір розпочнеться о дев'ятнадцятій годині вечора. 6. Нам потрібно об'єднати 

воєдино свої зусилля. 7. Треба більш чіткіше формулювати питання. 8. Звільнити Петренка О.П. з 

посади у зв'язку з невиконанням ним своїх службових обов'язків. 9. Письменник вдало зобразив 

образ головного героя. 10. Роботу ми встигли зробити за чотири години часу. 11. Я народився у січні 

місяці. 12. У своїх творах письменник відтворив сучасність. 13. Олімпійці — передовий авангард 

наших спортсменів. 

 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. Записуючи 

текст, замініть цифри словами. Зверніть увагу на особливості зв’язку числівників з 

іменниками. 

Валидол – 25-30 % раствор ментола в ментоловом эфире изовалериановой кислоты. Форма 

выпуска: таблетки по 0,06 или капсулы по 0,05 и 0,1 г, жидкость во флаконах по 5 г. Применение: 

под язык по 1/2 таблетки до полного рассасывания или по 2-5 капель на кусочке сахара, по 0,05-0,1 г 

в капсулах. Действие: резорбтивно оказывает успокаивающее влияние на центральную нервную 

систему, рефлекторно вызывает расширение сосудов. Показания: стенокардия, неврозы, 

истерия, тошнота, рвота, морская и воздушная болезнь. 

 

 

 



 

Варіант № 13 

 

1. Терміни і термінологія. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) резюме (використовуючи особисті дані, уявивши, що ви щойно закінчили Бердянський 

медичний фаховий коледж і перебуваєте в пошуках роботи); 

б) наказ (про надання премії працівникові аптеки); 

в) звіт (про роботу аптеки в лютому 2022 року). 

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Абонент – абонемент, афект – ефект, база – базис, економний – економічний, професійний – 

професіональний. 

4. Перекладіть типові мовні звороти: 

в случае отказа – 

в порядке исключения – 

несмотря на замечания – 

согласно штатному расписанию – 

в соответствии с решением – 

в большинстве случаев – 

в случае чего – 

в случае необходимости – 

искать случая – 

во всяком случае – 

в противном случае – 

в таком случае – 

в конкретном случае – 

в каждом случае – 

по случаю праздника – 

пользуясь случаем – 

5. До кожного слова знайдіть пару, що ілюструє чергування приголосних.  

Писати, у байраці, яблуко, загашений, ходити, посаджений, муха, плачу, приїздити, в 

аптеці, сікти, в універмазі, сніг, на лужку, на лузі, книга, дишу, пасіка, колишу, токар, раджу, пекти, 

личко, різати, при березі, дуга, ріжу, чистити, печу, птах, точити, повага, пасічник, капелюх, у книзі, 

книжка, крутити, сніжний, берег, січка, лице, проїжджаюся, радити, мушка, колиска, ходжу, дихати, 

яблучний, луг, пишу, байрак, чищу, універмаг, дужка, аптека, пташка, плакати, поважний. 

6. Перепишіть речення. Поставте розділові знаки і поясніть їх уживання. 

1. Найкраще буде якщо перед початком виступу доки у вас ще немає великого 

лекторського досвіду ви не говоритимете багато з іншими людьми а зосередитеся на змісті свого 

виступу. 2. Лекція що супроводжується демонстрацією діапозитивів та фільмів зрозуміло 

викликає більше зацікавлення ніж та протягом якої лектор користується лише словесним 

описом. 3. Слухачі інстинктивно відчувають різницю якщо вона існує між зовнішньою 

впевненістю промовця та його внутрішнім побоюванням браком віри у власні сили. 4. 

Запам’ятайте критики роблять промовцеві різні закиди що він надто зарозумілий дуже багато 

говорить висловлюється занадто по-науковому тощо але майже ніколи не дорікають йому за 

стислість викладу (Іржі Томан).  

7. Відредагуйте подані нижче словосполучення й речення. Поясніть, чим викликані 

помилки при їх написанні (або перекладі). 

Виписка з протоколу, подача документа, особовий рахунок в ощадному банку, текучість 

кадрів, прийняти заходи з поліпшення ситуації. Документ включає важні відомості. У звіті 

зустрічаються  прорахунки. Винахід за своїм змістом протирічить суспільним інтересам. У плані 

розроблені міроприємства на поліпшення працьової дисципліни. Кожний слідуючий службовий 

запит з погашення заборгованості платні службовцям ускладнює повне виплачення усієї зарплати. 

8.  Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Сустав – это подвижное соединение костей. На одной из костей, сочленяющихся в суставе, 

находится ямка – суставная впадина. В нее входит соответствующая ей по форме головка другой 

сочленяющейся кости. Впадина и головка покрыты слоем блестящего гладкого хряща. Образующие 

сустав кости соединяются очень прочными связками. Снаружи сустав покрыт суставной сумкой. В 

ней находится суставная жидкость. Таким образом, суставы включают следующие элементы: 

суставные поверхности, покрытые хрящом; суставная сумка; суставная полость, заполненная 

жидкостью. Виды суставов: тазобедренный, коленный, локтевой. 

 

 



 

Варіант № 14 

 

1. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) резюме (своє); 

б) лист офіційний (лист-прохання); 

в) пояснювальна записка (на ім’я завідувача відділення з приводу вашої відсутності на 

заліку). 

3. Складіть діалог відповідно до описаної ситуації. 

Ви – молодий фахівець, хочете подати керівникові свої пропозиції щодо поліпшення 

роботи відділу. Як краще викласти ці пропозиції? 

4. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Зумовлювати – обумовлювати, інформативний – інформаційний, кваліфікаційний – 

кваліфікований, на протязі – протягом, дистиляційний – дистильований. 

5. Перекладіть типові мовні звороти: 

принимать решения – 

принимать участие – 

принимать к сведению – 

принимать резолюцию – 

принимать предложение – 

принимать во внимание – 

принимать за основу – 

принимать на себя ответственность – 

принимать меры – 

принимать силу закона – 

принимать форму круга – 

приобретать опыт – 

приобретать уважение – 

приобретать знания – 

приобретать силу закона – 

приобретать права – 

6. Поставте подані іменники в родовому відмінку однини, поясніть їх правопис. 

Барвінок, мороз, голос, брокер, сертифікат, факт, формуляр, об’єкт, лебідь, овес, бір, 

вальс, звіробій, неон, полин, короїд, спориш, кофеїн, аїр, анабіоз, глід, аналітик, кріп, цент, 

любисток, флегматик, первоцвіт, хміль, ялівець, живокіст, оцет, пирій, чебрець, білок, хвощ, 

щавель, хінін, аналіз, форум, токсикоз, аналог, магістр, бакалавр, ревізор, оптимізм, продаж, 

розвиток, податок, банк, кредит, лізинг, факторинг, аукціон, банкір, контроль, товар, споживач, 

попит, термін. 

7. Перепишіть речення. Розставте правильно розділові знаки при відокремлених 

членах речення. 

Вартість усіх видів послуг пов’язаних з участю у виставці подається Організатором в 

умовних одиницях. Експонат без узгодження з Організатором не може залучатися до виконання 

робіт, що входять у перелік додаткових послуг крім зазначених самим Організатором. Згідно з 

постановою адміністрації міста малозабезпеченим надаватиметься допомога. Заняття видами 

підприємницької діяльності, щодо яких є спеціальна заборона крім випадків передбачених цим 

Кодексом карається штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати з 

позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох 

років та з конфіскацією майна чи без такої. 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Кожа состоит из трех основных слоев. Наружный слой (эпидермис) образован 

многослойной эпителиальной тканью. Его особенность – постоянное замещение верхних 

слущивающихся мертвых клеток клетками из нижележащих слоев, обладающих способностью к 

непрерывному размножению. За эпидермисом следует слой плотной соединительной ткани – 

дермы. В ней расположены многочисленные рецепторы (воспринимающие давление, боль, холод, 

тепло), сальные и потовые железы, корни волос, кровеносные и лимфатические сосуды. В дерме 

клетки тесно переплетены с волокнами, которые придают коже эластичность. Самый глубокий 

слой кожи – подкожная жировая клетчатка – содержит запасы жира. 

 

 

 

 



 

Варіант № 15 

 

1. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. 

 

2. Напишіть визначення, реквізити та зразок документів: 

а) наказ (про звільнення з роботи фармацевта через невиконання своїх службових 

обов’язків); 

б) лист-вітання (улюбленому викладачеві з професійним святом); 

в) оголошення (повідомлення про проведення конференції). 

 

3. Поясніть відмінність у значеннях згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Шкірний – шкіряний, автоматизований – автоматичний, анотація – нотація, писемний – 

письменний, приводити – призводити. 

 

4. Перекладіть типові мовні звороти: 

аппарат управления – 

арендные отношения – 

брать обязательства – 

в зависимости от оснований – 

в порядке, принятом общим 

собранием – 

в порядке, установленном для… – 

в пределах своих полномочий – 

в пределах собственных средств – 

в связи с тем – 

в случае досрочного выбытия – 

в случае необходимости – 

полномочное собрание – 

предприятие считает возможным – 

предоставить возможность – 

предоставить права – 

предоставленные льготы – 

 

5. Утворіть форму кличного відмінка наведених іменників. 

Олексій Михайлович, Максим Данилович, Ігор Олександрович, Володимир Леонідович, 

Олег Григорович, Юрій Іванович, Геннадій Васильович, Стефанія Володимирівна, Олександра 

Павлівна, Надія Миколаївна, Ольга Олексіївна, Марія Микитівна. 

 

     6. Утворіть кількісні та порядкові числівники. П’ять з них провідміняйте. 

     2000; 1996; 7 253 015; 5700; 340; 584; 37 200; 811. 

 

7. Відредагуйте речення. 

Адміністрація коледжу надіслала листа на мій домашній адрес. Покінчивши з цим 

питанням, перейшли до біжучих справ. Це розпорядження відноситься до всіх. До символів, зокрема, 

відноситься так званий «тризуб», зображення якого зустрічається на монетах київських князів. 

Доповідач балакав про підготовку до нового учбового року. Збори почнуть в шість годин, 

продовжуватимуться до восьми. Вагання температури протягом доби позначилося на почуванні 

хворих на тиск. Мова йдеться про новий препарат. Багатьом народам було заборонено друкувати 

газети і журнали, навчати дітей на рідній мові. 

 

   8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

 

В химическом отношении простые эфиры являются весьма инертными веществами. 

Разведенные минеральные кислоты и щелочи на холоде с ними не реагируют. За счет наличия на 

атоме кислорода неподеленных пар электронов простые эфиры проявляют слабые основные свойства. 

Под действием йодоводородной и концентрированной серной кислот простые эфиры подвергаются 

расщеплению. Реакционная способность виниловых и ариловых эфиров обусловлена наличием 

углеводородного радикала. 

 

 

 



 

Варіант № 16 

 

1. Види документів та їх класифікація. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) доповідна записка (про недотримання правил внутрішнього розпорядку); 

б) витяг із протоколу (засідання Ради трудового колективу, на якому розглядалося питання 

про надання вам матеріальної допомоги); 

в) оголошення (про послуги, що надаються вашою установою). 

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Диференціальний – диференційний, дисциплінарний – дисциплінований, збірка – збірник, 

адресант – адресат, визначальний – визначний. 

4. Перекладіть типові мовні звороти: 

спорный случай – 

споры по вопросу – 

споры по контракту – 

срок действия – 

становиться действующим 

(дееспособным) с даты начала 

действия – 

степень ответственности – 

сторона, которая нанимает – 

трудовые отношения – 

убытки, нанесенные предприятию – 

удовлетворять требования – 

установленным порядком – 

установленный срок – 

утверждение отчета – 

в соответствии с (действующим 

законодательством) – 

в сроки – 

ввести в состав – 

 

5. Замініть, де потрібно, малу букву на велику, застосувавши правила вживання великої 

літери. 

(м)іністерство (з)акордонних (с)прав (у)країни, (г)енеральний (к)онструктор, (п)резидент 

(м)арокко, (ч)лен-(к)ореспондент НАН (у)країни, (м)аршал (а)віації, (п)редставник (п)резидента 

(у)країни у (л)ьвівській (о)бласті, (п)осол США, (м)іжрегіональний (і)нститут (у)досконалення 

(л)ікарів, (в)ерховний (с)уд (у)країни, (к)абінет (м)іністрів (у)країни, (г)олова (ф)онду (д)ержавного 

(м)айна (у)країни, (л)івобережна (у)країна, (с)лавутич, (з)олоті (в)орота, (б)лизький (с)хід, (п)роспект 

(н)ауки. 

6. Визначте рід поданих іменників. 

Рояль, тюль, толь, шампунь, степ, ступінь, біль, вуаль, кір, насип, Сибір, дріб, нежить, нероба, 

пил, блакить. Собака, птах, куліш, санаторій, берет, жакет, жилет, злочинець, сад, вікно. 

7. Запишіть речення, виправивши мовностилістичні помилки. 

Принижені вимоги до студентів не сприяли успіхові. Абсолютна більшість цих наказів 

виконана. Я навчився примовчувати свої думки. Завдяки хворобі вона дуже відстала по хімії. Я могла 

б привести багаточленні приклади. Систематично читає багато преси. Більша частина присутніх пішла 

додому, а останні лишились на нараду. У вашому звіті зустрічаються недоліки та прорахунки. Під час 

шкіряних захворювань лікарськими рослинами показання визначаються лікуючим лікарем. Гостра 

біль в області серця. Препарат негодний для вживання. Не причинили зла. Після поступлення у 

лікарню пацієнт впав в обморок. 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Вода – оксид водорода – одно из наиболее распространенных важных веществ. Поверхность 

Земли, покрытая водой, в 2,5 раза больше, чем поверхность суши. Чистой воды в природе нет – она 

всегда содержит примеси. Получают чистую воду методом перегонки. Перегнанная вода называется 

дистиллированной. Состав воды (по массе): 11,19% водорода и 88,8% кислорода. Чистая вода 

прозрачная, без запаха и вкуса. Наибольшую плотность она имеет при 4°С (1г/см3). Плотность льда 

меньше, чем плотность жидкой воды, поэтому лед плавает на поверхности воды. Вода замерзает при 

0°С под давлением 101 325 Па. Она плохо проводит тепло и очень плохо электрический ток. Вода – 

хороший растворитель. 

 

 

 



 

Варіант № 17 

 

1. Мова і думка. Види, форми, прийоми розумової діяльності. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) характеристика (на фармацевта аптеки); 

б) витяг із протоколу (про надання студентові Вашої групи Президентської стипендії); 

в) заява (про надання чергової відпустки). 

3. Поясніть , чи є подані слова синонімами. Наведіть приклади конструкцій, у яких 

можна їх використовувати. 

Належить – відноситься – стосується, галузь – сфера – ділянка. 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

чувство голода – 

чувство долга – 

орган чувств – 

падать в обморок – 

упасть в обморок – 

переосвидетельствование – 

питательное вещество – 

питательный раствор – 

половое влечение – 

положение семейное – 

помрачение сознания – 

пособие по болезни – 

поступление вещества в кровь – 

поступление больного в лечебное                           

учреждение – 

почка блуждающая – 

почки тополя – 

5. Поставте подані словосполучення в давальному відмінку однини. 

Софія Марківна, процес, товариш, добродій Олег, панна Ольга, рух, муха, ректор академік 

Вітер Кирило Гнатович, боєць, гопак, студент Лелека, вітер, школяр Карпенко, колега Геннадій, 

острів, синтез, лікар Гліб Анатолійович. 

6. Розкрийте дужки, запишіть числа словами; обґрунтуйте зв’язок числівників з 

іменниками. 

З (тонна), ½ (прибуток), 263 (випускник), на 95 (підприємство), про 82 (депутат), у 8 

(скринька), без 49 (комп’ютер), з 60 (акція), до 1751 (виборці), 1,5 (мільйон, гривня), 2 (дипломант), 

за 90 (студент), за 8,5 (година), від 14 (відсоток), у 100 (мішок), 3/8 (ділянка), 4 (карат). 

7. Проаналізуйте вживання числівників. Виправте речення, поясніть наявні помилки. 

1. Двоє наших співробітниць перебувають у відрядженні. 2. З доповідями на конференції 

виступили троє професорів нашого інституту. 3. Двадцять двоє слідчих були нагороджені премією у 

розмірі двоє мільйонів карбованців. 4. П'ятеро діб лікарі воювали за життя хворого. 5. Я зміг 

відповісти тільки на четверо питань. 6. На ярмарці ми придбали шестеро грабель і четверо лопат. 7. 

Троє гандболісток з Вінниці зараховані до збірної країни. . 8. Двадцять п'ятеро співаків брали участь 

у першому турі конкурсу, у фінал вийшло одинадцятеро. 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. 

Элеутерококк 

Кустарник высотой 3-4 м, семейства аралиевых. Распространен в лесах Приморского края и 

в южной части острова Сахалин. Для медицинских целей заготавливают корни растения. 

Химический состав. В корнях элеутерококка колючего содержатся глюкоза, сахар, крахмал, 

полисахариды, воск, смолы, пектиновые вещества, производные кумаринов, жирные и эфирные 

масла, микроэлементы, а также элеутерозиды А, В, С, D, Е. 

Фармакологические свойства. Экстракт из корней элеутерококка обладает малой 

токсичностью: ЛД5() для крыс при внутрибрюшинном введении равна 14,5 г/кг. При длительном 

введении препаратов элеутерококка лабораторным животным установлена относительная 

безвредность их. Тератогенного действия также не обнаружено. При длительном применении 

экстракта элеутерококка в эксперименте отрицательных побочных явлений не отмечено. 

 

 

 

 

 



 

Варіант № 18 

 

1. Правила оформлення сторінки. Вимоги до тексту документа. 

 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) лист офіційний (лист-відмова); 

б) розпорядження (Міністерства охорони здоров’я України про створення комісії для 

розробки Положення про порядок здійснення контролю якості готових лікарських засобів); 

в) заява (з проханням надати творчу відпустку). 

 

3. Складіть діалог відповідно до описаної ситуації 

Ви – начальник відділу. Попросіть свого підлеглого вийти на роботу у вихідний день. 

 

4. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Відносини – відношення, замісник – заступник, здатний – здібний, дефектний – 

дефективний, особистий – особовий. 

 

5. Перекладіть типові мовні звороти: 

возместить ущерб, который... – 

возмещение ущерба – 

вопрос относительно – 

временно отстраненный (уволенный)  

член – 

гражданское законодательство – 

грубое нарушение (прав, 

обязательств) – 

действующее законодательство – 

дисциплинарное взыскание – 

для рассмотрения других споров – 

договорное обязательство – 

дополнительное соглашение – 

если право не предусмотрено – 

злоупотребления служебных лиц – 

злоупотреблять служебным 

положением – 

иметь преимущественное право – 

инструкция по составлению – 

 

6. Знявши риску, запишіть прислівники разом, окремо або через дефіс, поясніть 

написання. 

Не/впопад, не/втямки, не/далеко, ні/звідки, всього/на/всього, по/білоруському, в/осени, 

у/знаки, за/світла, на/показ, за/вдовжки, мимо/хіть, у/четверо, у/двічі, у/гору, до/вкола, до/волі, 

над/міру, на/ос/таток, до/лиця, без/чуття, до/решти, без/розгону, без/сумніву, без/сумнівно, 

до/вподоби, на/руку, на/ходу, до/ладу, до/пари, у/сто/крат, ледве/ледве, по/двоє, ось/ось, коли/не/коли, 

що/духу, що/сили, у/рівні, без/вісти, за/разом, на/зустріч, над/вечір, на/про/весні, за/очі, на/пере/бій, 

при/вселюдно, с/під/лоба, на/взнак, до/діла, за/для, темно/темно, віч/на/віч, куди/не/куди, на/відріз, 

на/приклад, стрім/голів, на/сам/перед, не/дарма, не/зовсім, не/дуже, не/вдогад. 

7. Запишіть числа й одиниці мір словами. Поясніть зв'язок числівників з іменниками. 

1/2 га; 745 000 гр; 16 км; 60 см; 3,25 ц; 50 кг; 11,5 т; 0,50 г; 135,5 %; 17,3 км; 16,5 м. 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Стрихнин применяют как стимулятор ЦНС, а также для лечения последствий двигательных 

параличей и парезов. Широко используют стрихнин в терапевтических дозах при различных 

заболеваниях зрительных и слуховых анализаторов; в качестве тонизирующего средства при 

понижении процессов обмена, быстрой утомляемости, ухудшении аппетита, при атонии желудка и т. 

д. 

При передозировке препаратов рвотного ореха возможны побочные явления: напряжение 

лицевых, затылочных и других скелетных мышц, затруднение дыхания, в тяжелых случаях – 

тонические судороги. 

Противопоказания к назначению стрихнина и галеновых растительных препаратов: 

гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, стенокардия, атеросклероз, острый и хронический 

нефрит, гепатиты, склонность к судорожным реакциям, гиперкинезы, беременность, базедовая 

болезнь. 

 

 



 

 

Варіант № 19 

 

1. Основні види ділового спілкування. Публічний виступ. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) пояснювальна записка (на ім’я вашого начальника з приводу скарги клієнта); 

б) протокол зборів трудового колективу; 

в) наказ (про переведення на іншу роботу). 

3. Виберіть з довідки фразеологізми, що відповідають наведеним тлумаченням. 

З’ясуйте, в яких стилях мови вони можуть використовуватись.  

Зміна всього, що існує в природі; маскування явної брехні; лицемірне прикриття; тяжкі 

випробування; незаслужений авторитет; основна думка; взяти участь у чому-небудь; предмет 

розмов; дуже стримане, суворе і строге життя. 

Довідка: Спартанський спосіб життя; прикласти руку; усе тече, все змінюється; фіговий 

листок; ходіння по муках; притча во язицех; король голий; ведмежа послуга; драконівські закони; 

наріжний камінь. 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

тяжесть болезни – 

улучшение состояния здоровья – 

ускорение, учащение пульса – 

установка диагноза – 

установка пола – 

дезинфекционная установка – 

психологическая установка – 

участковый врач – 

лечебное учреждение – 

ушиб головного мозга – 

ушибленное место – 

ушибленная рана – 

шарики лекарственные – 

экстракт кукурузных рылец  

жидкий – 

экстренное извещение – 

язва двенадцатиперстной кишки – 

 

5. На місці крапок поставте и, і, ї, спираючись на відповідні правила орфографії. Від 

підкреслених слів утворіть похідні слова. 

Алж...р, Антаркт...да, Аргент...на, Баст...лія, Б...рма, Ваш...нгтон, Верг...лій, Гал...лей, Гр...г, 

Гр...нв...ч, Д...дро, Кал...форнія, Єрусал...м, К...тай, Кр...т, Л...ван, Паган...н..., Палест...на, С...нгапур, 

Т...ц...ан, Ток...о, Узбек...стан, Хем...нгуей, Х...рос....ма, Австрал....я, Амер....ка, Браз...л...я, Єг...пет, 

Л...тва, К...пр, Пар...ж, Р....га, Сард...нія, С...ц...лія, Тадж...к...стан, Тавр...я, Та...ті, Т...бет, Ф...л...ппіни, 

Х...ва, Ч...лі, Балт...ка, Мекс...ка, Цюр...х, Вірдж...нія, Мадр...д, Горац...й. 

6. Утворіть від поданих імен форми імен по батькові для осіб чоловічої та жіночої статі, 

поставте їх у родовому, давальному й орудному відмінках. 

Андрій, Олексій, Микола, Дмитро, Федір, Артем, Володимир, Валерій, Анатолій, Василь, 

Данило, Ілля, Ігор, Георгій, Петро, Кузьма, Костянтин, Леонід, Михайло, Віталій, Павло, Борис, Євген.  

7. Відредагуйте текст, виправивши можливі орфографічні, лексичні та пунктуаційні 

помилки. 

В часи княжої України найбільш важливішою памяткою, зберігаючою давні норми права була 

«Руська Правда». Термин правда означає тут закон. Орігінал цього документа не зберігся до наших 

днів: дійшли його числені близько 300 списки. По їх змісту дослідники вирізняють біля трьох 

основних редакцій. 

Коротка редакція «Руської правди» із 43 артикулами є самою найстарішою. Її можна умовно 

поділити на дві частини – перша Ярославова містить 17 артикулів, що створені ще в першій половині 

ХІ ст., друга решту артикулів складених за Ярославових синів. 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. 

Цветоножка – тонкий стебель, на котором развивается цветок. Цветоложе – это утолщенная 

на конце цветоножка; на нем располагаются все части цветка; по форме бывает плоским, вогнутым и 

выпуклым. У некоторых растений цветоложа нет, цветки сидячие. 

Чашечка состоит из свободных или сросшихся чашелистиков, обычно зеленая, выполняет 

защитную функцию и принимает участие в распространении плодов; иногда видоизмененная, у 

сложноцветных имеет вид хохолка. Венчик состоит из свободных или сросшихся лепестков. Формы 

венчиков: язычковая и ложноязычковая, воронковидная, трубчатая и др. Функции венчика: защитная и 



привлечение насекомых. Чашечка и венчик образуют двойной околоцветник, если все листочки 

одинаковы – околоцветник простой. 

Тычинки состоят из тычиночной нити и пыльника. В пыльнике образуется пыльца, 

принимающая участие в оплодотворении. Пестик состоит из завязи, столбика и рыльца. Функции 

пестика – улавливание пыльцы, образование плода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Варіант № 20 

 

1. Реквізити документів та вимоги до їх написання.  

 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) протокол (засідання профспілкового комітету, одним із питань якого було відзначення 

професійного свята); 

б) лист-прохання (на ім’я керівника типографії із проханням виготовити для вашої установи 

друковану продукцію); 

в) оголошення (про відкриття аптеки). 

 

3. Складіть діалог відповідно до описаної ситуації. 

Ви – керівник відділу. Ваш підлеглий дуже просить надати йому відпустку. Відмовте у 

проханні. 

 

4. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Аналогічний – аналогійний, барва –фарба, веліти –воліти, висвітлити –висвітити, домогтися – 

добитися. 

 

5. Запишіть прийменникові словосполучення українською мовою: 

исключительное право – 

как указывалось выше – 

лица не в состоянии (неспособные) – 

на основе контракта – 

на основе положения о... – 

наложение взысканий – 

нанести ущерб (урон) – 

необходимо учитывать – 

неоплачиваемые поступления – 

нести ответственность – 

обращаться в соответствующую   

организацию – 

насчитывать не меньше 

чем...работников – 

обязанности, возложенные на ... – 

обязанность по контракту – 

определять порядок – 

определять размеры – 

 

6. Зніміть риску, запишіть слова разом або через дефіс. 

Агро/хімік, адено/саркома, акушер/гінеколог, азото/метр, йод/тирозин, нетто/процент, 

номенклатура/цінник, чужо/земець, камене/дробіння, вогне/гасник, крово/теча, Лос/Анжелес, 

фальшиво/монетник, плато/спроможність, екс/міністр, напів/кущ, пів/ящика, пів/юрти, обер/майстер, 

Затули/вітер, Тягни/рядно, Верни/гора, сухо/цвіт, перво/цвіт, гори/цвіт, жовто/цвіт, звіро/бій, 

золото/тисячник, днрж/банк, біо/робот, мульти/табс, гідро/фобія, соціал/демократ, першо/основа, 

прес/аташе. 

 

7. Дайте всі можливі варіанти відповідей на запитання "Котра година?", якщо годинник 

показує: 

7; 815; 2215; 930; 2130; 645; 1945; 835; 1125. 

 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. 

Кислород – самый распространенный на Земле элемент. Он составляет 47,2% массы земной 

коры. Его содержание в воздухе составляет 20,95% по объему или 23,12% по массе. Кислород входит в 

состав воды, горных пород, многих минералов и солей, входит в состав белков и углеводов, из которых 

состоят живые организмы. Кислород – газ без цвета, вкуса и запаха, немного тяжелее воздуха. В воде 

малорастворим. При температуре –183°С и давлении 101,325кПа кислород переходит в жидкое 

состояние. Жидкий кислород имеет голубоватый цвет, втягивается в магнитное поле. 

 

 

 

 



 

 

 

Варіант № 21 

 

1. Види службових листів. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування.  

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) інформаційний лист (про рекламу нового лікарського препарату по телебаченню); 

б) офіційне запрошення (на ювілейний вечір, присвячений 10-річчю студентського науково-

дослідницького товариства коледжу); 

в) інструкція (відповідно до обраного фаху). 

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Квиток – білет, наступний – подальший, становище – стан, спиратися – опиратися, суспільний 

– громадський. 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

органы самоуправления – 

основания для прекращения 

контракта – 

отдавать предпочтение – 

открывать счет в банке – 

перераспределять требования – 

платить неустойку – 

по вине – 

по договоренности–  

по закону – 

по инициативе – 

по необходимости – 

по окончании действия контракта – 

по определенным  

обстоятельствам – 

по поручению – 

по собственной инициативе – 

по собственному усмотрению – 

5. Від наведених прикметників утворіть ступені порівняння, де можливо. Поясніть 

спосіб творення. 

Правильний, високий, великий, глибокий, сліпий, кремовий, дорогий, розумний, предобрий, 

ультрамодний, вороний, складний, смачний, білуватий, вишневий, німий, авторитетний, босий, 

далекий, уважний. 

6. Записати сполучення слів, уставляючи на місці крапок потрібне службове слово. Свій 

вибір пояснити за допомогою правил. 

З//зі//із: Разом ... тим, одна ... одною, термін складається ... слів, пов'язаний ... багатьма 

науками, ... сказаного можна зробити висновок, знайомство ... сучасними технологіями, повернутися ... 

Європи, народи ... схожими культурами, переклад ... однієї мови іншою, народи ... традиційною 

писемністю, кожний ... них, виняток ... правила, поряд ... європейськими мовами, люди ... різною 

освітою, згідно ... нормою, пов'язаний ... звуковою формою, відомі ... шкільного вжитку терміни, 

можна назвати ... застереженням, звуки ... спільною основою, один ... зразків, схожість ... змієм. 

7. Запишіть текст, усунувши порушення літературних норм. 

Подорожник большой 

Росте по лугам, полям, лісним узліссям, обабіч доріг. Корневище товсте, укорочене, від нього 

відходять багаточисленні нитковидні корні, формірующі мочковато кореневу систему. Листя зібрані у 

прикореневу розетку, широкояйцеподібні або еліптичні, голі, з 3-7 дугообразними жилками, що з-під 

нижньої сторони. Черешки крилаті з невеликим влагаліщем. Цвітоносні стрілки, восходящі до 40см, 

бородчаті, закінчуються густим, длінним циліндричним колосовидним суцвіттям, состоящім із 

невзрачних, дрібних, світло бурих квіточок. Коробочка двогнезная, яйцеподібно-конічна, з 

кришечкою, вскривающоюся. 

Використовують листя заготовляємі в період цвітіння. Вони утримують глікозид, слізі, 

горечі, дубільні вещества, вітаміни К, каротин, лимонну і др. органіческі кислоти. Препарати 

подорожника оказує протизапальне, антисептичне і спазмалітичне дію. Водний настій листів 

назначають при острому і хронічному лорингіті, бронхіті, бронхіальній астмі.  Сок застосовують 

при острому і хронічному гастріті, язва жолудка і дванадцяти перестної кишки, хронічному антериті і 

коліті. Свіже листя – як кровоспинне і ранозаживляюче. 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. 

Альдегиды получаются при окислении соответствующих спиртов. Альдегиды имеют 

наркотические свойства, которые присущи спиртам. По своим физическим свойствам альдегиды могут 

быть газообразными веществами, жидкостями и твердыми веществами. По своим химическим 



свойствам альдегиды весьма активны. Для альдегидов типична реакция присоединения. Так, 

альдегиды могут легко присоединять водород и превращаться в первичный спирт. К реакциям 

присоединения относится и реакция взаимодействия альдегидов с фуксинсернистой кислотой, при 

этом раствор окрашивается в красный или фиолетовый цвет. В медицинской практике находят 

применение растворы формальдегида – формалин и хлоралгидрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Варіант № 22  

 

1. Основні види ділового спілкування. Переговори. 

 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) витяг із протоколу (засідання профкому, на якому позитивно вирішилося питання про 

взяття кількох працівників на квартирний облік); 

б) напишіть телеграму вашим діловим партнерам про відправлення вами товару; 

в) офіційний лист. 

 

3. Побудуйте речення з наведеними синонімами. 

Велич, значення, суспільна вага; поборник, охоронець, захисник. 

 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

косвенные результаты – 

на должном уровне – 

наличные деньги – 

неотложное дело – 

низменные интересы – 

ни под каким видом – 

оборудовать аптеку – 

обратиться по адресу – 

общественное мнение – 

общественные отношения – 

оказывать сопротивление – 

оплата наличными или по 

безналичному расчету – 

осквернять память – 

письмо с уведомлением – 

повредить палец – 

подписка на газеты – 

 

5. Вставте пропущені літери е, є, ьо, орієнтуючись на правила їх вживання. 

Н...красов, Медв...д...в, Голуб...в, ...лізаров, Усп...нський, Єгорич...в, Перев...рз...в, Мойс...в, 

Іса...в, Гур'...в, Тург...н...в, Ал...кс...в, Л...сков, С...ров, В...рхоянськ, Горд... .в, Малиш...в, Муромц...в, 

Перв...нц...в, Ор...хово-3уєво, Бакш...в, Б...рьозкін, Прокоф'...в, Б...лгород, М...шков, С...рг...в, Вороб...в, 

Губар...в, Н...ст...р...во, Тр...п...тов, Єфр...мов, Н...ва, Юр'...в, Яс...н...в, Л...на, Ас...в, Б...ловезька Пуща, 

Мал...в, Собол...в, Іноз...мц...в, Ф...дос...в, Косар...в, С...нк...вич, Чап...к, Міцк...вич, Домод...дово, 

Аракч...єв, Пл...щ...єв, Менд...л...в, П...шковський, Б...стуж...в, Д...ржавін, Ол...ша, Корол...в, Т...ркін, 

Твердохл...бов. 

6. Запишіть подані іменники в родовому відмінку однини. 

Прут, прут, жар, нацизм, раз, пенс, вибух, курсант, рахунок, місяць, виступ, початок, бас, 

кар'єр, дюйм, тур, тир, склад, конкурс, карбід, шинок, перукар, мікрофон, маршал, гриб, граб, діез, 

картинґ, плакат, правопис, віз, мазок, карат, вердикт, мазут, дискант, землетрус, вулкан, залп, дух, карат, 

відмінок, хід, постріл, зразок, стук, випадок, фах, знаменник, ступінь, тиждень, жир, інвентар, гріх, 

джоуль, диспут, поштамт, менует. 

7. Відредагуйте подані нижче словосполучення і речення. Поясніть, чим викликані 

помилки при їх написанні (або перекладі). 

І. Виписка з протоколу, подача документа, особовий рахунок в ощадному банку, текучість 

кадрів, прийняти заходи з поліпшення ситуації. 

ІІ. Документ включає важні відомості. У звіті зустрічаються  прорахунки. Винахід за своїм 

змістом протирічить суспільним інтересам. У плані розроблені міроприємства на поліпшення працьової 

дисципліни. Кожний слідуючий службовий запит з погашення заборгованості платні службовцям 

ускладнює повне виплачення усієї зарплати. 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте. 

Сон является физиологической потребностью человека. Человек приблизительно 1/3 своей 

жизни проводит во сне. При лишении сна в течение 3-5 суток появляется непреодолимая потребность 

во сне. Если дальше препятствовать наступлению сна, то у человека развиваются тяжелые 

психические нарушения. Продолжительность суточного сна зависит от возраста. Во время сна 

наступает ряд изменений в организме. Ограничивается связь с окружающей средой, так как 

понижается восприятие органами чувств внешних раздражений. 

 

 



 

Варіант № 23 

 

1. Особливості використання числівників у професійному мовленні. 

  

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) наказ (про звільнення фармацевта); 

б) протокол (зборів трудового колективу аптеки); 

в) автобіографія (власна). 

 

3. Змоделюйте діалог між особами, одна з яких висловлює пропозицію, інша – відмову. 

 

4. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Звільнити – усунути, відзначати – відмічати, відносини – відношення, об’єм – обсяг, загальний 

– спільний. 

 

5. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

считаться с обстоятельствами – 

сообщить при случае – 

указ отменен – 

умолять о чем-либо – 

учебная часть – 

следовать советам врача – 

по имени и отчеству – 

по фамилии – 

фармацевт по специальности – 

по требованию – 

старший по возрасту – 

вопрос заслуживает внимания – 

отпуск по болезни – 

подниматься по лестнице – 

консультироваться по поводу 

заболевания – 

при необходимости – 

 

6. Запишіть сполучення слів, уставляючи на місці крапок потрібне службове слово. 

Свій вибір поясніть за допомогою правил. 

І//й. Мова газет ... журналів, минуле ... майбутнє, багатство ... бідність мов, мешканці міст ... 

сіл, виховання ... освіта, окремі слова ... словосполучення, наукова ... технічна термінологія, слова ... 

їхні форми, протиставлення відкритих ... закритих голосних, взаємозв'язки ... стосунки, працювати 

день ... ніч, людська уява ... буйна фантазія, розвиток техніки ... освоєння її, виконувати планомірно 

... неухильно, велична ... прекрасна подія, дні незабутні ... неповторні, подорожувати по містах ... 

селах, на берегах річок ... озер, на пагорбах ... узліссях, найдзвінкіша ... найулюбленіша пісня, 

різними мовами ... наріччями, туман розсіювався ... підносився догори. 

 

7. Розкрийте дужки, замініть, де треба, малу букву великою. 

(н)обелівська (п)ремія, (м)іністерство (о)світи (у)країни, (с)ізіфова праця, (г)айморова 

порожнина, (ф)ільчина грамота, (д)ень (н)езалежності (у)країни, (у)країнсько-(к)анадське спільне 

(п)ідприємство, (у)правління (в)нутрішніх (с)прав (б)ердянського (м)іськвиконкому, (б)удинок 

(а)рхітектора, (п)резидент (у)країни, (з)аслужений (у)читель, (д)октор (х)імічних (н)аук, (г)енерал-

(л)ейтенант, (р)ектор (а)кадемії, (т)товариство «(у)країна-(ф)ранція», (к)иєво-(п)ечерська (л)авра. 

 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Азот – обязательная составная часть белков. Он необходим для питания всякого живого 

существа. Однако ни животные, ни растения (за небольшими исключениями) не могут 

непосредственно пользоваться этим азотом для питания. Растения берут азот из почвы, где он 

содержится в виде различных органических соединений, которые постепенно превращаются в соли 

азотной кислоты и соли аммония. Животные не могут усваивать азот даже в виде солей. Для питания 

им необходимы белки, вырабатываемые растениями или другими животными. Поэтому 

существование животных целиком зависит от растений. Только через растения они могут получать 

необходимый им азот. 

 



 

Варіант № 24 

 

1. Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні.  

  

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) оголошення (про реалізацію товарів аптечною установою); 

б) доповідна записка (про порушення правил трудової дисципліни працівником аптеки); 

в) лист-рекомендація (на особу, яка бере участь у конкурсі на заміщення посади менеджера 

з реклами). 

 

3. Змоделюйте ситуацію привітання із днем народження Вашого колеги. 

Використовуйте необхідні етикетні конструкції. 

 

4. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Стан – становище, привласнювати – присвоювати, упроваджувати – втілювати, головний – 

основний, одержувати – здобувати. 

 

5. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

при наличии очага раздражения – 

в течении суток – 

кружится голова – 

не хватает воздуха – 

окружающий мир – 

окружающая среда – 

окружающие предметы – 

сопутствующие ощущения – 

болеть туберкулезом – 

наболевший вопрос – 

другими словами, говоря иначе – 

говоря по существу – 

дело движется медленно – 

придерживаться режима – 

расстройство пищеварительного 

тракта – 

обострение болезни – 

 

6. Наведіть приклади абревіатур, які не відмінюються. 

 

7. Подані слова запишіть разом, окремо або через дефіс. 

Авіа/хімічний, взаємо/вигідний, вище/зазначений, власно/ручний, контрольно/ревізійний, 

мало/ефективний, матеріально/забезпечений, напів/офіційний, науково/обґрунтований, 

правильно/складений, водо/провідний, світло/захисний, мало/досліджений, прямо/залежний, 

військово/інженерний, жовто/зелений, зерно/очисний, чорно/волосий, кілька/годинний, 

південно/східний, народно/визвольний, військово/полонений, високо/авторитетний, східно/український, 

суспільно/корисний, діаметрально/протилежний, суспільно/небезпечний. 

 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Пасленовые – вьющийся полукустарник с коротким разветвленным корневищем. Стебель у 

основания одревесневающий, разветвленный, ребристый, длиной до 1-1,5м. Листья очередные, на 

длинных черенках, верхние и нижние листья удлиненно-сердцевидные, заостренные на конце, а средние 

листья – непарноперистые, с крупными верхушечками и парой мелких листочков. Цветки собраны по 

10-20 в раскидистые и повисшие гроздевидные соцветия. Венчик из 5 лепестков фиолетового цвета, 

сросшихся в нижней части в короткую трубочку. Плод – красная, элипсовидной формы ягода, содержит 

много семян. Цветет в июле-августе. В качестве сырья используется надземная часть. Для различных 

видов пасленовых характерно наличие стероидных алкалоидов, их гликозидов обоих основных типов 

(соланидин и томатодин), стероидных сапонинов и их агликонов. 

 

 

 

 

 



 

Варіант № 25 

 

1. Функції та структурно-граматичні особливості слів-термінів. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) витяг з протоколу (про зміну графіка роботи аптеки); 

б) оголошення (про наукову конференцію зі свого фаху); 

в) наказ (про переведення на іншу роботу). 

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Позичати – запозичати, мотив – мотивація, криз – криза, корисливий – корисний, місто – 

місце. 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

определить по результатам  

анализов – 

относительно этого есть разные 

мнения – 

запущенная болезнь – 

нестерпимая боль – 

протекание болезни – 

наблюдаемые явления – 

быть в состоянии – 

сделать что-нибудь – 

величина составляет – 

длиной, в длину – 

по мнению кого-либо – 

предпринять меры – 

в значительной степени – 

предполагаемый результат – 

видеть собственными глазами – 

давайте посмотрим – 

5. Запишіть числівники буквами, попередньо узгодивши їх з іменниками, перші два 

провідміняйте. 

90/комп’ютерами, 174/метровий, 3/студент, 60/екологами, 50/річний, 86/кілометрам, 

3/колісний, 7/водіями, на 98/свердловинах, 17/добами, 140/зірками. 

6.Прямою лінією поділіть подані слова та словосполучення для можливих варіантів 

переносу на інший рядок. 

Харків, Іван Пулюй, заїжджати, 17 листопада 2007р., надзвуковий, комп’ютер, 

передсвятковий, 570кг, видзвонювати, відрядження, дія, М.С. Грушевський, 1 000 652 грн, 

тримоторний, проф. Іван Огієнко, мільйонер, адміністрація, Семипалатинськ, підприємство, 

експлуатація, фінансування, інновації, п.Лебединський, Хмельницька обл.., їжа, дев’ятитисячний, 

захід, студія, безстроковий, дев’ятсот вісімдесят четвертий. 

7. Прочитайте пари речень. Виправте помилки, які зробив комп’ютер в українському 

варіанті. 

1. Багато державних заснувань було представлено на цій виставці. (Много государственных 

учреждений было представлено на этой выставке). 2. Учора урочисто відзначили підставу суспільства. 

(Вчера торжественно отметили основание общества). 3. Шкода, що все так утворилось. (Жаль, что все 

так получилось). 4. Ці процеси посилилися після висновку мирної угоди. (Эти процессы усилились 

после заключения мирного соглашения). 5. Він мав гарне утворення. (Он имел хорошее образование). 

6. У цю справу вкладалися значні засоби. (В это дело были вложены значительные средства). 7. 

Первіснообщинний будуй – найдавніший суспільний будуй на Землі. (Первобытнообщинный строй – 

самый древний общественный строй на Земле). 8. Нам не вирішувалося довго гуляти ввечері. (Нам не 

разрешалось долго гулять вечером). 9. Цей документ надає право звістки педагогічну діяльність. (Этот 

документ дает право вести педагогическую деятельность). 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Углеводородами называют органические соединения, молекулы которых состоят из углерода 

и водорода. В зависимости от строения углеродного скелета углеводороды подразделяются на 

ациклические (алифатические), алициклические и ароматические. Алифатические углеводороды 

имеют открытую (незамкнутую) углеродную цепь. По степени насыщенности углерод–углеродных 

связей их разделяют на алканы (предельные углеводороды), алкены (углероды с двойной связью), 

алкадиены (с двумя двойными связями), алкины (с тройной связью). Ароматические и ациклические 

углеводороды имеют замкнутую углеродную цепь. К ароматическим относят углеводороды, 

содержащие одно или несколько бензольных колец. В зависимости от количества бензольных колец 

их делят на одноядерные и многоядерные. Все другие углеводороды циклического строения относят к 

алициклическим. Приставка али– в названии указывает на сходство этих углеводородов с 

алифатическими. 



 

Варіант № 26 

 

1. Синтаксичні структури в професійному мовленні. Складні випадки керування та 

узгодження в професійному мовленні. 

 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) лист-пропозиція (про надання послуг); 

б) звіт (про участь у виставці новинок засобів гігієни); 

в) запрошення (на фахову наукову конференцію). 

 

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Компанія – кампанія, ліцензія – ліценція, повноваження – уповноваження, управління – 

правління, індосант – індосат. 

 

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

состоять на учете – 

полная слепота – 

хорошо видеть в сумерках – 

принимать меры – 

каждая минута на счету – 

сказать в глаза – 

поставить вопрос ребром – 

сделать упор на этом вопросе – 

на скорую руку – 

щекотливое обстоятельство – 

уязвимое место – 

постельные принадлежности – 

ход событий – 

хорошее отношение – 

ввести в состав – 

при любой погоде – 

 

5. Поставте подані іменники в орудному відмінку однини. 

Керч, мул, кір, сіль, подорож, слиз, насип, присосок, путь, дріб, посуд, мати, степ, молодь, 

свиня, біль, туш, заздрість, корінь, оболонь, пристань, шампунь, ступінь, нехворощ, біль, смерть, 

мозоль, суддя, ніч, ртуть. 

 

6. Провідміняйте подані числівники та словосполучення, попередньо узгодивши їх. 

Цифри запишіть буквами, а скорочення повністю. 

1784/зірка, 7-ро студент, 267/рік, півтораста га. 

 

7. Виправте речення, поясніть помилки у вживанні прийменників. 

1. В Бухаресті завершився чемпіонат по художній гімнастиці. 2. Зустрічаємось завтра без чверті 

десять. 3. По самим скромним підрахункам пожежа завдала збитків для підприємства на 2 млрд. 

карбованців. 4. По закінченні школи я вступатиму в університет. 5. Він уже давно не живе по цьому 

адресу. 7. Нарада по цьому питанню почнеться в десять годин. 8. Контракт був розірваний по нашій 

ініціативі. 9. Можна мені переглянути твій конспект по математиці? 10. По неуважності ти робиш багато 

помилок. 11. Просимо вас повідомити щодо виконання замовлення по факсу. 12. Я хочу до вас 

звернутися по приватній справі. 

 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

 

Белки играют особую роль в поддержании азотистого баланса, который у детей должен быть 

положительным и находиться на достаточно высоком уровне. Изучение обмена веществ у детей и 

подростков в период войны показало, что при недостаточном потреблении белка имело место азотистое 

равновесие, что обусловливало некоторое отставание физического и психического развития. 

Отмечалось снижение некоторых иммунологических показателей. Довольно чувствительны к дефициту 

белка костная ткань, система гемопоэза. 

Для нормального развития организма важно не только количество белка, но и качество белка, 

биологическая ценность которого определяется комплексом содержащихся в нем аминокислот. 

 



 

Варіант № 27 

 

1. Багатозначні слова і контексти. Синонімічний вибір слова. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) характеристика (на свого колегу або товариша по навчанню); 

б) оголошення (у якому пропонуються товари особистої гігієни); 

в) наказ (про звільнення). 

3. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Психіатричний – психічний – психологічний, стрес – струс, первинний – первісний, суперечка 

– суперечність, чисельний – численний. 

4. Перекладіть типові мовні звороти: 

приобретать акции – 

пользоваться успехом – 

пользуясь случаем – 

реквизиты расположены – 

держаться в коллективе – 

отчислить с колледжа – 

за пределы организации – 

ученая степень – 

заверить подписью – 

соблюдать закон – 

Мы внимательно рассмотрели Ваши замечания к проекту контракта. – 

Мы получили Ваше письмо, в котором Вы просите представить скидку... – 

Просим Вас выслать по нашему адресу предложения в трех экземплярах. – 

5. Змініть форми поданих слів або доберіть однокореневі, щоб відбувалося чергування 

голосних; визначте, у яких позиціях слова відбувається чергування. 

Ягода, хміль, сосна, сіль, сік, рід, ревінь, піпетка, плід, пагін, папір, нагідки, настій, корінь, глід, 

гори, волошки, баночка, лікоть, зубець, опуклість, береза, біль, активність, колір, нирка, кістка, 

схильність, Канів, ночувати, брова, свій, шостий, роги, промінь, воску, бір, вартість, ліквідність, якість, 

кількість, збір, звіробій, жостір, гній. 

6. Поставте подані іменники в родовому відмінку однини, поясніть правопис. 

Документ, термін, виступ, контроль, орган, заголовок, текст, індекс, підпис, керівник, лист, 

заклад, адресант, бланк, факт, адрес, параліч, симптом, вуглець, цмин, евкаліпт, спонсор, агент, аїр, 

викидень, хребет, мак, менеджер, анальгін, кредит, дуб, віслюк, катод, колоквіум, Рейн, капітал, хліб, 

трикутник, вальс, штаб, ліс, ставок, гараж, вітер, кодекс, Мілан, студент. 

7. Відредагуйте словосполучення. 

Пробачте мене, згідно повідомлення, хворий, грипом, помилитися по неуважності, заступник 

декана по науковій роботі, знущатися над твариною, написав два листа, купив три талона, приймати 

міри, в любому випадку, саме по собі, їдальня обабіч шляху, прораб не підпише, у неї ціла бібліотека 

книг, вихід з глухого тупика, підніматися вгору, продаються пам’ятні подарунки й сувеніри, 

поступальний рух вперед, вільна вакансія, приходить в голову, у будь-яку погоду, кидатися в очі, не 

вистачає п’ятидесяти книг, учбовий заклад. 

8.  Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Абсцесс легких – фокус гнойного воспаления легочной ткани с последующим распадом и 

образованием полости.  

Этиология. Причина абсцессов легких – активизация аэробной микрофлоры (стафилококки, 

стрептококки, пневмококки), часто они возникают в результате инфицирования кишечной палочкой, 

протеем, спирохетой, клостридиями и другими микроорганизмами. 

Патогенез. В патогенезе абсцессов легких придается значение инфекции, нарушению 

дренажной функции бронхиального дерева, инфаркту легочной ткани, пневмонии, травме, пиемии, 

механической обструкции, ослаблению защитных сил организма и другим факторам. 

Патоанатомия. В первой фазе (пневмонической) развития абсцесса легкого морфологическая 

картина характеризуется лейкоцитарной инфильтрацией, эксудацией, нагноением и некрозом 

капилляров, альвеол, бронхиол, полнокровием и лимфостазом, тромбозами и кровоизлияниями. 



Варіант № 28 

 

1. Етикет ділового листування. 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) витяг із протоколу (засідання трудового колективу аптеки); 

б) пояснювальна записка (про порушення трудової  дисципліни); 

в) наказ (про заохочення). 

3. Ваш колега повідомляє про ситуацію, яка, на вашу думку, описана неправдиво. 

Запишіть етикетні формули висловлення сумніву. 

4. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Тепер – зараз, виключно – винятково, дільниця – ділянка, додержуватися – додержувати, 

стосунки – відношення. 

5. Подані словосполучення перекладіть українською мовою: 

по согласию сторон – 

по требованию – 

по указанию – 

повод для отказа – 

пожертвования организаций – 

полномочия по найму – 

порядок применения – 

порядок разрешения споров– 

порядок расходования фонда оплаты 

труда – 

потребляемые средства – 

право на составление контракта – 

право на разрыв контракта – 

речь идет о…– 

расположенный к кому-нибудь – 

рассмотреть в другой раз – 

скажу вам следующее – 

6. Запишіть сполучення слів, уставляючи на місці крапок потрібне службове слово. 

Свій вибір поясніть за допомогою правил. 

У//в: Спеціаліст ... галузі технологій, гора Митридат ... Керчі, мова перебуває ... трьох 

вимірах, реалізований ... мовленні, сполучуваність слів ... реченні, винахід ... історії людства, мова ... 

різних її проявах, змінюватись ... часі, скільки мов існує... світі, подати ... заголовку, мікротеми ... 

висловлюванні, мовлення ... своєму розвитку, звуки ... людському мовленні, слово ... цілому, іменник 

... однині, наголос ... словах, позначити ... дужках, аналізувати ... лабораторних умовах, прочитати 

текст ... фонетичній транскрипції. 

7. Запишіть текст, усунувши порушення літературних норм. Прокоментуйте: з 

російської мови слово распространение перекладається як розповсюдження, поширення; чи 

завжди вони взаємозамінні? 

Деревій цілолистий 

Багаторічна трав'яниста рослина сімейства айстрових (складноцвітних). Стебла розгалужені, 

біля основи здерев'янілі. Листя цілісні, голі або слабо опушені, сидячі. Квітки зібрані в корзинки, 

утворюючи негустий щиток; крайові квітки (їх 8-14) язичкові, маточкові, білі, серединні - трубчасті, 

двостатеві. Плід – сім'янка. Цвіте в липні – вересні. 

Розповсюдження. Росте на вологих луках, по берегам річок і водойм на Прикарпатті і зрідка 

на Поліссі (у західній частині). 

Сировина. Застосовують траву, що збирають в час цвітіння рослини, Зрізають вершки 

стеблин (без здерев'янілих частин) сушать під наметом або на горищі. Рослина неофіційна. 

Хімічний склад Кошики містять алкалоїд ахілій і ефірну олію, до складу якої входить 

стеароптен. У листках аскорбінової кислоти г незначна кількість. 

Фармакологічні властивості й використання. Відома рослина в народній медицині в якості 

кровоспинного, ранозаживляючого та знеболюючого засобу, її використовували при язвенній 

хворобі шлунка, при туберкульозі легень, геморої, маткових кровотечах, зубній болі, для загоювання 

ран і виразок. 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Воспаление – это патологический процесс, развивающийся при многих формах 

повреждения тканей организма как защитная реакция. Эта реакция является сложной и 

многообразной. Она выражается в ряде местных изменений, тесно связанных с общей реакцией на 

повреждение. Воспалительная реакция в конечном счете направлена к установлению повреждения и 

восстановлению целостности тканей, и поэтому воспалительный процесс рассматривается как 

полезноприспособительская реакция. И одна из форм борьбы за существование. 



 

Варіант № 29 

 

1. Лексика за сферою вживання. Термінологічна і професійна лексика, її відмінність 

від загальновживаної. 

 

2. Напишіть визначення, реквізити та зразок документів: 

а) резюме; 

б) автобіографія (власна); 

в) лист офіційний (лист-пропозиція). 

 

3. Побудуйте промову з нагоди Дня фармацевтичного працівника. 

 

4. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Гамувати – тамувати, гарантійний – гарантований, декваліфікація – дискваліфікація, 

завдання – задача, болісний – болючий. 

 

5. Перекладіть типові мовні звороти: 

при случае – 

несчастный случай – 

благоприятный случай – 

счастливый случай – 

представился случай – 

представился удобный случай – 

бывают случаи, когда… – 

закон вступает в силу – 

статья приобретает силу закона – 

заключить договор – 

заключить сделку – 

совершить сделку – 

совмещать работу с учебой – 

совмещать должности – 

восстановить в должности – 

восстановить хозяйство – 

 

6. Поставте імена й прізвища в родовому й давальному відмінках. Сформулюйте 

принципи відмінювання прізвищ. 

Ольга Шевчук, Іван Ярошевський, Надія Борисова, Олексій Жилін, Микола Василенко, 

Мирослава Мокренко, Лариса Роменська, Петро Ворона, Олександр Савчук, Павло Шашкевич, Віра 

Нетудихата, Іван Нечуй-Левицький, Дмитро Панібудьласка. 

 

7. Перепишіть речення. Поставте розділові знаки. 

Протокол це документ у якому фіксуються хід і результати роботи нарад засідань. 

Статистичні звіти пишуться на спеціальних бланках виготовлених друкарським способом 

текстові на звичайному папері за встановленим зразком. П’ять на п’ять двадцять п’ять. Акт 

безумовно обліково-фінансовий документ. Доповідь це довідково-інформаційний документ. 

Дипломантом називають людину відзначену дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі 

переможця конкурсу а дипломник особа яка працює над дипломною роботою. Анотація неначе 

рятівний жилет допомагає при доборі й вивченні літератури з будь-якого питання. 

 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Углеводороды, как показывает само название, – это соединения, которые состоят только из 

углерода и водорода. Важнейший источник получения углеводородов – нефть. Нефть и 

нефтепродукты с давних времен применяли в качестве лечебных средств. 

По структуре углеводороды делятся на две группы: предельные и непредельные 

углеводороды. Бензин, эфир, вазелин, вазелиновое масло и парафин находят применение в 

медицине. Все эти вещества относятся к группе предельных углеводородов. Эти вещества получают 

из нефти и очищают от примесей при помощи серной кислоты и щелочи. 

 

 

 

 



Варіант № 30 

 

1. Документ – основний вид ділового мовлення. Загальні вимоги до складання 

документів. 

 

2. Написати визначення, реквізити та зразок документів: 

а) наказ (про переведення на іншу роботу); 

б) лист-вітання (колезі із захистом дисертації); 

в) заява (про дострокове складання сесії). 

 

3. Складіть діалог відповідно до описаної ситуації 

Вам потрібно на завтра відпроситися з роботи. Спробуйте умовити вашого керівника. 

 

4. Поясніть відмінність у значенні згрупованих слів. Уведіть їх у речення. 

Уява – уявлення, централізований – центральний, степінь – ступінь, цілий – цілісний, 

частина – частка. 

 

5. Перекладіть типові мовні звороти: 

при осмотре – 

при уходе с должности – 

привлечение к материальной 

ответственности – 

приказ о приеме на работу – 

принимать участие – 

принять во внимание – 

производственные отношения – 

противоположная сторона – 

решающий голос – 

решение опросом – 

решение по рассмотренным  

вопросам – 

решение, принятое при отсутствии 

участника – 

с наступлением условия – 

с нехваткой мест – 

с целью предотвратить – 

служебная оплата – 

 

6. Запишіть іменники у формі орудного відмінка однини. 

Вишня, надія, товариш, місто, Ілля, прізвище, чаша, чорниця, круча, готівка, грижа, 

плацента, їжа, пілюля, площа, відро, місце, воша, аптека, м’ята, соловей, насіння, кущ, кінь, мрія, 

стаття, каша, море, конвалія, дощ, знання, операція, плече, ніж, груша, череда, лівша, цибуля, 

настоянка, слухач, пирій, миша, щастя, пір’я, серце. 

 

7. Відредагуйте речення. Зверніть увагу на форми числівників та іменників у 

запропонованих реченнях. Відповідь обґрунтуйте. 

1. Більше семидесяти відсотки студентів І курсу успішно здали сесію. 2. План набору 

студентів-контрактників виконано на 48 відсотки. 3. Довідки з любих питань можна отримати після 

п’ятнадцяти годин. 4. На протязі двухтисячного року при кафедрі працювали гуртки і проблемні 

групи. 5. Питання про виробничу практику було внесене третє у повістку дня. 6. Я, Терєщенко О. М., 

народився у 1981 році. 7. У двісті тридцяти п’яти містах була пошкоджена лінія електропередач. 

 

8. Перекладіть текст. Визначте його стиль, відповідь аргументуйте.  

Хронический бронхит – воспаление стенки бронхов, длящееся более 2-5 месяцев, со 

склонностью к рецидивам. Частота – хронический бронхит составляет почти 10-15% среди всех 

заболеваний органов дыхания. 

Этиология и патогенез. Хронический бронхит – полиэтиологическое и 

полипатогенетическое заболевание и обычно является следствием неблагоприятного течения 

острого, затянувшегося бронхита, бронхиолита. В его возникновении немаловажную роль играют 

инфекционные, климатические, физические и химические, а также аллергические и травматические 

факторы. Длительному течению хронического бронхита и его обострению способствует курение. 
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