Зразки завдань для проведення атестації у письмовій та усній формах
ТЕСТ
Варіант 0
1. Українська мова належить до групи:
а) романських мов
б) германських мов
в) слов’янських мов
2. Позначте рядок, у якому слово наголошено правильно:
а) спинА
б) дочкА
в) подрУга
3. Що означає слово одіозний?
а) політичний
б) відомий
в) дуже неприємний
4. Оберіть правильне позначення часу:
Ми зустрінемося ...
а) о десятій годині
б) в шість годин
в) в пів на п’яту
5. Потребує редагування словосполучення:
а) зробити великий внесок в освіту
б) зробити великий вклад в освіту
в) зробити банківський вклад
6. НЕ потребує редагування словосполучення:
а) семидесяті роки
б) дискотека восьмидесятих
в) близько шістдесяти відсотків
7. У якому рядку офіційну назву органу написано правильно?
а) Рада Національної безпеки і оборони України
б) Рада національної безпеки і оборони України
в) Рада Національної Безпеки і Оборони України
8. У якому рядку обидва слова написані правильно?
а) черв’як, кон’юнктура
б) моркв’яний, возз’єднання
в) тьмяний, мавп’ячий

9. У якому рядку в обох словах іншомовного походження відбувається
подвоєння приголосних?
а) сум..а, нет..о
б) сам..іт, шас..і
в) ван..а, ір..аціональний
10. У якому рядку прикметник написано правильно?
а) чехський
б) чешський
в) чеський
11. У якому рядку закінчення іменника в орудному відмінку однини є
правильним?
а) господаром
б) школяром
в) токарем
12. Граматично правильною формою звертання є:
а) Шановна Олено Петрівно!
б) Дорога подруга Оксано!
в) Шановний пан професор!
13. Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння
прикметників:
а) найкорисніший
б) найбільш корисніший
в) самий корисний
14. Оберіть правильну форму присвійного прикметника:
а) Шевченковий вірш
б) Шевченків вірш
в) Шевченківський вірш
15. Граматично правильною формою давального відмінка числівника
шістдесят є:
а) шестидесятьом
б) шестидесяти
в) шістдесяти

16. У якому рядку правильно поєднано числівник з іменником?
а) півтора місяця
б) три метра
в) чотири кілограма

17. Оберіть граматично правильну форму наказового способу:
а) співаймо
б) співаємо
в) давайте співати
18. У якому рядку правильно вжито дієприслівниковий зворот?
а) Послухавши цю мелодію, його охопило натхнення.
б) Прочитавши новий роман відомого прозаїка, ми збагатились
духовно.
в) Невдало виконавши силову вправу, у мене заболіла рука.
19. НЕ потребує редагування речення:
а) Вони спізнилися із-за дощу
б) Вони спізнилися через дощ
в) Вони спізнилися, так як ішов дощ
20. Оберіть рядок, у якому обидва прислівники написані правильно:
а) в цілому, коли-небудь
б) аби-як, по-європейськи
в) рік -у-рік, хтозна-куди
21. Оберіть рядок, у якому правильно використано прийменник:
а) У аудиторії було тихо.
б) Нові дані потрібно внести в звіт.
в) Нарада відбудеться в кабінеті директора.
22. У якому рядку речення записане правильно:
а) Його позиція на мою думку не відповідає інтересам компанії.
б) Його позиція, на мою думку, не відповідає інтересам компанії.
в) Його позиція, на мою думку не відповідає інтересам компанії.
23. Оберіть рядок, у якому правильно вжито розділові знаки при прямій
мові:
а) «Гарного всім дня!» – привітався керівник.
б) «Гарного всім дня!», – привітався керівник.
в) «Гарного всім дня! – Привітався керівник.

24. Скільки ком потрібно поставити в наведеному нижче реченні?
Використання поверхні автодоріг для розміщення панелей які
перетворюють енергію сонячного світла на електрику дозволить заощадити
землі придатні для ведення сільського господарства.
а) дві
б) три
в) чотири

25. Мовне кліше – це:
а) стандартний зворот, регулярно повторюваний у певних умовах і
контекстах
б) немотивоване використання усталеної мовної формули
в) повторюваний образний зворот

ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕКАЗУ
Варіант 0
УКРАЇНА: ШЛЯХ ДО ЄВРОПИ
Одвіку Україна належала до Європи. Це природним чином стосується
географiї – першого чинника історичної спадщини. Україна є частиною
православної Європи – східного полюсу Європейської історії. Ще Київська
Русь була інтегрована у загальноєвропейську династичну i торговельну
мережу. Ця орiєнтацiя на Центральну, Пiвденну i Захiдну Європу
посилювалася з XIV до XVII ст., коли Україна входила до складу ПольськоЛитовського королiвства, хоча захiднi впливи й досягали України з
запізненням та слабшали у своєму просуваннi на схiд.
Тiснiший зв'язок iз захiдним полюсом Європи принесла унiя частини
православних з римо-католицькою церквою, яка в Галичинi існує й дотепер.
Європейський характер України посилювали численнi євреї, якi у пiзньому
середньовiччi та в ранню новiтню добу мiгрували з Нiмеччини та Польщi до
України, принiсши з собою спорiднену з нiмецькою мову їдиш та створивши
мережу зв'язкiв з рештою Європи.
З подiлом Польщi Україна також була роздiлена. Менша частина на
Заходi – Галичина – вiдiйшла до Австрії, i це ще бiльше посилило її зв'язок із
Центральною Європою. Бiльша частина України знову опинилася у
гравiтацiйному полi православного схiдного полюсу Європи, центр якого
знаходився на той час у Росії.
Iсторiя страждань пiд час двох свiтових війн також пов'язує Україну з
рештою Європи. Тому гасло повернення України в Європу є проблемним,
адже Україна завжди була в Європi.
Питання набуває iншого сенсу, коли Європу визначати як спiльноту
цiнностей, які сьогоднi формують європейські iнституції. Проте у цьому
випадку поняття Європи буде сумнiвним, адже, з одного боку, захiднi
цiнностi стосуються не тiльки Європи, але й Пiвнiчної Америки, Австралії та
iнших частин світу. 3 iншого боку, в Європi европейські цiнностi
зневажалися завжди i всюди, а найвiдвертiше – у нацiонал-соцiалiстичнiй
Нiмеччинi. Про європеїзацію або вестернiзацiю України у цьому другому
значеннi можна говорити стосовно XVI та першої половини XVII ст., коли
через Польщу в Україні поширилися духовні течії та iнституцiї, якi можна
вважати основою європейських цiнностей – право міського самоврядування,

становий устрiй, гуманiзм i релiгiйна терпимiсть. 3ахiднi цiнностi в
сьогоднiшньому розумiннi досягли України в австрiйськiй конституцiйнiй
державi. Їхні елементи з'явилися i в царськiй Росії з 1905 по 1917 рр., коли
вперше дозволено обирати парламент та провадити публiчне полiтичне
життя, а також в Українськiй Народнiй Республiцi. Комунiстична iдеологiя,
яка запанувала потім, гучно проголошувала цiнностi, співзвучні з
європейськими, але Радянський Союз аж нiяк не належав до західної
спiльноти цiнностей. У цьому сенсі можна говорити про поступове
повернення України у Європу тільки після проголошення Незалежності.

СЦЕНАРІЙ ДІЛОВОЇ РОЗМОВИ
Варіант 0
Ви проводите співбесіду з кандидатом на посаду Вашого радника.
Отримайте у процесі розмови додаткову інформацію про цю особу,
повідомте про умови роботи, дайте відповідь на його запитання.
- Я детально ознайомився з Вашим резюме. Дозвольте запитати: яких
результатів Ви хотіли би досягти, працюючи на цій посаді?
- Відповідь «кандидата на посаду»
- Запитання на уточнення сказаного
- Відповідно до посадової інструкції основні напрями Вашої роботи
такі:… (короткий виклад вимог)
- Запитання «кандидата на посаду». Приклад. Дозвольте уточнити:
як часто мені доведеться їздити у відрядження?
- Я вимагатиму від Вас … (короткий виклад вимог)
- Запитання «кандидата на посаду». Приклад. Чи зможу я за такого
напруженого графіка приділяти увагу заняттю спортом – я уже тривалий
час треную дитячу футбольну команду?
- Дякую за цю бесіду. Мені здається… (підсумок співбесіди)

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ПОВІДОМЛЕННЯ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ
1. Україна – суверенна і незалежна держава: реалізація
конституційного положення в сучасних умовах.
2. Історичні витоки української держави.
3. Державотворча роль української мови.
4. Реформа публічного управління в сучасній Україні: основні напрями
та актуальні проблеми.
5. Державна служба в Україні: актуальні завдання та шляхи реалізації.

6. Авторитет державного службовця: професійно-етичні складові.
7. Боротьба з корупцією в Україні: актуальні виклики сьогодення.
8. Децентралізація влади та реформа місцевого самоврядування в
Україні: сучасні завдання та підходи до їх вирішення.
9. Проблеми та перспективи розвитку міст України.
10. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України.
11. Роль сучасної держави в реалізації ключових напрямів державної
економічної політики.
12. Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського
суспільства у сучасних умовах.
13. Європейська інтеграція України: актуальні завдання та проблеми.
14. Гуманітарна політика сучасної України: актуальні виклики та
шляхи вирішення проблем.
15. Соціальна політика сучасної України: актуальні виклики та шляхи
вирішення проблем.

