Презентація на тему
«Особливості
складання тесту з
державної мови»

Відповідно до Закону України «Про забезпечення
функціонування української мови як державної» з 16 липня
2021 року впроваджено іспит на рівень володіння
державною мовою.
З порядком проведення іспиту можна озайомитися на
офіційному вебсайті Національної комісії зі стандартів
державної
мови
за
посиланням
https://mova.gov.ua/diyalnist-i-proyekti/ispit-na-rivenvolodinnya-derzhavnoyu-movoyu.
Запис на іспит на визначення рівня володіння
державною мовою 2.0 (для виконання службових
обов'язків)
відбувається
за
посиланням
https://exam.mova.gov.ua/courses/coursev1:NKSDM+TESTTM+2021_T1/about
Іспит на рівень володіння державною мовою містить
частини «Культура мови», «Читання», «Письмо»,
«Говоріння».
Питання з «Культури мови» дають можливість особі
показати вміння дотримуватися норм на всіх мовних
рівнях, засвідчити лексичну та словотвірну вправність
(розуміння виражального потенціалу синонімів, антонімів;

точність вживання омонімів та паронімів; вміння уникати
просторічних слів, суржику, сленгу, тавтології; правильне
застосування словотворчих засобів для формування назв
осіб за фахом, посадою, місцем проживання); обізнаність
у сфері ділової фразеології (канцеляризми, штампи, мовні
кліше); уміння правильно застосовувати виражальні
можливості граматичних форм в офіційно-діловому стилі;
стилістичну вправність (усталені форми структурування
усного й письмового тексту; форми міжособистісного
спілкування).
Завдання частини «Читання» мають на меті
перевірити вміння особи повністю розуміти прочитаний
текст, критично осмислювати його, виділяти головну або
спеціальну інформацію, розуміти деталі тексту та
встановлювати взаємозв'язки між його частинами.
Частина «Говоріння» передбачає монологічне
повідомлення на задану тему, в якому особа має змогу
показати вміння ініціювати розмову, підтримувати та
завершувати її, висловлювати власну думку щодо
запропонованої теми під час спілкування.

Для успішного складання тесту розгляньмо українські відповідники до
іншомовних слів частини «Культура мови»:

А

Абсурд – нісенітниця
Аванс – завдаток
Автентичний – справжній
Автономія – самоврядування
Автономний – незалежний
Авторитарний – владний
Авторитет – поважність
Автохтонний – корінний
Агресор – нападник
Адаптація – пристосування
Абсолютний – цілковитий
Адекватний – відповідний
Адресант – відправник
Адресат – одержувач
Амбівалентний – суперечливий
Амністія – прощення
Аналогія – відповідність
Антипатія – неприязнь
Анульовувати – скасовувати
Апатія – байдужість
Апелювати – звертатися
Апеляція – оскарження
Арбітр – суддя
Аргумент – доказ
Асистент – помічник
Атака - напад

Б
Базис – основа
Баланс – рівновага
Банкрутство – неспроможність
Бар’єр – перешкода
Бартер – обмін
Бібліофіл – книголюб
Біографія – життєпис
Бюджет – кошторис
Віраж – поворот
Гарант – поручитель
Генерація – покоління
Генерувати – виробляти
Гетерогенний – неоднорідний
Гіпотеза – припущення
Гонорар – винагорода
Гуманний – людяний

Д
Девальвувати – знецінити
Декорувати – прикрашати
Делегат – представник
Демонструвати – показати
Дефект – вада
Дефект – недолік
Дефіцит – нестача
Динаміка – рух
Дисгармонія – розлад
Дискримінація –
обмеження
Дискусія – суперечка
Дистанційний – віддалений
Диференціювати –
розрізнювати
Діалог – бесіда
Домінантний – головний
Донатор – дарувальник

Е
Евакуація – вивезення
Еволюція – розвиток
Еквівалент – відповідник
Еквівалентний – рівнозначний
Екзотичний – незвичний
Ексклюзивний – винятковий
Експансія – поширення
Емпатія – чуйність
Епіграф – напис
Еталон – взірець
Етнос – народ
Ефективний – дієвий

К

І
Ідеальний – досконалий
Ідентичний – однаковий
Ілюзорний – уявний
Імідж – образ
Імітувати – вдавати
Імпозантний – поважний
Інвестор – вкладник
Індивід – особа
Індустрія – промисловість
Ініціатор – зачинатель
Інкогніто – таємно
Інспектувати – перевіряти
Інсталяція – встановлення
Інституція – установа
Інсценувати – відображати
Інтеграція – об’єднання
Інтегрувати – об’єднувати
Інтелектуальний – розумовий
Інтенсивний – посилений
Інтенсивний – напружений
Інтенція – намір
Інтуїція – чуття
Інцидент – випадок

Капітальний – ґрунтовний
Кардинальний – ґрунтовний
Катастрофа – лихо
Квота – частка
Колекція – зібрання
Комбінація – поєднання
Комбінувати – поєднувати
Коментар – пояснення
Компенсація – відшкодування
Компенсувати – відшкодовувати
Комплімент – похвала
Компонент – складник
Комунікація – спілкування
Конвертувати – перетворювати
Конденсувати – нагромаджувати
Консенсус – згода
Консолідувати – об’єднати
Контакт – зв’язок
Контракт – угода
Конфлікт – суперечка
Концентрувати – зосереджувати
Координувати – спрямовувати
Координувати – погоджувати
Корегований – виправлений
Коректний – правильний
Коаліція – об’єднання
Коригувати – виправляти
Корупція – підкуп
Креативний – творчий
Куратор - наставник

Л

Лаконічний – стислий
Лакуна – порожнина
Летальний – смертельний
Ліквідація – знищення
Ліквідовувати – знищувати
Ліміт – обмеження
Лімітувати – обмежувати
Лозунг – гасло

М

Медіатор – посередник
Менеджер – керівник
Меседж – повідомлення
Міграція – переміщення
Мізантроп – людиноненависник
Мінімізований – зменшений
Модифікація – видозміна
Моніторинговий – спостережний

Н
Нейтралітет – невтручання
Нонсенс – нісенітниця
Нон-стоп – безперервно
Норма – правило
Ностальгія – туга
Нотація – настанова

О
Одіозний – дуже
неприємний
Оратор – промовець
Органічний – природний
Ординарний –
звичайний

П
Паніка – страх
Парадокс – суперечність
Паритет – рівність
Пафосно – піднесено
Педагог – вчитель
Пілігрим – мандрівник
Помпезний – пишний
Потенційний –можливий
Превалювати – переважати
Превентивний – запобіжний
Презентація – представлення
Прерогатива – перевага
Преференція – пільга
Привілей – перевага
Пріоритет – першість
Прогноз – передбачення
Прогрес – розвиток
Пролонгувати –
продовжувати
Публічний – прилюдний

Р
Рандеву – побачення
Раритетний – рідкісний
Реалізувати – втілити
Реверсний – зворотний
Регрес – занепад
Резервний – запасний
Резолюція – рішення
Рекрутер – наймач
Релевантний – відповідний
Ренегат – відступник
Репродукувати – відтворювати
Респектабельний – поважний
Ресурс – запас
Рефлекторний – мимовільний
Реформа – переміна
Рецепція – сприйняття

С

Сенс – значення
Симптом – ознака
Синтез – поєднання
Систематичний – постійний
Спіч – промова
Статус – становище
Стимул – заохочення
Субординація – підпорядкування

Т
Табу – заборона
Теза – твердження
Традиційний – звичний
Транслювати – передавати

Ф

Фактор – чинник
Феномен – явище
Форсувати –
пришвидшувати
Фрагмент – уривок

Х

Хаос – безлад
Комбінований –
поєднаний
Ліквідований – знищений

Розділ «Поєднання слів та висловів» частини
«Культура мови»
А
Альфа й омега – початок і кінець
Ахіллесова п’ята – уразливе місце
Адамові діти – людський рід

Б

Бити по кишені – завдавати збитків
Блудити словами – говорити нісенітниці
Брати за чисту монету – щиро вірити
Брати себе в руки – приборкувати емоції
Бути на коні – досягти успіху

В
Ввести в оману – обдурити
Вводити в курс справи – ознайомлювати
із чимось
Ведмежа послуга – безглузда допомога
Взяти в свої руки – очолити що-небудь
Взяти лінію – визначити свою позицію
Вибити ґрунт з-під ніг – позбавити
впевненості
Вивести в люди – допомогти кому-небудь
Вивести в широкий світ – дати
можливість побачити щось

Вивести на чисту воду – викрити у нечесних діях
Вийти сухим із води – уникнути покарання
Викинути з голови – забути
Виливати в душу – висловлювати почуття
Виходити сухим із води – будучи винним,
уникати покарання
Відкладати в довгий ящик – зволікати з
виконанням чогось
Відплатити тією ж монетою – відповісти у
подібний спосіб

Г
Гаряча голова – запальна людина
Гордіїв вузол – заплутана ситуація
Грати в одну дудку – діяти заодно

Д, Ж
Дамоклів меч – постійна небезпека
Два боки однієї медалі – різні вияви того
самого
Жовтороте пташеня – недосвідчена людина

Е, Є
Езопівська мова – прихований зміст
Єгипетська кара – жорстоке покарання

З
За всяку ціну – будь-якими способами
За два роки – дуже близько
Загрібати жар чужими руками –
привласнювати чужу працю
Зазнавати фіаско – програвати
Закладати фундамент – давати
початок
Замилювати очі – обдурювати когось
Замітати сліди – приховувати щось
Заткнути за пояс – перевершити
когось
Знімати вершки – брати найкраще

К
Каїнова печать – братовбивчий злочин
Книга за сімома печатями – щось
незрозуміле, приховане
Кривити душею – бути нещирим
Крокодилячі сльози – нещирі співчуття

Л, М, Н
Лавровий вінок – переможний символ
Мастити словами – улещувати
Мотати на вус – брати до уваги
На вагу золота – щось дорогоцінне
Набивати кишені – наживатися
Набивати руку – набувати досвіду
Набивати ціну – перебільшувати заслуги
Наріжний камінь – базова ідея
Не знаходити собі місця – дуже хвилюватися
Нечистий на руку – непорядна особа
Ні пари з вуст – нічого не говорити

О, П
Оббивати пороги – часто звертатися куди
небудь
Опустити руки – впадати в розпач
Пальма першості – символ перемоги
Переповнювати чашу – втрачати терпіння
Переходити рубікон – робити незворотний
крок
Перша скрипка – найвпливовіша особа
Підставляти плече – допомагати
Прибирати до рук – привласнювати щось
Прикусити язика – замовкнути
Прокрустове ложе – жорсткі рамки

Р, С
Розв’язати руки – звільняти від обмежень
Сидіти на двох стільцях – мати
суперечливі погляди
Сізіфова праця – безплідна робота
Сім п’ятниць на тиждень – часто
змінювати свої наміри
Скидати капелюха – цінувати когось
Скринька Пандори – джерело лиха
Співати дифірамби – вихваляти когось
Стріляний птах – досвідчена людина
Сушити зуби - сміятися

Т, У, Х, Я
Тримати камінь за пазухою – приховувати
недобрі наміри
Тримати язика за зубами – зберігати таємницю
Троянський кінь – підступний задум
Уставляти палиці в колеса – перешкоджати у
справах
Ходити по струні – бути дисциплінованим
Як вареник у маслі – дуже добре

Відмінювання числівників

Теми монологів
1. Новітні технології: штучний інтелект. Чи перевершить штучний інтелект
людину у майбутньому?
2. Дистанційна форма роботи. Яка ефективність дистанційної форми роботи?
3. Українські культурні традиції. Які Ви знаєте українські культурні традиції?
4. Волонтерство. Як Ви відноситесь до нього та у якій сфері ви б хотіли бути
волонтером? Що спонукає людей працювати у сфері волонтерства?
5. Загальнолюдські цінності. Що для Вас загальнолюдські цінності? Яке Ваше
ставлення до них?
6. Спорт в житті людини. У сучасному світі все більше людей займається
спортом. Що, на Вашу думку, мотивує їх до фізичної активності? Розкажіть про
власний досвід занять спортом свій або друзів чи відомих людей.
7. Діджиталізація. Перехід на цифровізацію. В якій сфері найдоцільніше
використовувати цифрові технології? Що б Ви хотіли перевести в
електронний вигляд, а що залишити як є?
8. Екологічна ситуація. Яка роль людини в погіршенні екології?
9. Державний службовець. У більшості країн світу є державна служба. Яка
місія державного службовця? Яким Ви бачите взірцевого державного
службовця?
10. Здатність адаптуватися до змін. Існує думка, що в сучасному світі
одним із найважливіших умінь людини є здатність адаптуватися до змін.
Хоча хтось називає це пристосуванством. Чи погоджуєтесь Ви з цією
думкою?
11. Професії майбутнього. За прогнозами експертів, частина професій
згодом зникне у зв’язку з технічним прогресом. Як Ви думаєте, які фахівці
будуть завжди потрібними? Які професії треба опанувати в майбутньому?

12. Соціальні мережі – універсальний інструмент для комунікації між
людьми у 21 столітті. Як саме вони вплинули на суспільство? Які, на Вашу
думку, переваги і недоліки користування соціальними мережами?
13. Вибір транспорту для подорожей. Сучасний світ пропонує дедалі більше
зручних способів пересування. Яким транспортом Ви, зазвичай, подорожуєте?
Чому Ви віддаєте перевагу саме йому?
14. Розповідь про хоббі. Хоббі – важлива частина життя кожної людини.
Розкажіть про своє хоббі або про хоббі рідних чи друзів. Чи може хоббі стати
роботою?
15. ЗМІ – четверта гілка влади. Медіа часто називають четвертою владою,
оскільки вони мають значний вплив на соціум. За якими принципами, на
Вашу думку, мають працювати медіа? Як визначити, що певному джерелу
інформації можна довіряти?
16. Перспективні галузі економіки. Економічне зростання – важливий
складник успішної держави. Які галузі Ви вважаєте перспективними для
розвитку України? Як, на Вашу думку, можна сприяти економічному
зростанню нашої країни?
17. Види мистецтва. Які види мистецтва (кінематограф, живопис,
література, музика тощо) Вам найбільше подобаються? Який Ваш
улюблений твір мистецтва? Чим саме він Вам подобається? Як мистецтво,
на Вашу думку, впливає на життя людини?
18. Подорожі у житті людини. Подорожі – невід’ємна частина життя
сучасних людей. Яку країну Ви хотіли відвідати найближчим часом? Чим
саме вона Вас так приваблює? Ви любите подорожувати в дружній
компанії чи на одинці?
19. Україна у 21 столітті. Поміркуйте, якою Ви бачите Україну 21 століття?

20. Стрес та боротьба з ним. Будь-яка людина може відчувати стрес. Які
способи боротьби зі стресом Ви знаєте? Який із них Ви вважаєте
найпродуктивнішим і чому?
21. Автомобіль майбутнього. У великому місті значна кількість жителів має
власне авто, оскільки ним зручно та швидко можна дістатись у потрібне
місце. Яким Ви бачите ідеальне авто? Як, на Вашу думку, зміняться
автомобілі в майбутньому?
22. Стратегія розвитку державного органу. Як створити стратегічний план
розвитку державного органу на найближчі 5 років? Для чого він потрібен?
23. Про важливість книг. У моїх дітей, звичайно, буде комп’ютер. Але
спочатку вони отримають книги (Б. Гейтс).
24. Багатство та споріднена праця. Багатством живиться лише тіло. А душу
звеселяє споріднена праця (Г. Сковорода).
25. Усяка робота майстра хвалить – народна мудрість.
26. Книги – кораблі думок, що мандрують по хвилях часу і бережно несуть
свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління. (Френсіс Бекон).
27. Професіоналізм як досягнення. Із розвитком сучасної цивілізації багато з
нас постійно прагнуть до нових знань та вмінь. Що краще: шукати себе у
багатьох галузях чи зосередитися на одній справі та підвищувати свій
професіоналізм?
28. Історична пам’ять. Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю,
народ – нацією, країна – державою (М. Грушевський).
29. Що для Вас «успіх»? Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до
іншої, не втрачаючи ентузіазму.
30. Незнання історії. Не знати історії – означає завжди бути дитиною
(Цицерон).

31. Здатність до самонавчання – найголовніша риса будь-якого
працівника, незалежно від професії чи посади.
32. Мистецтво політики – це мистецтво робити так, щоб кожному було
вигідно бути доброчесним (К. Гельвецій).
33. Любов виникає з любові: коли хочу, щоб мене любили, я сам
перший люблю (Г. Сковорода).
34. Освіт найкращої якості. Освіта – найвизначніше з усіх земних благ,
але тільки тоді, коли вона найкращої якості (Р. Кіллінг).
35. Кожен пише роман про себе. Людина – автор роману про саму себе:
оригінального твору або плагіату (Х. Ортега і Гассе).
36. Уподібнюйся пальмі: що міцніше її стискає скеля, то швидше і
прекрасніше здіймається вона догори (Г. Сковорода).
37. Розум людини. Розум завжди любить над чимось міркувати, і коли
він не матиме доброго, тоді звертатиметься до поганого (Г. Сковорода).
38. У чому полягає чесність? У чому, на Вашу думку, полягає чесність? Чому
важливо бути чесним перед людьми та перед самим собою?
39. Інформаційна гігієна. Протягом дня ми «споживаємо» велику кількість
різної інформації. Які правила інформаційної гігієни Ви запропонували б для
сучасної людини?
40. Роль мови в житті людини. Чи дійсно мова відзеркалює культурний та
інтелектуальний рівень людини?
41. Європейська ознака якості. Євроремонт, євродім, єврокаталог,
європослуги… - ці слова часто можна почути. Чи характеристика
«європейський», на Вашу думку, - це завжди ознака високої якості?
42. Людяність державних службовців. «Легко бути людиною, важко бути
людяним». Чи вважаєте Ви, що державний службовець має виявляти
людяність?

43. Туристична привабливість України. згідно з рейтингом Всесвітньої
туристичної організації, Україна займає 8 місце у світі за кількістю
туристичних візитів. Що, на Вашу думку, впливає на туристичну
привабливість України?
44. Чи можна обійтися без книжок? Дедалі рідше можна побачити
людину, яка читає книжку. Дехто стверджував, що сьогодні можна легко
взагалі обійтися без книжок. Якої Ви думки про це?
45. Вихід за межі зони комфорту. Ви ніколи не перетнете океан, якщо не
наберетеся мужності втратити берег з поля зору (Христофор Колумб).
46. Висока культура мовлення. Кожна людина повинна дбати про
культуру свого мовлення. Як можна, на Вашу думку, досягти високої
культури мовлення?
47. Чи можлива безмежна свобода? Немає людини, яка б не любила свободи;
але справедлива людина вимагає її для всіх, а несправедлива – лише для себе.
Чи можлива безмежна свобода в суспільстві?
48. Проживання у великих містах. Якими, на Вашу думку, є переваги та
недоліки проживання у великих містах?
49. Народження для якоїсь справи. Кожна людина народжується для якоїсь
справи (Ернест Хемінгуей).
50. Як організовувати свій час? Як правильно, на Вашу думку, організовувати
свій час, щоб на все його вистачало?
51. Що означає «робити кар’єру»? Успішна кар’єра – мрія багатьох. Посніть, як
Ви розумієте вислів «робити кар’єру». Чи бачите Ви недоліки в занадто
сильному прагненні до кар’єрного зростання?
52. Тактика сімейного виховання. Перші уроки виховання ми отримуємо в
сім’ї. яку тактику сімейного виховання Ви вважаєте оптимальною?

53. Ставлення до критики. Є тільки один спосіб уникнення критики:
нічого не робіть, нічого не говоріть і будете ніким (Аристотель).
54. Ким є патріот? Останнім часом багато говорять про патріотизм,
любов до рідної землі, до України. ким для Вас є справжній патріот?
55. Визначай смак не за шкаралупою. Визначай смак не за шкаралупою,
а за ядром (Г. Сковорода).
56. Бережи здоров’я змолоду. Чому здоров'я варто берегти змолоду?
Які чинники впливають на зміцнення здоров'я?
57. Який сенс життя людини? Два дні в твоєму житті найважливіші:
день, коли ти народився, і день, коли зрозумів, навіщо (Марк Твен).
58. Творчість Коцюбинського.
59. Улюблений літературний твір. Чи любите Ви читати для
задоволення? Розкажіть про свій улюблений літературний твір.

60. Свобода та вседозволеність. Свобода – право кожної людини. Де, на
Вашу думку, проходить межа між свободою та вседозволеністю?
61. Європа на українському ґрунті. Чи погоджуєтесь Ви із тезою Павла
Грабовського «Маємо бути європейцями на ґрунті українському»?
62. Як зберегти нашу планету? Розкажіть про негативний вплив людської
діяльності на природу. Які кроки, на Вашу думку, має зробити людство для
збереження планети?
63. Ефективність держслужбовця. Державний службовець – важливий
інститут організації суспільства. Які, на Вашу думку, критерії належного
виконання посадових обов'язків державними службовцями?

В частині «Письмо» пропонується проставити розділові знаки в реченнях.

Приклад 1.

Позначте три літери (А, Б, В, Г, Д або Е), на місці яких потрібно поставити розділові
знаки:
Шановний Іване Андрійовичу!
Повідомляємо Вам (А) що наш юрист Іваненко Г. К. прибуде літаком до м. Львова (Б)
2 квітня о 17:00 годині (В) рейс 2234. Люб’язно просимо Вас (Г) зустріти його (Д)
привезти до головного офісу (Е) та надати всі необхідні документи для підготовки
проєкту договору.

Правильна відповідь: А, В, Д
Шановний Іване Андрійовичу!

Повідомляємо Вам, що наш юрист Іваненко Г. К. прибуде літаком до м. Львова

2 квітня о 17:00 годині, рейс 2234. Люб’язно просимо Вас зустріти його,
привезти до головного офісу та надати всі необхідні документи для підготовки
проєкту договору.

Приклад 2.

Позначте три літери (А, Б, В, Г, Д або Е), на місці яких потрібно поставити розділові
знаки:
Шановні колеги! Надсилаємо Вам звіт про проведення загальних зборів учасників
ТОВ «Світанок» (А) від 24 грудня 2020 року. Просимо розглянути проєкт плану
роботи на 2021 рік (Б) узяти до уваги вимоги (В) викладені в додатку 1 (Г) та
надіслати ваші пропозиції. Зверніть особливу увагу на терміни (Д) та рекомендації
щодо виконання завдань.
Дякуємо (Е) заздалегідь!

Правильна відповідь: Б, В, Г

Шановні колеги! Надсилаємо Вам звіт про проведення загальних зборів
учасників ТОВ «Світанок» від 24 грудня 2020 року. Просимо розглянути проєкт

плану роботи на 2021 рік, узяти до уваги вимоги, викладені в додатку 1, та
надіслати ваші пропозиції. Зверніть особливу увагу на терміни та рекомендації
щодо виконання завдань.
Дякуємо заздалегідь!

