
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ  

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

_________________________________________________________________ 

Кафедра української та іноземних мов 
Комплексна контрольна робота  

з дисципліни «Мовний етикет» для студентів напрямів:  

6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм» 

 

Варіант 1 

 

1 .  Мовний етикет як виразник загальної культури особистості. 

2 .  Мовні засоби для вираження позитивного та негативного оцінювання наукового дослідження. 

3 .  Утворіть форму кличного відмінка. 

  Марія Іванівна, Ганна Степанівна, Микола Васильович, Надія Дмитрівна, Наталія  Хомівна, Корній 

Георгійович, Костянтин Львович, Олег Петрович, Любов Олексіївна, Тетяна Мар’янівна, Леся 

Михайлівна, Ігор Петрович, Сергій Якович. 

4 .  Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення.  

     Приймати до уваги; поступили в продажу; саме складне питання; слідуючий план; задачі курсової 

роботи; план міроприємств; погляди співпадають; виступаючий з доповіддю; захисний імунітет; 

вільна вакансія; дякуючи допомозі; область науки; закон вступив в силу; обмеження по віку; я 

вибачаюсь. 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри української та іноземних мов  

Протокол № 8 від «24» квітня 2015 року  

Завідувач кафедри           проф. Бобух Н. М. 

Викладач           проф. Бобух Н. М. 
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Кафедра української та іноземних мов 
Комплексна контрольна робота  

з дисципліни «Мовний етикет» для студентів напрямів:  

6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм» 

 

Варіант 2 

 

1. Структура мовного етикету. 

2. Різновиди взаємодії власне авторської та інтекстової інформації. 

3. Побудуйте контексти-ілюстрації до ситуацій уживання займенників ти – ви. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

       У загальному випадку; на основі документа; приведені показники; вийшов термін; по крайній мірі; 

дякую вас; відношення до роботи; накладна плата; область знань; не дивлячись на розбіжності; діюче 

законодавство; об’єм виробництва; у любий час; співставляти факти; скрутне положення. 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри української та іноземних мов  

Протокол № 8 від «24» квітня 2015 року  

Завідувач кафедри           проф. Бобух Н. М. 

Викладач           проф. Бобух Н. М. 
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Кафедра української та іноземних мов 
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Варіант З 

 

1.  Тональності спілкування. 

2.  Етикетні вислови звертання, прощання, подяки. 

3.  Визначте тональність висловів (нейтральна, висока, фамільярна тощо). 

     Добрий ранок! Добрий день! Добридень! Привіт! Здоров був! Доброго здоров’я! Салют! Вітаю! 

Дозвольте Вас привітати... Красно дякую. Велике спасибі. Дозвольте висловити вдячність. Дякую. До 

побачення. Чао. На все добре. 

4.  Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

      Задачі магістерської роботи; ведучий спеціаліст; я подзвоню в 10 годин; дивитися на обставини; 

добитися результатів; відійти від такої практики; я вибачаюся; виступаючий з доповіддю; об’єм 

статті; працювати по принципам риночної економіки; шестидесятирічний ювілей; діюче законодавство; 

крайні міри; завідуючий кафедрою; завірити підпис. 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри української та іноземних мов  

Протокол № 8 від «24» квітня 2015 року  

Завідувач кафедри           проф. Бобух Н. М. 

Викладач           проф. Бобух Н. М. 
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Варіант 4 

 

1. Особливості мовного етикету українців. 

2. Структура мовного етикету в науковому стилі. 

3. Наведіть приклади риторичних звертань із іменниками – назвами осіб й абстрактними назвами. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

Закон вступив в силу; я рахую, що...; з своєї сторони ми...; поїхати в командировку; задавати 

питання; займати посаду; заказний лист; заключається в тому; знизити об’єм виробництва; вітальна 

адреса; економічний покажчик; змістити з посади; єдинодушне рішення; це являється прикладом; 

проректор по навчальній роботі. 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри української та іноземних мов  

Протокол № 8 від «24» квітня 2015 року  

Завідувач кафедри           проф. Бобух Н. М. 

Викладач           проф. Бобух Н. М. 
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6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм» 

 

Варіант 5 

 

1. Мовні формули звертання. 

2. Основні правила оформлення списку літератури. 

3. Визначте тональність висловів. 

      Ласкаво просимо. Висловлюю вдячність. Бувай. Добраніч. Пробачте. Даруйте. Пардон. Пане президенте. 

Ваша святосте. Ясновельможний пане. Поясніть, будь ласка.. Дозвольте запитати. Пока. Бувайте здорові. 

Ваша високість. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

      Слідуюче питання; задача держави; не дивлячись на розбіжності; носить характер; об’єм робіт; 

обкладати податком; область виробництва; отримати освіту; у якості основного використано метод 

аналізу; підняти проблему; три економіста; вибачте мене; постійно діюча виставка; спрос і предложення; 

поступлення на рахунок. 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри української та іноземних мов  

Протокол № 8 від «24» квітня 2015 року  

Завідувач кафедри           проф. Бобух Н. М. 

Викладач           проф. Бобух Н. М. 
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Варіант 6 

 

1. Психологічні прийоми досягнення прихильності підлеглих. 

2. Вимоги до оформлення писемного тексту. 

3. Запишіть найпоширеніші загальноукраїнські вітальні вислови. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

Заказний лист; вибачаюсь, я не туди попав; отримати освіту; пояснююча записка; по закінченню 

терміну; заключається в тому; заключити договір; приказ по інституту; по єдиній програмі; здавати 

екзамени; більш економніший; учбові плани; кінцеве рішення; на сьогоднішній день; знизити об’єм 

виробництва. 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри української та іноземних мов  

Протокол № 8 від «24» квітня 2015 року  

Завідувач кафедри           проф. Бобух Н. М. 

Викладач           проф. Бобух Н. М. 
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Варіант 7 

 

1. Етикетні формули вітання й прощання. 

2. Особливості писемного мовлення. 

3. Запишіть українські мовні формули, якими послуговуються в ситуації прощання. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

      Виникає маса питань; поступили в продажу; таможений збір; працювати у якості бухгалтера; три 

магістра; відчислення підприємств; я вибачаюся; доказувати власну точку зору; у любому випадку; у 

відповідності з планом наукової роботи; співставляти факти; саме складне питання; у перших числах 

місяця; вступати в силу; це являється прикладом. 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри української та іноземних мов  

Протокол № 8 від «24» квітня 2015 року  

Завідувач кафедри           проф. Бобух Н. М. 

Викладач           проф. Бобух Н. М. 
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Варіант 8 

 

1. Мовні формули вибачення. 

2. Етикет ділового листування. 

3. Наведіть приклади використання особових займенників Ви і Ти в діловому спілкуванні. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

      Виступаючий з промовою; кризисна ситуація; по непорозумінню; оказати допомогу; очередний виток 

інфляції; невірна відповідь; по електронній почті; нижчестояща організація; заключення до наукової 

роботи; вибачаюся, скільки годин; відійти від такої практики; відноситися до навчання; відноситься до 

області економіки; підписні видання; прожиточний мінімум 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри української та іноземних мов  

Протокол № 8 від «24» квітня 2015 року  

Завідувач кафедри           проф. Бобух Н. М. 

Викладач           проф. Бобух Н. М. 

  



ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ  

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

_________________________________________________________________ 

Кафедра української та іноземних мов 
Комплексна контрольна робота  

з дисципліни «Мовний етикет» для студентів напрямів:  

6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм» 

 

Варіант 9 

 

1. Етикетні формули подяки, запрошення. 

2. Рубрикація тексту як важливий компонент культури писемного мовлення. 

3. Утворіть форму кличного відмінка. 

      Пан президент, товариш, секретар, професор, кореспондент, адміністратор, колектив, Віталій 

Степанович, Андрій Петрович, Дарина Миколаївна, Раїса Дмитрівна, Михайло Петрович, Юлія 

Володимирівна, Геннадій Степанович, Лариса Михайлівна. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

      Співставити думки; текучість кадрів; частний магазин; в якій годині зустрінемося; почтовий ящик: 

без всяких підстав; безналічний розрахунок; на протязі двох років; система по реформуванню; дякуючи 

допомозі; відноситися до роботи; дивитися на обставини; вступати в силу; у перших числах місяця; 

відчислення підприємств. 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри української та іноземних мов  

Протокол № 8 від «24» квітня 2015 року  

Завідувач кафедри           проф. Бобух Н. М. 

Викладач           проф. Бобух Н. М. 
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Варіант 10 

 

1. Мовні формули прохання й наказу. 

2. Орфографічні й технічні правила переносу слів з рядка в рядок. 

3. Запишіть українські мовні вислови, якими послуговуються в ситуаціях подяки, запрошення. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

      Пояснююча записка; внедряти у виробництво; привести приклад; надіслати по почті; приймати до 

уваги; будемо знайомі; прожиточний мінімум; не дивлячись на розбіжності; наступні міроприємства; 

об’єм статті; працювати по принципам риночної економіки; вийшов термін; ведучий спеціаліст; 

вищестояща організація; вибачаюся за запізнення. 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри української та іноземних мов  

Протокол № 8 від «24» квітня 2015 року  

Завідувач кафедри           проф. Бобух Н. М. 

Викладач           проф. Бобух Н. М. 
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Варіант 11 

 

1. Мовні звороти, які репрезентують згоду, підтвердження. 

2. Основні загальноприйняті скорочення слів. 

3. Запишіть українські мовні вислови, якими послуговуються в ситуації прощання. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

     Платити налоги; кризисна ситуація; об’єм робіт; нарада відбудеться в десять годин; отримати освіту; 

підняти проблему; ви праві; поступлення на рахунок; об’явлений конкурс; задачі курсової роботи; 

економічний покажчик; передати по електронній почті; область виробництва; ціль навчання; вітальна 

адреса. 

 

Затверджено на засіданні  

кафедри української та іноземних мов  

Протокол № 8 від «24» квітня 2015 року  
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6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 «Туризм» 

 

Варіант 12 

 

1. Мовні звороти, які репрезентують заперечення, відмову. 

2. Основні правила оформлення списку літератури. 

3. Запишіть українські мовні вислови, якими послуговуються в ситуаціях прохання, наказу. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

     Проект приказа; пропозиції по поліпшенню роботи; повістка денна; не дивлячись на складне фінансове 

становище; перевести на другу роботу; дійсне законодавство; регістраційний список; виступаючий з 

доповіддю; вийшов термін; піти по службових справах; п’ятидесяти студентам; транспортні розходи; 

піднімати наукову проблему; заключити договір; задачі магістерської роботи. 

 

Затверджено на засіданні  
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Варіант 13 

 

 

1. Формули стимулювання й корекції розмови. 

2. Значення жестів і міміки в усному спілкуванні. 

3. Запишіть українські мовні вислови, якими послуговуються в ситуаціях згоди, підтвердження, відмови. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

       Більше ніж триста; біля другої години; наукова ступінь; заключити договір; головуючий зборів; 

область науки; будьте добрі; документація по особовому складу; предвзяте ставлення; семидесяти 

студентам; три маркетолога; знизити об’єм виробництва; керуючий відділом; добитися результатів; 

відношення до роботи. 
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Варіант 14 

 

1. Етикетні формули вираження співчуття, пропозиції й поради. 

2. Основні орфоепічні норми сучасної української літературної мови. 

3. Запишіть українські мовні вислови, якими послуговуються в ситуаціях представлення, пропозиції, поради. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

     У даній науковій роботі; дякую вас; заключити угоду; кінцеве рішення; лишній раз; підняти проблему; 

ведучий спеціаліст; здати екзамен; на прошлій неділі; говорити на українській мові; у загальному випадку; я 

вибачаюся; вийти з положення; вийшов термін; загальний об’єм наукової роботи. 
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Варіант 15 

 

1. Мовні звороти, які репрезентують зауваження, осуд, застереження. 

2. Правила підготовки до ораторського виступу. 

3. Визначте тональність висловів. 

       Доброго дня! Салют! Від імені... дозвольте вас привітати. Мерсі. Дозвольте висловити вдячність. 

Прошу уклінно. Прошу викликати. Якщо Ваша ласка. До нових зустрічей. Дозвольте відкланятись. Вибачте, 

будь ласка. Пардон. Перепрошую. Ваша величність. Ваша святосте. До нових зустрічей. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

       Виписка з протоколу; поступають товари; у ході обговорення; дивитися на обставини; задачі даної 

наукової роботи; на протязі тижня; розходувати кошти; це являється прикладом; дозвольте 

представитися; дякуючи допомозі; завідуючий загальним відділом; самий оптимальний; завірити підпис; 

зростаючі вимоги; вірна відповідь. 
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Варіант 16 

 

1. Основні правила представлення. 

2. Правила ведення бесіди. 

3. Запишіть українські мовні вислови, якими послуговуються в ситуаціях вибачення. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

       Зупинитися на проблемах; торгуюча організація; працювати по сумісництву; підручник по психології; 

зустрічаються помилки; слідуючі питання; учитуючи ситуацію; бувший директор; менша половина; 

приймати участь; існуючі закони; керуючий відділом; користуватися авторитетом; будемо знайомі; 

накладною платою. 
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1. Етикет телефонної розмови. 

2. Етапи підготовки до публічного виступу та правила його проведення. 

3. Запишіть українські мовні вислови, якими послуговуються в ситуаціях вибачення, подяки. 

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

Відчислення підприємств; грошові засоби; говорити на українській мові; наукова робота представляє 

спробу; у перших числах місяця; вибачаюся; заказний лист; підручник по економіці; вступати в силу; 

одержати знання; обобщати питання; діюче законодавство; перевод грошей; піднімати питання; область 

науки. 
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1. Правила етикету ділової телефонної розмови. 

2. Ораторське мистецтво як теорія виразного мовлення. 

3. Запишіть українські мовні вислови, якими послуговуються в ситуаціях заперечення, відмови.  

4. Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

     Я рахую вашу думку вірною; відчислення підприємств; у ході обговорення; завірити підпис; технолог по 

спеціальності; здавати заліки; вільна вакансія; на протязі місяця; завідуючий плановим відділом; слідуючі 

питання; виборча посада; діюче законодавство; виписка з протоколу; заказний лист; вірний висновок. 
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1 .  Етичні питання користування мобільним телефоном. 

2 .  Проведення конференцій, нарад, дискусій. 

3 .  Запишіть українські вислови, якими послуговуються в ситуаціях вираження співчуття, стимулювання та 

 корекції розмови. 

4 .  Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

      Ви вірно сказали; приводити факти; задачі курсової роботи; найбільш дорожчий; незамінимий фахівець; 

три фінансиста; шестидесятирічний ювілей; менша половина; слідуючий графік роботи; на протязі трьох 

неділь; існуюче законодавство; льготи та скидки; користуватися авторитетом; у значній мірі; обобщати 

питання. 
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1 .  Вимоги до вживання займенників ти і ви. 

2 .  Правила спілкування керівника з підлеглим. 

3 .  Запишіть українські вислови, якими послуговуються в ситуаціях запрошення, подяки. 

4 .  Виправте помилки, допущені порушенням комунікативних ознак мовлення. 

     Комісія по питаннях; пояснююча записка; займати посаду; грошові засоби; повістка денна; у 

відповідності з планом; виставляти претензії; додержуватися дисципліни; приносити шкоду; прожиточний 

мінімум; рахую, що; відповідно наказу; згідно інструкції; учбовий заклад; надіслати по пошті. 
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