АТЕСТАЦІЯ У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ
ПИСЬМОВЕ ЗАВДАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ
ТЕСТУВАННЯ
ТЕСТ 1
1. Позначте слово, у якому потрібно писати літеру ґ :
а) (г,ґ)рунт
б) (г,ґ)рант
в) ле(г,ґ)ітимний
2. Позначте рядок, у якому слово наголошено правильно:
а) випАдок
б) ненАвисть
в) фАховий
3. Що означає слово автентичний?
а) місцевий, корінний
б) справжній, відповідний оригіналові
в) давній
4. Оберіть правильне позначення часу:
Ми зустрінемося ...
а) в десять годин
б) без чверті сім
в) о дванадцятій годині
5. Потребує редагування словосполучення:
а) стосунки між людьми
б) відношення в колективі
в) взаємини в родині
6. НЕ потребує редагування словосполучення:
а) розглянути такі питання
б) розглянути наступні питання
в) розглянути слідуючі питання
7. У якому рядку офіційну назву установи написано правильно?
а) Національний Академічний Драматичний Театр імені Івана Франка
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б) Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка
в) Національний Академічний драматичний театр імені Івана Франка
8. У якому рядку обидва слова написані правильно?
а) різдвяний, торф’яний
б) Св’ятослав, ательє
в) цвях, адьютант
9. У якому рядку в обох словах іншомовного походження відбувається
подвоєння приголосних?
а) грип.., кас..а
б) ім..іграція, брут..о
в) ем..грація, тон..а
10. У якому рядку прикметник написано правильно?
а) празький
б) прагський
в) пражський
11. Оберіть правильне написання російського прізвища:
а) Белов
б) Білов
в) Бєлов
12. Граматично правильною формою звертання є:
а) Шановна Марія Яківна!
б) Дорогий друже Степан!
в) Шановний Петре Петровичу!
13. Оберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння прикметників:
а) найзручніший
б) найбільш зручніший
в) самий зручний
14. Граматично правильною формою родового відмінка числівника сімсот є:
а) сімохсот
б) семисот
в) семиста
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15. У якому рядку правильно поєднано числівник з іменником?
а) півтора кілограми
б) три кілометра
в) чотири сантиметри
16. Оберіть граматично правильну форму наказового способу:
а) давайте робити
б) робімо
в) робимо
17. У якому рядку правильно вжито дієприслівниковий зворот?
а) Повернувшись із відрядження, його здивували зміни.
б) Відвідавши цю лекцію, він дізнався багато нового про виклики
сучасності.
в) Потрапивши на виставку квітів, мені сподобалися кілька композицій.
18. НЕ потребує редагування речення:
а) Це справи не стосується
б) Це до справи не відноситься
в) Це справи не торкається
19. Оберіть рядок, у якому обидва прислівники написані правильно:
а) коли не коли, день у день
б) будь-де, по-українськи
в) де-куди, щораз
20. Оберіть граматично правильну конструкцію:
а) відповідно інструкції
б) відповідно до інструкції
в) відповідно з інструкцією
21. Оберіть рядок, у якому правильно використано прийменник:
а) Поїзд прибув з запізненням.
б) Вони зустрілися в Львові.
в) Ми зупинилися в готелі.
22. У якому рядку речення записане правильно?
а) Зайдіть будь ласка до директора.
б) Зайдіть, будь ласка, до директора.
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в) Зайдіть, будь ласка, до директора.
23. Оберіть рядок, у якому правильно вжито розділові знаки при прямій мові:
а) «Нарада відбудеться після обіду», – оголосила секретар.
б) «Коли відбудеться нарада?», – перепитав колега.
в) «На нараді розглядатимуться важливі питання» – повідомив
директор.
24. Скільки ком потрібно поставити в наведеному нижче реченні?
Центральний орган виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері
державної служби за фактом подання скарги проводить службове розслідування
в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України з метою перевірки фактів
викладених у скарзі.
а) три
б) чотири
в) п’ять
25. Основними жанрами усної ділової комунікації є:
а) диспут, лекція
б) колоквіум, бесіда
в) доповідь, нарада

ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ З ФАХОВИХ ПИТАНЬ
Україна: шлях до Європи.
Одвіку Україна належала до Європи. Це природнiм 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 Польсько-Литовського королiвства,
хоча захiднi впливи й досягали України з запiзненням та слабшали у своєму
просуваннi на схiд.
Тiснiший зв'язок iз захiдним полюсом Європи принесла унiя частини
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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 їi 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 свропейські 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
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сенсі можна говорити про поступове повернення України у Європу тільки після
проголошення Незалежності.

АТЕСТАЦІЯ В УСНІЙ ФОРМІ
ДІЛОВА РОЗМОВА ЗА ВИЗНАЧЕНИМ СЦЕНАРІЄМ
Зразок побудови ділової розмови за визначеним сценарієм
Тема: «Державна служба як один з важливих видів суспільно корисної діяльності»
1. Поняття державної служби.
2. Державна служба як соціальна, політична і правова інституція.
3. Завдання, функції і принципи державної служби.
4. Види державної служби.
5. Актуальні проблеми і шляхи удосконалення державної служби.

ПОВІДОМЛЕННЯ-ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ВСТАНОВЛЕНУ ТЕМУ
Зразок повідомлення-презентації на встановлену атестаційною комісією тему
«Дипломатичний протокол і етикет»
Шановна голово атестаційної комісії і члени атестаційної комісії! Вашій
увазі пропоную повідомлення-презентацію на тему «Дипломатичний протокол і
етикет».
Як успішно налагодити ділові відносини, навіщо існують правила
міжнародної ввічливості і чи обов’язково дотримуватися норм і вимог
дипломатичного протоку? За сучасної тісної співпраці і взаємодії нашої країни з
іншими державами, державні службовці, політики, громадські діячі й
представники ЗМІ повинні приділяти усе більше уваги дипломатичному
протоколу, адже це той кодекс правил, що створює відповідні умови для того,
щоб відносини між державами та їхніми представниками могли розвиватися в
дружній, мирній атмосфері, взаємоповазі.
Основоположною засадою дипломатичного протоколу є дотримання
принципу міжнародної ввічливості, тобто поваги до всього, що символізує чи
представляє державу. У сучасній дипломатичній практиці побутують три терміни,
що потребують обов’язкового розрізнення: етикет, церемоніал, протокол.
Етикет – це встановлені правила поведінки (поведінка в громадських
місцях, манери, стиль одягу, форми звернень і привітань, тощо); правила
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ввічливості (чемності) у дипломатичних колах. Церемоніал – це офіційно
прийнятий розпорядок урочистих прийомів, процесій (церемоніал зустрічі глави
держави під час офіційного візиту, церемоніал підписання міжнародних договорів
тощо). Дипломатичний протокол – це сукупність загальноприйнятих правил,
традицій і умовностей, що дотримуються урядами, відомствами закордонних
справ, дипломатичними представництвами, офіційними особами і дипломатами
під час здійснення своїх функцій у міжнародному спілкуванні.
Відтак, дипломатичний протокол є формою, в яку втілюється кожна
зовнішньополітична акція держави, її внутрішнього або зовнішнього
представництва чи представника. Якраз в цьому полягає політичний зміст і
значення дипломатичного протоколу.
Оскільки основні положення протоколу є загальновизнаними і
дотримуються всіма країнами майже однаково, можна говорити про протокол як
про міжнародну категорію. Усі держави зобов’язані дотримуватися цих положень,
незважаючи на те, що в актах міжнародного права немає чітких, письмово
зафіксованих вимог це робити. Проте, деяким нормам дипломатичного протоколу
надана юридична сила, а тому ретельне дотримання його норм є обов’язковим під
час: визнання нових держав; установлення дипломатичних відносин; призначення
глав дипломатичних представництв; здійснення дипломатичних візитів;
проведення переговорів; дипломатичного й особистого листування; організації
дипломатичних прийомів; підписання договорів і угод; організації зустрічей і
проводів офіційних делегацій; відзначення різних святкових та траурних подій.
Отже, дипломатичний протокол є досить консервативною інституцією, тому
це одне з небагатьох явищ сучасного світу, яке не схильне до швидкоплинної
моди і не змінює своїх традицій. Звісно, зміни у протокольній практиці
відбуваються, але мають вони зазвичай еволюційний характер: тут важливу роль
відіграють життєві реалії, зміни в суспільно-економічному ладі, політичні
процеси, що відбуваються на міжнародній арені, науково-технічні досягнення
тощо.
Дякую за увагу!
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