Додаток 8
Зошит із завданнями учасника атестації
ЗОШИТ ІЗ ЗАВДАННЯМИ УЧАСНИКА АТЕСТАЦІЇ №__
Час виконання – 60 хв.
Робота складається з двох частин. Частина 1 містить 25 тестових завдань з трьома
варіантами відповідей, серед яких правильним є лише один. Частина 2 містить текст для
реферування.
Інструкція щодо роботи в зошиті
1. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.
2. У разі необхідності використовуйте чернетку.
3. Намагайтеся виконати всі завдання.
Інструкція щодо заповнення бланка відповідей
1. У бланку відповідей поставте позначку [×] у клітинці, яка відповідає, на Вашу думку,
правильному варіанту відповіді тестових завдань Частини 1.
2. Якщо Ви позначили відповідь до якогось із тестових завдань Частини 1 неправильно,
можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову.
3. Виконавши завдання Частини 2, акуратно запишіть відповідь у бланк відповідей.
Орієнтовний обсяг письмового реферату (переказу тексту) – 100–120 слів.
Бажаємо Вам успіху!

ЧАСТИНА 1.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. . Позначте слово, у якому потрібно писати літеру ґ :
а) (г,ґ)рунт
б) (г,ґ)рант
в) ле(г,ґ)ітимний
….
25. Основними жанрами усної ділової комунікації є:
а) диспут, лекція
б) колоквіум, бесіда
в) доповідь, нарада
ЧАСТИНА 2.
ТЕКСТ ДЛЯ РЕФЕРУВАННЯ
Географічний простір України
Історія розгортається у просторi, який визначав для неї рамкові умови. Географiчнi реалії
та mепtаl maps (ментальнi мапи - англ.) не є незмiнними, вони мають власну iсторiю. Реальнi
та уявнi простори входять до історичної спадщини України i впливають на її сучаснiсть.
Простiр, у якому живуть українцi, розташований на Східно-європейськiй низовинi та, за
винятком Карпат на крайньому заходi, відзначається вiдсутнiстю високих гip та вiдкритiстю
території. Усе це сприяло мiграцiям та вторгненням i спричинялося до того, що Україна
постiйно ставала ареною війн.
….
Назва "Україна" вперше з'явилася у XII ст. i первiсно позна- чала територiю на межi зi
степом, предковiчною лiнiєю розподiлу мiж осiлими землеробами та кiнними кочiвниками.
Відносини зi світом степових кочiвникiв – чи у формi набiгiв на землеробiв, чи у формi
економiчного обмiну – були постiйним чинником української iсторії аж до того моменту,
поки російська держава наприкінці XVIII ст. не завоювала останнього спадкоємця Золотої
Орди – Кримське ханство, відкривши цим дорогу землеробам у родючі південні степи.
Лише відтоді почалося заселення нинішньої Південно-Східної і Південної України
українцями, росіянами, євреями та греками, що посилило полі етнічний характер країни.
Таким чином, межа зі степом втратила свою історичну функцію. В історичній пам’яті
українців вона живе у розповідях про подвиги українських козаків, ареною яких було
степове порубіжжя.

