
                                    

                                   КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА 
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Кафедри 

 

Історії України 

Української мови 

Кафедра публічного та приватного права 

Програма екзамену 

з дисципліни 

Українські студії 

Курс 1 

 

Спеціальність         

Освітня програма                                                                           

122 Комп’ютерні науки    

122.00.01 Інформатика                                                                       

Форма проведення 

письмова / усна / 

комбінована 

письмова 

Тривалість проведення 2 години 

Максимальна кількість 

балів: 

40 балів 
 

 

 

Критерії оцінювання: 

 

 

 

Критерії оцінювання теоретичного питання 

Значення оцінки  

Високий рівень теоретичних знань  у 

межах обов’язкового матеріалу, можливо, 

з незначними недоліками. 

 

Достатньо високий  рівень 

теоретичних знань  у межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих помилок 

 

Достатнійрівень теоретичних знань  у 

межах обов’язкового матеріалу з 

незначною кількістю змістовних помилок. 

 



Посереднійрівень теоретичних знань  у 

межах обов’язкового матеріалу із значною 

кількістю недоліків. 

 

Мінімально можливий допустимий 

рівень знань у  межах обов’язкового 

матеріалу  

 

Незадовільний рівень теоретичних знань  

у межах обов’язкового матеріалу, що 

потребує самостійного доопрацювання 

навчального курсу 

 

 

Критерії оцінювання завдання з культури мовлення  

Значення оцінки  

Правильне виконання кожного 

тестового завдання 

 

Високий рівень знань у межах 

обов’язкового матеріалу, можливо, з 

незначними недоліками Відсутність 

орфографічних та грубих 

пунктуаційних помилок 

 

Достатньо високий  рівень знань  

у межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих помилок. Наявна незначна 

кількість помилок 

 

Достатній рівень знань  у межах 

обов’язкового матеріалу з певною 

кількістю помилок змістового, 

орфографічного й пунктуаційного 

характеру. 

Посередній рівень знань  у межах 

обов’язкового матеріалу із значною 

кількістю недоліків. У роботі 

виявлено значну кількість 

орфографічних помилок 

 

Мінімально можливий 

допустимий рівень знань у межах 

обов’язкового матеріалу У роботі 

виявлено значну кількість 

неточностей, помилок змістового, 

орфографічного й пунктуаційного 

характеру. 

 

 

 Перелік допоміжних матеріалів: для проходження екзамену необхідні 

мобільний телефон / ПК, з якого є доступ до системи електронного навчання 

Moodle та встановлені Skype / Google Hangouts Meet. 



 

Орієнтовний перелік питань з історії української культури: 

 

Орієнтовний перелік питань з культури усного і писемного мовлення: 

 

Орієнтовний перелік питань з «Права людини, громадянина України»: 

1. Людина, особа та громадянин: співвідношення понять 

2. Права людини: поняття, сутність та риси 

3. Еволюція становлення та розвитку основоположних прав людини і 

громадянина. 

4. Позитивізм та природно-правова теорія про права людини. 

5. Класифікація прав людини і громадянина. 

6. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина та його 

зміст.  

7. Принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина.  

8. Громадянство України як елемент правового статусу. 

9. Закріплення прав свобод і обов’язків людини і громадянина в Конституції 

України.   

10. Поняття, особливості особистих прав та свобод людини і громадянина. 

11.  Право на життя та здоров’я. 

12.  Право на свободу та на особисту недоторканість, право на повагу до 

гідності. 

13.  Право на недоторканість житла та право на таємницю особистого життя. 

14.  Свобода світогляду віросповідання, свобода пересування та право 

вільного вибору місця проживання. 

15. Поняття, природа та особливості політичних прав та свобод. 

16.  Право на громадянство. 

17.  Право на інформацію (право на доступ до інформації). 

18. Право на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації. 

19. Право на участь в управлінні державними справами та право на 

звернення. 

20. Право вільно обирати та бути обраними до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

21. Право на свободу зборів, мітингів. 

22. Поняття та види економічних прав і свобод.  

23. Поняття та види соціальних прав і свобод.  

24. Поняття та види культурних прав і свобод. 

25. Поняття механізму правового захисту прав людини та його структурні 

елементи. 

26. Судовий захист прав і свобод людини: поняття, зміст. 

27. Позасудовий механізм захисту прав та свобод людини і громадянина 

28. Інститут Уповноваженого з прав людини: правовий статус, 

повноваження, організація діяльності та гарантії діяльності. 

29. Універсальна система захисту прав людини 

30. Регіональна система захисту прав людини 

 



 

 
 

Екзаменатор                 Є. А. Ковальов 

Завідувач кафедри                О. О. Салата 

Екзаменатор                 О.М. Зарудня 

Завідувач кафедри                С. О. Караман 

Екзаменатор                 О.І. Чаплюк 

Завідувач кафедри                Л. В. Орел 

 


