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Із дисципліни «Культура усного і писемного мовлення (українська)» – 

тестові завдання, які розміщені на ЕНК «Українські студії: культура усного 

і писемного мовлення (українська) (1 курс ІСб 1-22 – 4.Од , денна)» в 

рубриці «Семестровий контроль: екзамен» за покликанням:   

ІСб 1-22 – 4.Од.: 

 https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=613724   

Тестування передбачає відповідь на 20 питань.  

Можливість відповіді на тестові завдання активізується під час проведення 

іспиту відповідно до графіку атестаційного тижня.  Студентові для 

виконання кожного тесту надається одна спроба. 

Із дисципліни «Права людини, громадянина України» – тестові завдання, 

які розміщені на ЕНК «Українські студії: права людини, громадянина 

України (1 курс ІСб 1-22 – 4.Од, денна)» в рубриці «Семестровий контроль: 

екзамен» за покликанням:   

Тестування передбачає відповідь на 20 питань.   

Максимальна 

кількість балів 

40 балів 

Тестові завдання з Прав людини, громадянина України- 20 б. 

Тестові завдання з Культури усного та писемного мовлення – 20 б.  

Критерії 

оцінювання 

 

Критерії оцінювання завдань з дисципліни «Культура усного і 

писемного мовлення (українська)»  

 

20 балів (кожна правильна відповідь – 1 бал).  

 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/assign/view.php?id=613724


Критерії оцінювання завдань з дисципліни «Права людини, 

громадянина України » 

20 балів (кожна правильна відповідь – 1 бал).  

Тестування передбачає відповідь на 20 питань.  

  
Перелік 

допоміжних 

матеріалів 

Комп’ютерна техніка,  

доступ до мережі Інтернет, 

конспекти лекцій  

Зразки тестів 

 

Орієнтовний 

перелік питань  

Зразки тестів з   дисципліни «Права людини, громадянина України»: 

 

1. Загальна декларація прав людини була прийнята та 

проголошена в … (в якому році?): 

а) 1948 році, 

б) 1950 році, 

в) 1966 році 

 

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

(Рим, 1950 рік) передбачає, що для забезпечення дотримання Високими 

Договірними Сторонами їхніх зобов'язань за цією Конвенцією та 

протоколами до неї створюється … (який саме суд створюється?): 

а) Високий європейський суд, 

б) Європейський суд з прав людини, 

в) Європейський вищий правовий суд 

 

 

 

Орієнтовний перелік питань з дисципліни “Права людини, 

громадянина України ” для підготовки до екзамену: 

Аспекти розуміння поняття «право».  

Публічне та приватне право.  

Правосуб’єктність.  

Правопорушення.  

Склад правопорушення.  

Юридична відповідальність.  

Права людини і громадянина: поняття та суть. 

Загальна декларація прав людини (ЗДПЛ): загальна характеристика. 

Права людини, передбачені в ЗДПЛ. Вільність і рівність у гідності та 

правах. Наявність прав, свобод, передбачених ЗДПЛ без будь-яких 

диференціацій за расою, кольором шкіри, статтю, релігією, політичних чи 

інших переконань, національного чи соціального походження, майнового 

станового чи іншого положення. Право на життя, свободу, особисту 

недоторканність. Заборона рабства, підневільного стану, работоргівлі. 

Заборона катувань, жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність 

поводження чи покарання. Право на визнання правосуб’єктності. Рівність 

перед законом, право на рівний захист з боку закону. Право на ефективне 

відновлення прав національним судом у випадку порушення прав. Заборона 



довільному арешту, затриманню, вигнанню. Право людини на те, щоб її 

справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог 

справедливості незалежним і безстороннім судом. Презумпція 

невинуватості. Заборона засудження за злочин на підставі вчинення будь-

якого діяння або за бездіяльність, які під час їх вчинення не становили 

злочину за національними законами або за міжнародним правом. Заборона 

накладення покарання тяжче від того, яке могло бути застосоване на час 

вчинення злочину. Заборона безпідставного втручання у особисте і сімейне 

життя, безпідставного посягання на недоторканність житла, тайну 

кореспонденції або на честь і репутацію, право на захист закону від такого 

втручання або таких посягань. Право вільно пересуватися і обирати собі 

місце проживання у межах кожної держави. Право покинути будь-яку 

країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну. Право 

шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим 

притулком. Право на громадянство. Право одружуватися і засновувати 

сім'ю. Право володіти майном. Право на свободу думки, совісті і релігії; 

свобода змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати 

свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, 

прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні 

релігійних та ритуальних обрядів. Право на свободу переконань і на вільне 

їх виявлення; свобода безперешкодно дотримуватися своїх переконань та 

свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими 

засобами і незалежно від державних кордонів. Право на свободу мирних 

зборів і асоціацій. Право брати участь в управлінні своєю країною 

безпосередньо або через вільно обраних представників. Право на соціальне 

забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання гідності людини і 

для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній 

галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва 

та відповідно до структури і ресурсів кожної держави. Право на працю. 

Право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження 

робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку. Право на такий 

життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та 

необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання 

здоров'я і добробуту людини самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разі 

безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку 

втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини. Право на 

освіту. Право вільно брати участь у культурному житті суспільства, 

втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися 

його благами. Право на захист моральних і матеріальних інтересів, що є 

результатом своїх наукових, літературних або художніх праць. Право на 

соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені в 

ЗДПЛ, можуть бути повністю здійснені.  

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року: 

загальна характеристика та основні тези. Право народів на самовизначення. 

Право народів досягнення своїх цілей вільно розпоряджатися своїми 

природними багатствами і ресурсами без шкоди для будь-яких зобов'язань, 

що випливають з міжнародного економічного співробітництва, основаного 

на принципі взаємної вигоди, та з міжнародного права. Обов’язок держави 

поважати і забезпечувати всім перебуваючим у межах її території та під її 

юрисдикцією особам права, визнані в Пакті 1966 року, без будь-якої різниці 



щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших 

переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, 

народження чи іншої обставини. Обов’язок держави забезпечити рівне для 

чоловіків і жінок право користування всіма громадянськими і політичними 

правами, передбаченими в Пакті 1966 року. Право на життя як невід'ємне 

право кожної людини. Можливість винесення смертних вироків у країнах, 

які не скасували смертної кари, тільки за найтяжчі злочини. Заборона 

катування чи жорстокого, нелюдського або принижуючого гідність 

поводження чи покарання, рабства, работоргівлі, тримання у підневільному 

стані, поневолення. Право на свободу та особисту недоторканність, 

заборона свавільних арештів, свавільного тримання під вартою. Право тих, 

хто позбавлений волі, на гуманне поводження і поважання гідності, 

властивої людській особі. Заборона позбавлення волі на тій лише підставі, 

що особа не в змозі виконати якесь договірне зобов'язання. Право на вільне 

пересування і свобода вибору місця проживання в межах території держави 

– якщо особа законно перебуває на території будь-якої держави. Рівність 

перед судами і трибуналами. Неможливість визнання винним у вчиненні 

будь-якого кримінального злочину внаслідок якоїсь дії чи упущення, що, 

згідно з діючим на момент його вчинення внутрідержавним законодавством 

або міжнародним правом, не були кримінальним злочином. Право людини 

на визнання правосуб'єктності. Заборона свавільного чи незаконного 

втручання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних 

посягань на недоторканність його житла або таємницю його кореспонденції 

чи незаконних посягань на його честь і репутацію. Свобода думки, совісті і 

релігії, дотримання своїх поглядів. Заборона пропаганди війни. Свобода 

мирних зібрань, асоціацій. Право на одруження і право заснувати сім'ю. 

Право людини на заходи захисту, які є необхідними в її становищі, як 

малолітньої, з боку її сім'ї, суспільства і держави. Право участь у веденні 

державних справ. Рівність перед законом та рівний захист з боку закону. 

Право етнічних, релігійних та мовних меншостей, особам, які належать до 

таких меншостей користуватися своєю культурою, сповідувати свою 

релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною мовою.   

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 

року: загальна характеристик та основні тези. Право народів на 

самовизначення. Обов’язок держави забезпечити рівне для чоловіків і 

жінок право користування всіма економічними, соціальними і культурними 

правами, передбаченими в Пакті 1966 року. Право на працю. Право кожної 

людини на соціальне забезпечення, включаючи соціальне страхування. 

Надання особливої охорони матерям протягом розумного періоду до і після 

пологів. Право кожного на достатній життєвий рівень для нього і його сім'ї, 

що включає достатнє харчування, одяг і житло, і на неухильне поліпшення 

умов життя. Право кожної людини на найвищий досяжний рівень 

фізичного і психічного здоров'я. Право на освіту. Право на участь у 

культурному житті, користування результатами наукового прогресу та їх 

практичне застосування, право людини користування захистом моральних і 

матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з будь-якими науковими, 

літературними чи  художніми працями, автором яких вона є.  

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. і 

протоколи до неї. Право на життя. Заборона катування. Заборона рабства і 



примусової праці. Право на свободу та особисту недоторканність. Право на 

справедливий суд. Ніякого покарання без закону. Право на повагу до 

приватного і сімейного життя. Свобода думки, совісті і релігії. Свобода 

вираження поглядів. Свобода зібрань та об'єднання. Право на шлюб. Право 

на ефективний засіб юридичного захисту. Заборона дискримінації. Перший 

Протокол до Конвенції 1950 р.: захист власності, право на освіту, право на 

вільні вибори. Протокол 2 до Конвенції 1950 р.: повноваження 

Європейського суду з прав людини робити консультативні висновки за 

певних умов. Протокол 4 до Конвенції 1950 р.: заборона ув'язнення за борг, 

свобода пересування, заборона вислання громадянина, заборона 

колективного вислання іноземців. Протокол 6 до Конвенції 1950 р.: 

скасування смертної кари, смертна кара під час війни. Протокол 7 до 

Конвенції 1950 р.: процедурні гарантії, що стосуються вислання іноземців, 

право на оскарження в кримінальних справах, відшкодування в разі судової 

помилки, право не бути притягненим до суду або покараним двічі, 

рівноправність кожного з подружжя. Протокол 9 до Конвенції 1950 р.: 

вдосконалення процедури, передбаченої Конвенцією 1950 р. Протокол 10 

до Конвенції 1950 р.: внесення правки до Конвенції 1950 р. Протокол 11 до 

Конвенції 1950 р.: перебудова контрольного механізму Конвенції 1950 р. 

Протокол 12 до Конвенції 1950 р.: загальна заборона дискримінації. 

Протокол 13 до Конвенції 1950 р.: скасування смертної кари. Протокол 14 

до Конвенції 1950 р.: зміна контрольної системи Конвенції. Протокол 15 до 

Конвенції 1950 р.: зміна контрольної системи Конвенції – внесення змін до 

Конвенції. Протокол 16 до Конвенції 1950 р.: можливість вищих судових 

установ Високої Договірної Сторони, як визначено відповідно до ст. 10 

звертатися до ЄСПЛ щодо надання консультативних висновків з 

принципових питань, які стосуються тлумачення або застосування прав і 

свобод, визначених Конвенцією або протоколами до неї. 

Конституційні основи суспільного та державного ладу в Україні.  

Верховенство права.  

Громадянство України.  

Підстави набуття і припинення громадянства України.  

Права, свободи, обов’язки людини і громадянина, передбачені 

Конституцією України. Рівність людей у гідності та правах. Права і свободи 

людини: непорушність і невідчужуваність. Невичерпність прав і свобод 

людини і громадянина, передбачених Конституцією України. Рівність 

громадян перед законом, рівність у конституційних правах. Невід'ємне 

право на життя. Право на повагу гідності. Право на свободу та особисту 

недоторканність. Недоторканність житла. Право на таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Право на 

невтручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених 

Конституцією України. Свобода пересування, вільний вибір місця 

проживання, право вільно залишати територію України, за винятком 

обмежень, які встановлюються законом. Право на свободу думки і слова, на 

вільне вираження своїх поглядів і переконань. Право на свободу світогляду 

і віросповідання. Право громадян України на свободу об'єднання у 

політичні партії та громадські організації. Право громадян України брати 

участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих 



референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування. Громадяни мають право збиратися 

мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Право 

направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто 

звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

та посадових і службових осіб цих органів. Право володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, 

творчої діяльності. Право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 

законом. Право на працю. Право на страйк. Право на відпочинок. Право на 

соціальний захист. Право на житло. Право на достатній життєвий рівень 

для себе і своєї сім'ї. Право на охорону здоров'я, медичну допомогу та 

медичне страхування. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та 

на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Право на 

освіту. Згода чоловіка та дружини на шлюб як основа шлюбу. Рівність дітей 

у своїх правах незалежно від походження, народження у / поза шлюбом. 

Свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист 

інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних 

інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної 

діяльності. Захист судом прав і свобод людини і громадянина. Право на 

відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування 

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 

повноважень. Право знати свої права і обов'язки. Право на професійну 

правничу допомогу. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної 

цілісності України, шанування її державних символів як обов'язок громадян 

України. Обов’язки кожного не заподіювати шкоду природі, культурній 

спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки; сплачувати податки і збори в 

порядку і розмірах, встановлених законом; неухильно додержуватися 

Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, 

честь і гідність інших людей. Обов'язок батьків утримувати дітей до їх 

повноліття. Обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх 

непрацездатних батьків. 

Правосуддя в Україні. Завдання суду.  

Верховний Суд – найвищий суд у системі судоустрою України, вищі 

спеціалізовані суди. Завдання цивільного судочинства, завдання 

господарського судочинства, завдання адміністративного судочинства. 

Завдання кримінального провадження. Заборона створення надзвичайних 

та особливих судів. Право на справедливий суд. Право на повноважний 

суд. Рівність перед законом і судом. Професійна правнича допомога при 

реалізації права на справедливий суд.  

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Мета створення ЄСПЛ. 

Компетенція ЄСПЛ. Міждержавні справи. Індивідуальні заяви. Умови 

прийнятності заяви. Розгляд справи ЄСПЛ. Справедлива сатисфакція. 

Обов'язкова сила рішень та їх виконання. 

 

 

Зразки тестів з  дисципліни «Культура усного і писемного мовлення 



(українська)»:  

    У яких рядках правильно вжито форми власних назв? 

А Надіслано Ігореві Петровичеві Проценко 

Б Відсутній Рожнюк Петро Валерієвич 

В Викликати Федонюка Василя Кириловича 

Г Прийняти Савченка Олега Кузьмовича 

Д За відсутності Сабана Ігоря Геннадійовича 

 

      У яких рядках усі прикметники треба писати через дефіс? 

А економіко/правовий, дизель/моторний, нью/йоркський 

Б суспільно/політичний, військово/морський, легко/займистий 

В екс/чемпіонський, західно/європейський, науково/технічний  

Г воєнно/промисловий, фізико/математичний, само/хідний 

Д конкуренто/спроможний, чорно/білий, навчально/виховний 

 

Знайдіть словосполучення, яке не потребує редагування: 

A відповіді збігаються 

Б даний випадок 

В бажаючі взяти участь 

Г слідуюча зупинка 

Д престижний ВУЗ 

 

 

Орієнтовний перелік питань з  дисципліни «Культура усного і 

писемного мовлення (українська)» для підготовки до екзамену: 

 

1. Культура української мови. Ознаки культури української мови. 

2. Українська мова як єдина національна мова українського народу і форма його 

національної культури. Державна мова, її функції. 

3. Поняття літературної мови. Ознаки літературної мови: високий ступінь 

престижності, багатофункціональність, стилістична диференціація, 

унормованість, наддіалектність. Позитивні та негативні риси пуризму.  

4. Суть етнополітичних концепцій походження українського народу і його мови. 

5. Літературно-писемна двомовність ХІV–ХVІІІ ст.: слов’яноруська мова, 

староукраїнська («проста мова»). Формування та джерела розвитку 

національної мови.  

6. Типологічні особливості української мови на фонетичному, морфологічному та 

синтаксичному рівнях.  

7. Характеристика офіційно-ділового стилю мовлення. 

8. Характеристика наукового стилю мовлення. 

9. Характеристика розмовного стилю мовлення. 

10. Стилі мовлення в Інтернеті. 

11. Особливості усного спілкування у фаховій діяльності. Загальні вимоги. 

12. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.  

13. Жанри усного мовлення. 

14. Мистецтво публічного виступу. Умови успішного публічного виступу.  

15. Підготовка до публічного виступу. 

16. Способи виголошенн промови. 

17. Установлення контакту з аудиторієта способи утримання уваги. 

18. Кінетична система спілкування. 

19. Закони ефективного спілкування.  

20.     Мовний етикет як складник культури мовлення  
20. Виразність усного мовлення. Інтонація, мовні такти, паузи, логічний 

наголос, мелодика мовлення, темп мовлення. 

21. Позамовні засоби виразності.  



22. Вимова голосних звуків. 

23. Вимова приголосних звуків. 

24. Вимова слів іншомовного походження. Акцентуаційні норми 

25. Функціонування української мови в уснорозмовній сфері та вплив на 

соціум (професійна комунікація, мова медіа та реклами)  

26. Специфіка і структура мовленнєвого впливу. Маніпулятивні технології: 

способи розпізнання та протистояння. Мова як наскрізна сугестивна система. 

27.  Офіційне та приватне спілкування крізь призми маніпулятивних 

технологій.  

28. Захист від маніпулятивного впливу. Техніки протистояння 

маніпулюванням. 

29. Гендерні характеристики комунікативної поведінки. 

30. Реалізація стратегії фемінізації в українській мові. 

31.  Вікові особливості комунікативних властивостей особистості. 

32. Мовна норма.  Система норм писемного мовлення: лексико-фразеологічні, 

морфологічні, синтаксичні, графічні, орфографічні, пунктуаційні, стилістичні. 

Причини порушення мовних норм. 

33. Принципи правопису. 

34. Особливості фіксації мовних норм у правописі, словниках, довідниках, 

підручниках та посібниках з української мови. 

35.  Чергування у з в та і з й. 

36. Позначення м’якості приголосних на письмі. Найважливіші правила 

вживання м’якого знака.  

37. Правила вживання апострофа в сучасному українському правописові. 

Сполучення літер йо – ьо.  

38. Правопис префіксів у сучасній українській літературній мові.  

39. Правопис слів іншомовного походження в сучасній українській 

літературній мові.  

40. Ненаголошені е, и, о в сучасній українській літературній мові. Звук [а] з 

давнього звука [о]. Префікси пре-, при-, прі-. 

41. Написання складних слів разом, через дефіс та окремо.  

42. Спрощення в групах приголосних. 

43. Подвоєння приголосних звуків. 

44. Написання слів з великої літери. 

45. Правопис часток не та ні. 

46. Точність наукового мовлення. Особливості вживання термінів. Правила 

вживання слів іншомовного походження в професійному мовленні.  

47. Причини порушення семантичної точності мовлення. 

48. Найпоширеніші типи порушення фразеологічної точності. 

49. Українська лексикографія. Типи словників. 

50. Словотвірні норми. Нормативність творення відонімних дериватів. 

Прізвища, імена та імена по батькові: закономірності творення та особливості 

відмінювання.  

51. Нормативність уживання граматичних форм самостійних частин мови.  

52. Синонімія та омонімія відмінкових та прийменниково-відмінкових форм. 

53. Порушення норм у вживанні службових частин мови.  

54. Порядок слів у реченні. Синтаксична норма в словосполученні.  

55. Керування та узгодження між компонентами речення. Координація 

головних членів речення.  

56. Формальна і семантична ускладненість речення.  

57. Розділові знаки у складносурядному, складнопідрядному та 

безсполучниковому реченнях.  

58. Пряма та непряма мова. Розділові знаки при прямій / непрямій мові.  
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