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ВСТУП
Дисципліна «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» розроблена з урахуванням освітньокваліфікаційної характеристики фахівця, яка визначає вимоги до знань, умінь, навичок
спеціаліста широкого профілю в умовах переходу до ринкової економіки, побудови
правової держави, формування нової правової культури.
Основною метою її вивчення є засвоєння знань, пов’язаних з професійною
підготовкою студентів, набуття ними практичних навичок використання і застосування
правових норм.
Критерії оцінювання
виконання комплексних контрольних завдань (робіт)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
1.Загальні положення.
Мета виконання ККР - визначити рівень підготовки студентів з навчальної
дисципліни; перевірити вміння студентів застосовувати отриманні знання, навички для
вирішення практичних господарських ситуацій.
Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Оцінку рівня підготовки
пропонується виставляти з теоретичної та практичної
частин окремо, як
середньоарифметичне з оцінок за відповідь на кожне запитання. Загальна оцінка
виконання студентами ККР визначається як середньоарифметичне з оцінок, зазначених
розділів завдань. При середньоарифметичній оцінці з п’ятьма і більше десятих бала (2,5;
3,5; 4,5) оцінка округлюється на користь студента.
Оцінка теоретичних знань студентів шляхом тестування здійснюється таким чином:
«Відмінно»– не менше 90% правильних відповідей, .
«Добре»– 90-80% правильних відповідей.
«Задовільно»– 80-60% правильних відповідей.
«Незадовільно»– менше 60% правильних відповідей.
2.Норми оцінок.
2.1.Оцінка «відмінно», «A» виставляється, якщо студент виконав ККР відповідно
завдання і в повному обсязі прийняв вірні рішення, аргументовано обґрунтував їх,
проявив вміння застосування знань для вирішення практичних ситуацій, творчо
використовує знання для розв’язування практичних завдань.
2.2.Оцінка «добре», «B,C»
виставляється студенту, який при додержані
вищеназваних вимог менш повно і ґрунтовно виконав ККР, допустив в розрахунках не
принципові неточності, одиничні незначні недоробки. Можливі незначні (1-2) помилки в
несуттєвих висновках, узагальнених розрахунках.
2.3.Оцінка «задовільно», «D, E» виставляється студенту, якщо ККР виконано
відповідно до завдання, але відповіді на тести дані частково, при вирішенні практичних
завдань здобуті знання студент застосовує з труднощами, технікою розрахунків володіє
слабо.
2.4.Оцінка «незадовільно», «FX» виставляється студенту, якщо при виконанні ККР
відсутні відповіді на більшу кількість тестів, допущені принципові помилки в
розрахунках і грубі помилки в кінцевих висновках.
Запропонований варіант комплексної контрольної роботи вміщує 4 тестові завдання
й одне запитання теоретичного характеру.
Кожен варіант контрольної роботи включає завдання, що відображають основні поняття і
положення найважливіших тем курсу. Низка завдань містить вказівку на правовий акт,
знання змісту якого допоможе Вам дати правильну і повну відповідь.
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«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 1

Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Міжнародні стандарти права на освіту.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Закон України «Про вищу освіту» був прийнятий:
а) 1 травня 2014 р.;
б) 1 червня 2014 р.;
в) 1 липня 2014 р.;
г) 1 травня 2015 р.
2. Автономний вищий навчальний заклад, що здійснює навчально-виховну і наукову
діяльність – це :
а) колегіум;
б) університет;
в) інститут;
г) ліцей.
3. У загальній соціально-культурній структурі вузу бібліотека розглядається як :
а) складова даної структури;
б) повністю самостійна установа;
в) автономна одиниця;
г) частково самостійна установа.
4. Складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та передбачає
профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки
здобувачів вищої та післядипломної освіти – це :
а) напрям підготовки;
б) спеціалізація;
в) галузь знань;
г) професія.
5. Навчання у широкому значенні розглядається як:
а) один із найважливіших видів діяльності людини;
б) засвоєння відповідної кількості інформації;
в) формування вмінь та навичок;
г) вивчення теоретичного матеріалу.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 2

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Суть і соціальний зміст вищої освіти.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Мета студентського самоврядування – це :
а) забезпечення та захист прав та інтересів студентів;
б) самостійне керівництво вузом;
в) організація дозвілля студентства;
г) контроль за виконанням студентом графіку навчального процесу.
2. Провідною формою організації навчального процесу у вузі є:
а) практичне заняття;
б) лекція;
в) семінарське заняття;
г) самостійна робота.
3. Система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення,
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані
результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного
ступеня вищої освіти – це :
а) освітньо-кваліфікаційна характеристика;
б) галузь знань;
в) освітньо-професійна програма;
г) напрям підготовки.
4.Бібліотека ПУЕТ була заснована у:
а) 1961 році;
б) 1963 році;
в) 1965 році;
г) 1968 році.
5.Перший європейський університет з’явився у місті:
а) Париж;
б) Прага;
в) Сорбонна;
г) Болонья.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 3

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Державна політика в галузі освіти в Україні.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Головна мета Болонського процесу - це:
а) створення ідентичної систем освіти у різних країнах;
б) сприяння необхідним європейським вимірам у вищій освіті;
в) формування єдиного центру керування вищою освітою;
г) об’єднання освітніх систем європейських країн.
2. За користування гуртожитком студент:
а) має право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату;
б) не має право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату;
в) має соціальну пільгу;
г) має в разі наявності високих показників навчання.
3. Фундаменталізація навчання - це:
а) урахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, змісту дисципліни;
б) індивідуальне навчання;
в) посилення індивідуального впливу викладача на студентів;
г) обґрунтування необхідності процесу навчання.
4. Культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих , рукописних і
електронних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах,
організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів – це :
а) архів;
б) бібліотека;
в) сховище;
г) книгарня.
5. Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення,
професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка
визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну
діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти – це :
а) компетентність;
б) кваліфікація;
в) спеціалізація;
г) професіоналізм.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 4

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Світова та вітчизняна система вищої освіти.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Невід'ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і
інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, й їхню участь в
управлінні вищим навчальним закладом
а) студентська автономія;
б) студентський контроль;
в) студентський нагляд;
г) студентське самоврядування.
2. Педагогічне спілкування - це:
а) процес навчання;
б) процес виховання;
в) процес взаємодій між викладачем та студентами;
г) довільна розмова між суб’єктами процесу.
3. Індивідуалізація навчання - це:
а) збільшення кількості дисциплін гуманітарного циклу;
б) збільшення кількості дисциплін за фахом;
в) збільшення кількості загальноосвітніх дисциплін;
г) збільшення кількості студентів.
4. Другим за часом заснування університетом в Європі став:
а) Оксфордський;
б) Болонський;
в) Тулузький;
г) Сорбонна.
5. Упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці – це :
а) бібліотечний фонд;
б) бібліотечний архів;
в) бібліотечний каталог;
г) бібліотечне сховище.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 5

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Реформи та інновації у вищій освіті.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена
установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання)
відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про
вищу освіту – це :
а) спеціалізація;
б) компетентність;
в) професіоналізація;
г) кваліфікація.
2. Одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти,
необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання – це :
а) навчальна година;
б) академічна година;
в) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи;
г) навчальний тиждень
3. Спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним, наперед
визначеним розпорядком; зовнішнє вираження узгодженої діяльності педагога та
студента, що здійснюється у визначеному порядку і в певному режимі – це :
а) засоби навчання;
б) методика навчання;
в) форма організації навчання;
г) прийоми навчання.
4. Україна приєдналася до Болонської декларації у:
а) 2003 році;
б) 2005 році;
в) 2006 році;
г) 2008 році.
5. Сукупність розміщених за певними правилами бібліографічних записів на документи,
що розкривають склад і зміст фонду бібліотеки або інформаційного центру – це :
а) довідково-бібліографічний апарат;
б) комплектування;
в) бібліотечний каталог;
г) бібліотечне сховище.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 6

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Вища освіта України і європейський освітній простір.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу у
прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу,
наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності,
самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених цим Законом, - це :
а) інтегрорваність вищого навчального закладу;
б) відокремленість вищого навчального закладу;
в) суверенітет вищого навчального закладу;
г) автономія вищого навчального закладу.
2. Основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених
спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка – це :
а) напрям підготовки;
б) спеціалізація ;
в) галузь знань;
г) спеціальність.
3. Постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України є:
а) Український студентський союз;
б) Всекраїнська студентська спілка;
в) Всеукраїнська студентська рада;
г) Українська асоціація студентського самоврядування.
4. Велика Хартія європейських університетів була підписана:
а) 18 червня 1988 року;
б) 18 вересня 1988 року;
в) 19 серпня 1989 року;
г) 19 жовтня 1989 року.
5. Процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за
певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої
діяльності – це :
а) акредитація;
б) ліцензування;
в) глобалізація;
г) інтеграція.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10
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«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 7

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Історія виникнення і розвитку університетів.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Незалежний та демократичний національний студентський союз України, який на
добровільних засадах об'єднує органи самоврядування студентів і аспірантів, студентські
громадські організації, студентські клуби та наукові товариства, що діють у вищих
навчальних закладах України, а також окремих активних студентів з метою захисту прав та
представництва інтересів української студентської громади на національному й
міжнародному рівнях – це :
а) Українська студентська спілка;
б) Українська асоціація студентського самоврядування;
в) Український студентський союз;
г) Всеукраїнська студентська рада.
2. У загальній соціально-культурній структурі вузу бібліотека розглядається як :
а) складова даної структури;
б) повністю самостійна установа;
в) автономна одиниця;
г) частково самостійна установа.
3. Складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка – це :
а) спеціальність;
б) напрям підготовки;
в) спеціалізація;
г) профіль.
4. Упорядковані способи діяльності педагога та студента, спрямовані на ефективне
розв'язання навчально-виховних завдань – це :
а) засоби навчання;
б) методи навчання;
в) форма організації навчання;
г) прийоми навчання.
5. Українська асоціація студентського самоврядування заснована
а) 1995 року;
б) 1996 року;
в) 1998 року;
г) 1999 року.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10
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«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 8

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Стандарти вищої освіти України.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Найвищим керівним органом Всеукраїнської студентської Ради є:
а) конференція;
б) президія;
в) дирекція;
г) з’їзд.
2. Велика Хартія європейських університетів була підписана:
а) 18 червня 1988 року;
б) 18 вересня 1988 року;
в) 19 серпня 1989 року;
г) 19 жовтня 1989 року.
3. Першим університетом на землях України вважають:
а) Києво-Могилянську академію;
б) Львівський університет;
в) Слов'яно-греко-латинську академію в місті Острог;
г) Харківський університет.
4. Рівень організації освітнього процесу в університеті, що відповідає стандартам вищої
освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових
знань – це :
а) якість освітньої діяльності;
б) навчальний процес;
в) структура навчального процесу;
г) графік навчального процесу.
5. Особлива форма практичних занять, яка полягає в самостійному вивченні студентами
окремих питань і тем лекційного курсу з наступним обговоренням та (або) оформленням
матеріалу у вигляді повідомлення, реферату, доповіді тощо – це :
а) практичне заняття;
б) лекція;
в) семінарське заняття;
г) лабораторне заняття.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10
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«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 9

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Функціонально-організаційна структура та характеристика органів управління
університетом.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Предмети матеріальної та духовної культури, які використовуються у процесі
навчально-виховної роботи – це :
а) засоби навчання;
б) методи навчання;
в) форми організації навчання;
г) прийоми навчання.
2. Історія становлення Полтавського університету економіки і торгівлі бере свій початок
від:
а) 1960 року;
б) 1961 року;
в) 1963 року;
г) 1969 року.
3. Упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці – це :
а) бібліотечний фонд;
б) бібліотечний архів;
в) бібліотечний каталог;
г) бібліотечне сховище.
4. Упорядковані способи діяльності педагога та студента, спрямовані на ефективне
розв'язання навчально-виховних завдань – це :
а) засоби навчання;
б) методи навчання;
в) форма організації навчання;
г) прийоми навчання.
5.
Болонська
декларація
була
підписана
міністрами
освіти
29
країн Західної і Центральної Європи:
а) 19 червня 1994 року;
б) 18 липня 1995 року;
в) 13 травня 1998 року;
г) 19 червня 1999 року.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 10

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Права й обов’язки студентів.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд
студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та
навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами
відповідних завдань – це :
а) практичне заняття;
б) лекція;
в) семінарське заняття;
г) лабораторне заняття.
2. Здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю – це :
а) галузева підготовка;
б) навчальний процес;
в) освітня діяльність;
г) професійна підготовка.
3. Особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з
метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації
а) студенти;
б) слухачі;
в) аспіранти;
г) здобувачі вищої освіти.
4. Україна приєдналася до Болонської декларації у:
а) 2003 році;
б) 2005 році;
в) 2006 році;
г) 2008 році.
5. Постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України є:
а) Український студентський союз;
б) Всекраїнська студентська спілка;
в) Всеукраїнська студентська рада;
г) Українська асоціація студентського самоврядування.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 11

Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Міжнародні стандарти права на освіту.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Закон України «Про вищу освіту» був прийнятий:
а) 1 травня 2014 р.;
б) 1 червня 2014 р.;
в) 1 липня 2014 р.;
г) 1 травня 2015 р.
2. Автономний вищий навчальний заклад, що здійснює навчально-виховну і наукову
діяльність – це :
а) колегіум;
б) університет;
в) інститут;
г) ліцей.
3. У загальній соціально-культурній структурі вузу бібліотека розглядається як :
а) складова даної структури;
б) повністю самостійна установа;
в) автономна одиниця;
г) частково самостійна установа.
4. Складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та передбачає
профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки
здобувачів вищої та післядипломної освіти – це :
а) напрям підготовки;
б) спеціалізація;
в) галузь знань;
г) професія.
5. Навчання у широкому значенні розглядається як:
а) один із найважливіших видів діяльності людини;
б) засвоєння відповідної кількості інформації;
в) формування вмінь та навичок;
г) вивчення теоретичного матеріалу.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 12

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Суть і соціальний зміст вищої освіти.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Мета студентського самоврядування – це :
а) забезпечення та захист прав та інтересів студентів;
б) самостійне керівництво вузом;
в) організація дозвілля студентства;
г) контроль за виконанням студентом графіку навчального процесу.
2. Провідною формою організації навчального процесу у вузі є:
а) практичне заняття;
б) лекція;
в) семінарське заняття;
г) самостійна робота.
3. Система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення,
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані
результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного
ступеня вищої освіти – це :
а) освітньо-кваліфікаційна характеристика;
б) галузь знань;
в) освітньо-професійна програма;
г) напрям підготовки.
4.Бібліотека ПУЕТ була заснована у:
а) 1961 році;
б) 1963 році;
в) 1965 році;
г) 1968 році.
5.Перший європейський університет з’явився у місті:
а) Париж;
б) Прага;
в) Сорбонна;
г) Болонья.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 13

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Державна політика в галузі освіти в Україні.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Головна мета Болонського процесу - це:
а) створення ідентичної систем освіти у різних країнах;
б) сприяння необхідним європейським вимірам у вищій освіті;
в) формування єдиного центру керування вищою освітою;
г) об’єднання освітніх систем європейських країн.
2. За користування гуртожитком студент:
а) має право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату;
б) не має право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату;
в) має соціальну пільгу;
г) має в разі наявності високих показників навчання.
3. Фундаменталізація навчання - це:
а) урахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, змісту дисципліни;
б) індивідуальне навчання;
в) посилення індивідуального впливу викладача на студентів;
г) обґрунтування необхідності процесу навчання.
4. Культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих , рукописних і
електронних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах,
організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів – це :
а) архів;
б) бібліотека;
в) сховище;
г) книгарня.
5. Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення,
професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка
визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну
діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти – це :
а) компетентність;
б) кваліфікація;
в) спеціалізація;
г) професіоналізм.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 14

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Світова та вітчизняна система вищої освіти.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Невід'ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і
інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, й їхню участь в
управлінні вищим навчальним закладом
а) студентська автономія;
б) студентський контроль;
в) студентський нагляд;
г) студентське самоврядування.
2. Педагогічне спілкування - це:
а) процес навчання;
б) процес виховання;
в) процес взаємодій між викладачем та студентами;
г) довільна розмова між суб’єктами процесу.
3. Індивідуалізація навчання - це:
а) збільшення кількості дисциплін гуманітарного циклу;
б) збільшення кількості дисциплін за фахом;
в) збільшення кількості загальноосвітніх дисциплін;
г) збільшення кількості студентів.
4. Другим за часом заснування університетом в Європі став:
а) Оксфордський;
б) Болонський;
в) Тулузький;
г) Сорбонна.
5. Упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці – це :
а) бібліотечний фонд;
б) бібліотечний архів;
в) бібліотечний каталог;
г) бібліотечне сховище.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 15

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Реформи та інновації у вищій освіті.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена
установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання)
відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про
вищу освіту – це :
а) спеціалізація;
б) компетентність;
в) професіоналізація;
г) кваліфікація.
2. Одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти,
необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання – це :
а) навчальна година;
б) академічна година;
в) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи;
г) навчальний тиждень
3. Спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним, наперед
визначеним розпорядком; зовнішнє вираження узгодженої діяльності педагога та
студента, що здійснюється у визначеному порядку і в певному режимі – це :
а) засоби навчання;
б) методика навчання;
в) форма організації навчання;
г) прийоми навчання.
4. Україна приєдналася до Болонської декларації у:
а) 2003 році;
б) 2005 році;
в) 2006 році;
г) 2008 році.
5. Сукупність розміщених за певними правилами бібліографічних записів на документи,
що розкривають склад і зміст фонду бібліотеки або інформаційного центру – це :
а) довідково-бібліографічний апарат;
б) комплектування;
в) бібліотечний каталог;
г) бібліотечне сховище.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10
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«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 16

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Вища освіта України і європейський освітній простір.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу у
прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу,
наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності,
самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених цим Законом, - це :
а) інтегрорваність вищого навчального закладу;
б) відокремленість вищого навчального закладу;
в) суверенітет вищого навчального закладу;
г) автономія вищого навчального закладу.
2. Основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених
спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка – це :
а) напрям підготовки;
б) спеціалізація ;
в) галузь знань;
г) спеціальність.
3. Постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України є:
а) Український студентський союз;
б) Всекраїнська студентська спілка;
в) Всеукраїнська студентська рада;
г) Українська асоціація студентського самоврядування.
4. Велика Хартія європейських університетів була підписана:
а) 18 червня 1988 року;
б) 18 вересня 1988 року;
в) 19 серпня 1989 року;
г) 19 жовтня 1989 року.
5. Процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за
певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої
діяльності – це :
а) акредитація;
б) ліцензування;
в) глобалізація;
г) інтеграція.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10
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КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 17

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Історія виникнення і розвитку університетів.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Незалежний та демократичний національний студентський союз України, який на
добровільних засадах об'єднує органи самоврядування студентів і аспірантів, студентські
громадські організації, студентські клуби та наукові товариства, що діють у вищих
навчальних закладах України, а також окремих активних студентів з метою захисту прав та
представництва інтересів української студентської громади на національному й
міжнародному рівнях – це :
а) Українська студентська спілка;
б) Українська асоціація студентського самоврядування;
в) Український студентський союз;
г) Всеукраїнська студентська рада.
2. У загальній соціально-культурній структурі вузу бібліотека розглядається як :
а) складова даної структури;
б) повністю самостійна установа;
в) автономна одиниця;
г) частково самостійна установа.
3. Складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка – це :
а) спеціальність;
б) напрям підготовки;
в) спеціалізація;
г) профіль.
4. Упорядковані способи діяльності педагога та студента, спрямовані на ефективне
розв'язання навчально-виховних завдань – це :
а) засоби навчання;
б) методи навчання;
в) форма організації навчання;
г) прийоми навчання.
5. Українська асоціація студентського самоврядування заснована
а) 1995 року;
б) 1996 року;
в) 1998 року;
г) 1999 року.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 18

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Стандарти вищої освіти України.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Найвищим керівним органом Всеукраїнської студентської Ради є:
а) конференція;
б) президія;
в) дирекція;
г) з’їзд.
2. Велика Хартія європейських університетів була підписана:
а) 18 червня 1988 року;
б) 18 вересня 1988 року;
в) 19 серпня 1989 року;
г) 19 жовтня 1989 року.
3. Першим університетом на землях України вважають:
а) Києво-Могилянську академію;
б) Львівський університет;
в) Слов'яно-греко-латинську академію в місті Острог;
г) Харківський університет.
4. Рівень організації освітнього процесу в університеті, що відповідає стандартам вищої
освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових
знань – це :
а) якість освітньої діяльності;
б) навчальний процес;
в) структура навчального процесу;
г) графік навчального процесу.
5. Особлива форма практичних занять, яка полягає в самостійному вивченні студентами
окремих питань і тем лекційного курсу з наступним обговоренням та (або) оформленням
матеріалу у вигляді повідомлення, реферату, доповіді тощо – це :
а) практичне заняття;
б) лекція;
в) семінарське заняття;
г) лабораторне заняття.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 19

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Функціонально-організаційна структура та характеристика органів управління
університетом.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Предмети матеріальної та духовної культури, які використовуються у процесі
навчально-виховної роботи – це :
а) засоби навчання;
б) методи навчання;
в) форми організації навчання;
г) прийоми навчання.
2. Історія становлення Полтавського університету економіки і торгівлі бере свій початок
від:
а) 1960 року;
б) 1961 року;
в) 1963 року;
г) 1969 року.
3. Упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці – це :
а) бібліотечний фонд;
б) бібліотечний архів;
в) бібліотечний каталог;
г) бібліотечне сховище.
4. Упорядковані способи діяльності педагога та студента, спрямовані на ефективне
розв'язання навчально-виховних завдань – це :
а) засоби навчання;
б) методи навчання;
в) форма організації навчання;
г) прийоми навчання.
5.
Болонська
декларація
була
підписана
міністрами
освіти
29
країн Західної і Центральної Європи:
а) 19 червня 1994 року;
б) 18 липня 1995 року;
в) 13 травня 1998 року;
г) 19 червня 1999 року.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 20

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Права й обов’язки студентів.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд
студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та
навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами
відповідних завдань – це :
а) практичне заняття;
б) лекція;
в) семінарське заняття;
г) лабораторне заняття.
2. Здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю – це :
а) галузева підготовка;
б) навчальний процес;
в) освітня діяльність;
г) професійна підготовка.
3. Особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з
метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації
а) студенти;
б) слухачі;
в) аспіранти;
г) здобувачі вищої освіти.
4. Україна приєдналася до Болонської декларації у:
а) 2003 році;
б) 2005 році;
в) 2006 році;
г) 2008 році.
5. Постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України є:
а) Український студентський союз;
б) Всекраїнська студентська спілка;
в) Всеукраїнська студентська рада;
г) Українська асоціація студентського самоврядування.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 21

Теоретичне завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Міжнародні стандарти права на освіту.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Закон України «Про вищу освіту» був прийнятий:
а) 1 травня 2014 р.;
б) 1 червня 2014 р.;
в) 1 липня 2014 р.;
г) 1 травня 2015 р.
2. Автономний вищий навчальний заклад, що здійснює навчально-виховну і наукову
діяльність – це :
а) колегіум;
б) університет;
в) інститут;
г) ліцей.
3. У загальній соціально-культурній структурі вузу бібліотека розглядається як :
а) складова даної структури;
б) повністю самостійна установа;
в) автономна одиниця;
г) частково самостійна установа.
4. Складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та передбачає
профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки
здобувачів вищої та післядипломної освіти – це :
а) напрям підготовки;
б) спеціалізація;
в) галузь знань;
г) професія.
5. Навчання у широкому значенні розглядається як:
а) один із найважливіших видів діяльності людини;
б) засвоєння відповідної кількості інформації;
в) формування вмінь та навичок;
г) вивчення теоретичного матеріалу.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 22

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Суть і соціальний зміст вищої освіти.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Мета студентського самоврядування – це :
а) забезпечення та захист прав та інтересів студентів;
б) самостійне керівництво вузом;
в) організація дозвілля студентства;
г) контроль за виконанням студентом графіку навчального процесу.
2. Провідною формою організації навчального процесу у вузі є:
а) практичне заняття;
б) лекція;
в) семінарське заняття;
г) самостійна робота.
3. Система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах
спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання
за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення,
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані
результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного
ступеня вищої освіти – це :
а) освітньо-кваліфікаційна характеристика;
б) галузь знань;
в) освітньо-професійна програма;
г) напрям підготовки.
4.Бібліотека ПУЕТ була заснована у:
а) 1961 році;
б) 1963 році;
в) 1965 році;
г) 1968 році.
5.Перший європейський університет з’явився у місті:
а) Париж;
б) Прага;
в) Сорбонна;
г) Болонья.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 23

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Державна політика в галузі освіти в Україні.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Головна мета Болонського процесу - це:
а) створення ідентичної систем освіти у різних країнах;
б) сприяння необхідним європейським вимірам у вищій освіті;
в) формування єдиного центру керування вищою освітою;
г) об’єднання освітніх систем європейських країн.
2. За користування гуртожитком студент:
а) має право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату;
б) не має право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату;
в) має соціальну пільгу;
г) має в разі наявності високих показників навчання.
3. Фундаменталізація навчання - це:
а) урахування індивідуально-психологічних особливостей студентів, змісту дисципліни;
б) індивідуальне навчання;
в) посилення індивідуального впливу викладача на студентів;
г) обґрунтування необхідності процесу навчання.
4. Культурно-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих , рукописних і
електронних матеріалів, проводить їх опрацювання і відображення у каталогах,
організовує відповідне їх зберігання, збереження і обслуговування ними читачів – це :
а) архів;
б) бібліотека;
в) сховище;
г) книгарня.
5. Динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення,
професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка
визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну
діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти – це :
а) компетентність;
б) кваліфікація;
в) спеціалізація;
г) професіоналізм.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 24

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Світова та вітчизняна система вищої освіти.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Невід'ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав і
інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, й їхню участь в
управлінні вищим навчальним закладом
а) студентська автономія;
б) студентський контроль;
в) студентський нагляд;
г) студентське самоврядування.
2. Педагогічне спілкування - це:
а) процес навчання;
б) процес виховання;
в) процес взаємодій між викладачем та студентами;
г) довільна розмова між суб’єктами процесу.
3. Індивідуалізація навчання - це:
а) збільшення кількості дисциплін гуманітарного циклу;
б) збільшення кількості дисциплін за фахом;
в) збільшення кількості загальноосвітніх дисциплін;
г) збільшення кількості студентів.
4. Другим за часом заснування університетом в Європі став:
а) Оксфордський;
б) Болонський;
в) Тулузький;
г) Сорбонна.
5. Упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці – це :
а) бібліотечний фонд;
б) бібліотечний архів;
в) бібліотечний каталог;
г) бібліотечне сховище.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 25

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Реформи та інновації у вищій освіті.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена
установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання)
відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про
вищу освіту – це :
а) спеціалізація;
б) компетентність;
в) професіоналізація;
г) кваліфікація.
2. Одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти,
необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання – це :
а) навчальна година;
б) академічна година;
в) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи;
г) навчальний тиждень
3. Спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним, наперед
визначеним розпорядком; зовнішнє вираження узгодженої діяльності педагога та
студента, що здійснюється у визначеному порядку і в певному режимі – це :
а) засоби навчання;
б) методика навчання;
в) форма організації навчання;
г) прийоми навчання.
4. Україна приєдналася до Болонської декларації у:
а) 2003 році;
б) 2005 році;
в) 2006 році;
г) 2008 році.
5. Сукупність розміщених за певними правилами бібліографічних записів на документи,
що розкривають склад і зміст фонду бібліотеки або інформаційного центру – це :
а) довідково-бібліографічний апарат;
б) комплектування;
в) бібліотечний каталог;
г) бібліотечне сховище.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 26

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Вища освіта України і європейський освітній простір.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального закладу у
прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу,
наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності,
самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених цим Законом, - це :
а) інтегрорваність вищого навчального закладу;
б) відокремленість вищого навчального закладу;
в) суверенітет вищого навчального закладу;
г) автономія вищого навчального закладу.
2. Основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених
спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка – це :
а) напрям підготовки;
б) спеціалізація ;
в) галузь знань;
г) спеціальність.
3. Постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України є:
а) Український студентський союз;
б) Всекраїнська студентська спілка;
в) Всеукраїнська студентська рада;
г) Українська асоціація студентського самоврядування.
4. Велика Хартія європейських університетів була підписана:
а) 18 червня 1988 року;
б) 18 вересня 1988 року;
в) 19 серпня 1989 року;
г) 19 жовтня 1989 року.
5. Процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за
певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої
діяльності – це :
а) акредитація;
б) ліцензування;
в) глобалізація;
г) інтеграція.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 27

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Історія виникнення і розвитку університетів.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Незалежний та демократичний національний студентський союз України, який на
добровільних засадах об'єднує органи самоврядування студентів і аспірантів, студентські
громадські організації, студентські клуби та наукові товариства, що діють у вищих
навчальних закладах України, а також окремих активних студентів з метою захисту прав та
представництва інтересів української студентської громади на національному й
міжнародному рівнях – це :
а) Українська студентська спілка;
б) Українська асоціація студентського самоврядування;
в) Український студентський союз;
г) Всеукраїнська студентська рада.
2. У загальній соціально-культурній структурі вузу бібліотека розглядається як :
а) складова даної структури;
б) повністю самостійна установа;
в) автономна одиниця;
г) частково самостійна установа.
3. Складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка – це :
а) спеціальність;
б) напрям підготовки;
в) спеціалізація;
г) профіль.
4. Упорядковані способи діяльності педагога та студента, спрямовані на ефективне
розв'язання навчально-виховних завдань – це :
а) засоби навчання;
б) методи навчання;
в) форма організації навчання;
г) прийоми навчання.
5. Українська асоціація студентського самоврядування заснована
а) 1995 року;
б) 1996 року;
в) 1998 року;
г) 1999 року.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 28

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Стандарти вищої освіти України.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Найвищим керівним органом Всеукраїнської студентської Ради є:
а) конференція;
б) президія;
в) дирекція;
г) з’їзд.
2. Велика Хартія європейських університетів була підписана:
а) 18 червня 1988 року;
б) 18 вересня 1988 року;
в) 19 серпня 1989 року;
г) 19 жовтня 1989 року.
3. Першим університетом на землях України вважають:
а) Києво-Могилянську академію;
б) Львівський університет;
в) Слов'яно-греко-латинську академію в місті Острог;
г) Харківський університет.
4. Рівень організації освітнього процесу в університеті, що відповідає стандартам вищої
освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових
знань – це :
а) якість освітньої діяльності;
б) навчальний процес;
в) структура навчального процесу;
г) графік навчального процесу.
5. Особлива форма практичних занять, яка полягає в самостійному вивченні студентами
окремих питань і тем лекційного курсу з наступним обговоренням та (або) оформленням
матеріалу у вигляді повідомлення, реферату, доповіді тощо – це :
а) практичне заняття;
б) лекція;
в) семінарське заняття;
г) лабораторне заняття.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 29

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Функціонально-організаційна структура та характеристика органів управління
університетом.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Предмети матеріальної та духовної культури, які використовуються у процесі
навчально-виховної роботи – це :
а) засоби навчання;
б) методи навчання;
в) форми організації навчання;
г) прийоми навчання.
2. Історія становлення Полтавського університету економіки і торгівлі бере свій початок
від:
а) 1960 року;
б) 1961 року;
в) 1963 року;
г) 1969 року.
3. Упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці – це :
а) бібліотечний фонд;
б) бібліотечний архів;
в) бібліотечний каталог;
г) бібліотечне сховище.
4. Упорядковані способи діяльності педагога та студента, спрямовані на ефективне
розв'язання навчально-виховних завдань – це :
а) засоби навчання;
б) методи навчання;
в) форма організації навчання;
г) прийоми навчання.
5.
Болонська
декларація
була
підписана
міністрами
освіти
29
країн Західної і Центральної Європи:
а) 19 червня 1994 року;
б) 18 липня 1995 року;
в) 13 травня 1998 року;
г) 19 червня 1999 року.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
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ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА

Комплексне контрольне завдання (робота)
з навчальної дисципліни «Університетська освіта»
для студентів спеціальності 081 «Право»
ВАРІАНТ № 30

Теоретичне завдання
Підготувати відповіді на питання:
1. Права й обов’язки студентів.
Практичне завдання
Розв’язати тести:
1. Форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд
студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та
навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами
відповідних завдань – це :
а) практичне заняття;
б) лекція;
в) семінарське заняття;
г) лабораторне заняття.
2. Здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю – це :
а) галузева підготовка;
б) навчальний процес;
в) освітня діяльність;
г) професійна підготовка.
3. Особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з
метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації
а) студенти;
б) слухачі;
в) аспіранти;
г) здобувачі вищої освіти.
4. Україна приєдналася до Болонської декларації у:
а) 2003 році;
б) 2005 році;
в) 2006 році;
г) 2008 році.
5. Постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України є:
а) Український студентський союз;
б) Всекраїнська студентська спілка;
в) Всеукраїнська студентська рада;
г) Українська асоціація студентського самоврядування.
Завідувач кафедри

___________ проф. Лаврик Г.В.

Провідний викладач ___________ доц. Харченко Т.О.
Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10

