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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
В Університетському коледжі Київського університету імені Бориса Грінченка
основою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» є
нормативно-правова база освіти: Закон України «Про вищу освіту», Національна
доктрина розвитку освіти в Україні (ХХІ століття), «Тимчасове положення про
організацію освітнього процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка»,
«Положення про ступеневу освіту», «Положення про кредитно-модульну систему
організації навчального процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка»,
Положення Міністерства освіти і науки України «Про організацію науково-дослідної
роботи студентів у вищих навчальних закладах», «Положення про організацію
навчальної і виробничої практики в Київському університеті імені Бориса Грінченка» та
інші нормативно-правові документи.
Підготовка фахівців за спеціальністю 5.03050801 Фінанси і кредит здійснюється на
основі освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), освітньо-професійної програми
(ОПП), навчального плану.
Атестація випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
здійснюється після завершення теоретичної та практичної частини навчання з метою
встановлення відповідності засвоєння випускниками рівня та обсягу знань, умінь, інших
компетентностей вимогам стандартів вищої освіти за спеціальністю.
Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня фахових (загальнопрофесійних і
спеціалізовано-професійних)
компетентностей
(знання,
вміння,
комунікація,
автономність і відповідальність, інтегральна компетентність) випускників,
передбачених відповідним рівнем Національної рамки кваліфікацій і освітньопрофесійними програмами підготовки фахівців за спеціальністю.
Атестація проводиться у формі комплексного кваліфікаційного іспиту з блоків
змістовних модулів – ПП-07, ПП-08, ПП-09, ПП-14, ПП-15, визначених Освітньопрофесійною програмою підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03040101
Правознавство в обсязі чинних навчальних програм.
Завданням комплексного кваліфікаційнго іспиту є:
комплексна перевірка і оцінка науково-теоретичної та практичної
підготовки студентів, які закінчують навчальний заклад, з метою встановлення
відповідності їх освітнього та кваліфікаційного рівнів вимогам стандартів
вищої освіти, освітньо-професійних програм, навчальним планам і програмам
підготовки спеціалістів;
вирішення питань про присвоєння випускниками відповідної кваліфікації та
видачу диплома;
розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки
фахівців зі спеціальності 5.03040101 Правознавство.
Програма комплексного державного екзамену визначається фаховими (загальнопрофесійними і спеціалізовано-професійними) компетентностями випускників, які

підлягають оцінюванню відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
фахівця за спеціальністю.
Комплексний
кваліфікаційний екзамен дозволяє виявити рівень підготовки
студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями для виконання
виробничих функцій, зазначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці.
При складанні комплексного кваліфікаційного екзамену у екзаменаційну комісію
додатково подаються:
- програма комплексного кваліфікаційного екзамену для спеціальності 5.03040101
Правознавство (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»);
- комплект екзаменаційних білетів;
- перелік матеріалів довідкового характеру, передбачених для використання
студентами під час підготовки та відповіді на питання комплексного кваліфікаційнго
іспиту.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка «Відмінно» (90-100 балів) виставляється студенту за повну, правильну і
обґрунтовану відповідь. Повною вважається правильні і логічно аргументовані
відповіді, в яких студент глибоко використовує необхідні фактичні знання в
стандартних та нових умовах, критично оцінює окремі нові факти, процеси, ідеї;
виявляє здатність самостійно виконувати логічні операції з метою обґрунтування
теоретичних положень; вміє робити узагальнені висновки з чітким їх формулюванням;
творчо використовує засвоєні способи дій у варіативних і нестандартних ситуаціях; вміє
аналізувати інформацію і розв'язувати завдання.
Оцінка «Добре» (75-89 балів) виставляється студенту, коли його відповідь повна,
логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Студент на достатньому рівні
відтворює навчальний матеріал, розуміє основні факти та ідеї, правильно застосовує
теоретичні знання в типових та дещо змінених ситуаціях, використовуючи
загальновідомі способи доведення у власній аргументації; вміє встановлювати суттєві
зв'язки і залежності між явищами і фактами, робити висновки та наводити власні
приклади на підтвердження певних думок.
Оцінка «Задовільно» (60-74 балів) виставляється студенту, коли він виявляє
знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його
правильна, але недостатньо осмислена. Студент здатний порівнювати, зіставляти,
проводити аналогію, узагальнювати, робити висновки, припускаючись при цьому
певних неточностей. Вміє застосувати теоретичні положення в стандартних ситуаціях,
відтворюючи і використовуючи при цьому типові способи доведення.
Оцінка «Незадовільно» (1-59 балів) виставляється у випадку, коли студент
фрагментарно відтворює менше половини положень навчального матеріалу в
основному на рівні пізнання певних елементів об'єкту вивчення; має нечіткі уявлення
про навчальний матеріал в цілому, виявляє здатність елементарно викласти певні
думки; не виконав практичного завдання.

Для визначення ступеня оволодіння студентом навчального матеріалу
використовуються наступні рівні досягнень студентів за рейтинговою шкалою
оцінювання.
А (високий рівень) – студент вільно володіє навчальним матеріалом, демонструє
глибокі знання з різних розділів програми, логічно та послідовно викладає навчальний
матеріал, демонструючи знання, отримані як з основної, так і з додаткової літератури,
уміє аргументувати свою думку, висловлює власне ставлення.
В (достатній рівень) – студент володіє значним обсягом навчального матеріалу,
що свідчить про оволодіння ним основною та частково додатковою літературою з
курсу, викладає свої думки логічно та послідовно, проте допускає окремі несуттєві
неточності, демонструє здатність до аналізу та узагальнення, вміє робити висновки,
проте має певні труднощі з їх аргументуванням, а тому уникає висловлювання власної
позиції, практичні завдання виконує переважно на продуктивно-репродуктивному
рівні.
С (достатній рівень) – студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, що
свідчить про оволодіння ним переважно основною літературою з курсу, викладає свої
думки логічно та послідовно, проте допускає окремі малосуттєві помилки та неточності,
демонструє здатність до аналізу, однак не має достатніх умінь для самостійного
узагальнення, має труднощі щодо формулювання висновків та їх аргументування.
D (задовільний рівень) – студент володіє навчальним матеріалом на
репродуктивному рівні, демонструючи знання, отримані лише з основної літератури,
допускає суттєві помилки, викладає матеріал непослідовно, демонструє часткові уміння
аналізу навчального матеріалу, але має значні труднощі з його узагальненням та
формулюванням висновків, не вміє їх аргументувати, не виявляє самостійності думки,
власної позиції.
E (задовільний рівень) – студент володіє навчальним матеріалом частково,
допускає суттєві помилки, викладає матеріал непослідовно та нелогічно, не володіє
навичками аналізу навчального матеріалу, не вміє його узагальнювати, робити
висновків та аргументувати їх. Не висловлює власної думки.
F (незадовільний рівень) – студент не володіє навчальним матеріалом, відповідає
не за змістом запитань.

Переведення результатів, отриманих за 100-бальною шкалою оцінювання
здійснюється за схемою:
Рейтингова
оцінка
A

Оцінка за
стобальною
шкалою
90-100 балів

B

82-89 балів

C

75-81 балів

D

69-74 балів

E

60-68 балів

F

1-59 балів

Значення оцінки
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з можливими незначними
недоліками
Дуже добре - достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без
суттєвих (грубих) помилок
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з
незначною кількістю помилок.
Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для
подальшого навчання або професійної діяльності
Достатньо – мінімально можливий допустимий
рівень знань (умінь)
Незадовільно з можливістю повторного
складання

БЛОКИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ ОПП
ПП-07
Здійснення цивільних прав та їхні межі. Відносини, що регулюються цивільним
правом та їх особливості. Класифікація правовідносин. Об’єкти та суб’єкти цивільних
правовідносин. Правосуб’єктність учасників цивільних правовідносин. Поняття підстав
(юридичних фактів) виникнення цивільних правовідносин.
Фізичні особи як суб’єкти цивільного права: правоздатність, дієздатність. Поняття,
ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб. Створення юридичної особи.
Припинення юридичної особи. Поняття, види об’єктів цивільних прав.
Поняття і види речових прав. Право власності: поняття, форми, види, зміст.
Представництво та його види і правове значення. Доручення і вимоги до нього. Строки і
терміни, їх види та правове значення. Позовна давність і її перебіг.
Зобов’язання і зобов’язальне право. Способи забезпечення виконання зобов’язання.
Їх особливості і відмінність. Зміна осіб при виконанні зобов’язання. Порядок та форми
переведення боргу.
Спадкування і спадкове право: поняття, види, суб’єкти, порядок прийняття.
Правочин як важливий юридичний факт. Поняття та види правочинів. Умови
дійсності правочинів. Поняття недійсності правочинів. Види недійсних правочинів.
Правові наслідки недійсності правочину.
Загальні положення про договори і договірне право: поняття, умови, принципи,
види, способи укладення, зміни виконання. Договори на передачу майна: у власність, у
користування. Договори на виконання робіт та договори на надання послуг: загальні
положення, види, підвиди. Сторони та їх правове становище. Особливості оформлення
та виконання, способи забезпечення, відповідальність сторін. Договори у сфері
банківської діяльності. Загальні положення, види, підвиди. Сторони та їх правове
становище. Особливості оформлення та виконання, способи забезпечення,
відповідальність сторін.
Право інтелектуальної власності: загальні положення, авторське право і суміжні
права. Право промислової власності і його об’єкти, умови їх охороноздатності, системи
і порядок патентування, види охоронних документів, строки дії. Реалізація патентних
прав, вільне і примусове використання, охорона і захист патенних прав.
Охорона і захист авторського права та суміжних прав.
ПП-08
Джерела цивільного процесуального права. Поняття і значення принципів
цивільного процесуального права. Система принципів. Форми захисту цивільних прав і
законних інтересів громадян та організацій. Судова форма захисту цивільних прав і
законних інтересів громадян та організацій.

Поняття і значення підсудності. Види підсудності. Направлення справи за
підсудністю. Цивільні процесуальні права іноземних громадян та осіб без громадянства.
Судові доручення та рішення іноземних судів.
Особи, які беруть участь у справі. Їх процесуальні права та обов’язки. Цивільні
процесуальні правовідносини. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.
Склад суду. Підстави для відводу суддів. Процесуальні строки. Строки судової
діяльності та їх природа. Судові витрати. Судові штрафи.
Поняття підвідомчості. Загальні правила, критерії і види. Поняття та види
підсудності. Доказування і докази у цивільному процесі. Поняття і суть позовного
провадження. Пред’явлення позову.
Порушення цивільної справи. Матеріально-правові і процесуальні наслідки
порушення цивільної справи. Підстави для відмови у прийнятті заяви. Підготовка
цивільних справ до судового розгляду. Судовий розгляд. Постанови суду І інстанції:
поняття і види.
Провадження у справах, що виникають із адміністративно-правових відносин.
Окреме провадження. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Перегляд
рішень, ухвал, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими та винятковими
обставинами. Виконання судових рішень. Поворот виконання.
ПП-09
Закони, підзаконні акти, що регулюють соціальне забезпечення. Міжнародні угоди,
конвенції та рекомендації МОП в регулюванні трудових відносин. Поняття і система
правовідносин в сфері трудового права, їх суб’єкти та зміст. Поняття і класифікація
суб’єктів трудового права. Основні права та обов’язки суб’єктів трудових
правовідносин.
Задачі та функції профспілок. Нормативно-правове регулювання їхньої діяльності.
Поняття колективного договору, його роль в правовому регулюванні
взаємовідносин працівників і роботодавців. Сфера його дії. Сторони колективного
договору. Зміст колективного договору: нормативні та зобов’язальні умови, порядок їх
розробки. Поняття трудового договору, його значення і відмінність від цивільноправових договорів, пов’язаних з працею. Сторони і зміст трудового договору. Види
трудового договору за змістом, формою, строком. Загальний порядок укладення
трудового договору. Трудові книжки і порядок їх ведення.
Випробування при прийнятті на роботу і його юридичне значення. Поняття і види
переведень на іншу роботу. Переміщення на інше робоче місце. Зміна істотних умов
праці. Припинення трудового договору. Підстави і порядок звільнення. Вихідна
допомога.
Поняття робочого часу по трудовому праву. Режим робочого часу і порядок його
встановлення. Правові нормативи робочого часу. Поняття і види часу відпочинку.
Поняття, зміст і методи забезпечення дисципліни праці. Правове регулювання
внутрішнього правового розпорядку.

Поняття і види дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення,
підстави, порядок та наслідки їх застосування. Поняття заробітної плати по трудовому
праву та її структура. Методи правового регулювання заробітної плати.
Тарифна система і її елементи.
Поняття і види пенсій. Визначення розміру пенсій. Поняття інвалідності та порядок
встановлення груп інвалідності, її причини і час настання. Організація медикосоціальної експертизи.
Поняття і види трудових спорів. Загальна характеристика розгляду індивідуальних
трудових спорів. Комісії по трудових спорах, організація, компетенція, порядок роботи.
Судовий порядок розгляду трудових спорів, його особливості. Виконання рішень по
трудовим спорам.
Поняття зайнятості. Напрямки державної політики в сфері зайнятості. Форми
зайнятості. Державні гарантії на вибір виду діяльності.
Підстави та умові настання матеріальної відповідальності працівників. Матеріальна
відповідальності власників або уповноважених ними органів перед працівниками.
Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці. Основні напрямки
державної політики в галузі охорони праці. Суб’єкти правовідносин з соціального
забезпечення.
ПП-14
Кримінально-правові інститути та їх відображення у відповідних розділах
кримінального кодексу.
Кримінальний закон та його дія. Кримінальна відповідальність як юридичний
наслідок вчиненого злочину. Поняття та ознаки злочину. Склад злочину як підстава
кримінальної відповідальності. Об’єкт, предмет, об’єктивна сторона, суб’єктивна
сторона та суб’єкт як елементи складу злочину. Незакінчений злочин та його стадії.
Співучасть у злочині, її види та форми. Повторність, сукупність та рецидив як
множинність злочинів. Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від
кримінальної відповідальності. Поняття та мета покарання. Види покарань.
Призначення покарання. Звільнення від покарання та його відбування. Особливості
кримінальної відповідальності неповнолітніх. Особлива частина Кримінального
кодексу. Наукові засади кваліфікациії злочинів.
ПП-15
Джерела кримінально-процесуального права. Кримінально-процесуальний кодекс
України, його історія, зміст і структура. Законодавство України про відшкодування
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового
слідства, прокуратури і суду. Класифікація суб’єктів у кримінальному процесі України.
Учасники процесу в кримінальному судочинстві України, процесуальний стан і
процесуальні повноваження кожного з них. Стадії кримінального процесу.

Доказова інформація. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи.
Суб’єкти, які мають право порушити кримінальну справу. Обставини, що виключають
провадження у кримінальній справі. Процесуальний порядок відмови в порушенні
кримінальної справи. Дізнання у справах про злочини, що не є тяжкими. Дізнання у
справах про тяжкі злочини. Строки провадження дізнання. Форми і процесуальний
порядок закінчення дізнання. Обов’язковість провадження досудового слідства.
Своєчасний початок досудового слідства. Строки досудового слідства, умови і порядок
їх продовження. Підслідність кримінальних справ, її поняття і види. Розв’язання спорів
про підслідність. Форми і види взаємодії слідчого з органами дізнання. Доручення
слідчого органу дізнання про виконання оперативно-розшукових або слідчих дій, його
зміст і форма. Поняття і види слідчих дій. Класифікація слідчих дій. Форми закінчення
досудового слідства. Підстави і умови закриття кримінальної справи, їх класифікація.
Процесуальний порядок закриття кримінальної справи при наявності реабілітуючих
підстав.
Процесуальний
порядок
закінчення
досудового
слідства
складанням
обвинувального висновку. Рішення, які приймаються в стадії попереднього розгляду
кримінальної справи суддею. Здійснення принципів кримінального процесу у стадії
судового розгляду. Підготовча частина судового засідання. Значення і порядок
провадження судового слідства. Дослідження доказів судом. Обмеження дослідження
фактичних обставин справи судом. Апеляційні суди. Порядок і строки подання апеляції.
Особи, які мають право на подання апеляції. Рішення апеляційного суду по
кримінальній справі як суду другої інстанції. Порядок і строки касаційного оскарження
і внесення касаційного подання. Порядок і наслідки розгляду справи судом касаційної
інстанції. Сутність і значення стадії виконання вироку, ухвали чи постанови суду.
Набрання вироком законної сили. Обов’язковість вироку, ухвали та постанови суду.
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ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ
для підготовки студентів до комплексного
кваліфікаційного екзамену
1. Відносини, що регулюються цивільним правом та їх особливості. Класифікація
правовідносин.
2. Об’єкти та суб’єкти цивільних правовідносин. Правосуб’єктність учасників
цивільних правовідносин.
3. Поняття підстав (юридичних фактів) виникнення цивільних правовідносин.
Фізичні та юридичні особи як суб’єкти цивільного права.
4. Поняття, види об’єктів цивільних прав. Поняття і види речових прав.
5. Представництво та його види і правове значення. Доручення і вимоги до нього.
6. Право власності: поняття, форми, види, зміст.
7. Позовна давність, перебіг строків позовної давності.
8. Зобов’язання і зобов’язальне право. Способи забезпечення виконання
зобов’язання. Їх особливості і відмінність.
9. Зміна осіб при виконанні зобов’язання. Порядок та форми переведення боргу.
10. Спадкування і спадкове право: поняття, види, суб’єкти, порядок прийняття
спадщини.
11.Правочин як важливий юридичний факт. Поняття та види правочинів. Умови
дійсності правочинів.
12. Загальні положення про договори і договірне право.
13. Договори на передачу майна: у власність, у користування.
14. Право інтелектуальної власності: загальні положення, авторське право і суміжні
права.
15. Право промислової власності і його об’єкти, умови їх охороноздатності, системи і
порядок патентування.
16. Реалізація патентних прав, вільне і примусове використання, охорона і захист
патентних прав.
17.Джерела цивільного процесуального права. Поняття і значення принципів
цивільного процесуального права.
18.Підвідомчість цивільних справ.
19. Сторони в цивільному процесі, їх процесуальні права і обов’язки.
20.Постанови суду першої інстанції.
21.Треті особи в цивільному процесі, їх процесуальні права та обов’язки.
22. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Підстави
для відводу суддів.
23.Судові витрати у цивільному процесі.
24. Поняття та види підсудності в цивільному процесі.
25. Доказування і докази у цивільному процесі. Оцінка доказів.
26. Підготовка цивільної справи до судового розгляду.
27. Апеляційне та касаційне провадження в цивільному процесі.
28. Перегляд судових рішень, ухвал, що набрали законної сили у зв’язку з
нововиявленими та винятковими обставинами в цивільному процесі.
29. Процесуальні строки. Обчислення, поновлення і продовження процесуальних
строків.
30. Судовий розгляд цивільної справи.

31. Предмет, метод, джерела трудового права.
32. Поняття і класифікація суб’єктів трудового права. Основні права та обов’язки
суб’єктів трудових правовідносин.
33.Поняття і система правовідносин в сфері трудового права, їх суб’єкти та зміст.
34. Міжнародні угоди, конвенції та рекомендації МОП в регулюванні трудових
відносин.
35. Задачі та функції профспілок. Нормативно-правове регулювання їхньої
діяльності.
36.Поняття колективного договору, його роль в правовому регулюванні
взаємовідносин працівників і роботодавців.
37.Поняття робочого часу по трудовому праву. Режим робочого часу і порядок його
встановлення.
38. Поняття, види часу відпочинку і відпусток.
39.Поняття, зміст і методи забезпечення дисципліни праці. Правове регулювання
внутрішнього трудового розпорядку.
40. Поняття і види дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарні стягнення,
підстави, порядок та наслідки їх застосування.
41. Підстави і порядок звільнення. Вихідна допомога.
42.Поняття, сторони і зміст трудового договору.
43.Поняття трудового договору, його значення і відмінність від цивільно-правових
договорів, пов’язаних з працею.
44.Загальний порядок укладення трудового договору.
45.Припинення трудового договору з ініціативи власника і працівника.
46. Випробування при прийнятті на роботу і його юридичне значення.
47.Поняття, сторони і зміст колективного договору.
48. Види трудового договору за змістом, формою, строком.
49.Пільги для працівників, які навчаються у середніх та вищих навчальних закладах.
50.Поняття і види переведень на іншу роботу. Переміщення на інше робоче місце.
51.Поняття і види трудових спорів. Загальна характеристика розгляду
індивідуальних трудових спорів.
52. Порядок вирішення колективних трудових спорів.
53.Правові питання організації професійного навчання.
54.Поняття охорони здоров’я на виробництві та її правове забезпечення.
55.Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
56. Матеріальна відповідальності власника за шкоду, заподіяну працівнику.
57.Поняття правового регулювання оплати праці та преміювання.
58.Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці. Основні напрямки
державної політики в галузі охорони праці.
59.Поняття та форми зайнятості. Напрямки державної політики в сфері зайнятості.
60. Підстави та умові настання матеріальної відповідальності працівників.
61.Поняття, предмет метода та функції кримінального права України.
62.Завдання, система та принципи кримінального права.
63.Поняття кримінальної відповідальності.
64.Злочин та малозначне діяння.
65.Поняття та види стадій вчинення злочину.
66.Склад злочину та його елементи.
67.Судимість, її зняття та погашення.

68.Види співучасників та причетність до злочину.
69.Множинність злочинів та її види.
70.Чинність кримінального закону в часі, в просторі та за колом осіб.
71.Поняття та форми співучасті в кримінальному праві.
72.Обставини, що виключають злочинність діяння передбачені кримінальним
законодавством України.
73.Поняття, ознаки та система покарань у кримінальному праві України.
74.Поняття, мета та види примусових заходів медичного характеру у кримінальному
праві.
75.Призначення покарання неповнолітнім.
76.Чинність кримінально-процесуального закону в часі, просторі та за колом осіб.
77. Поняття, суть і значення підготовчого провадження в кримінально-процесуальному праві.

78.Засади та обсяг міжнародного співробітництва по кримінальних справах.
79.Кримінальне провадження на підставі угод, у формі приватного обвинувачення та
яке містить державну таємницю.
80.Розгляд кримінальних справ в апеляційному порядку та Верховним Судом
України.
81.Межі та процедура судового розгляду кримінальної справи.
82.Суть і значення стадії виконання вироку у кримінальному провадженні.
83.Поняття, значення та класифікація слідчих дій та негласні слідчі дії в
кримінальному процесі.
84.Поняття та види процесуальних витрат в кримінальному процесі.
85.Порушення кримінальної справи та особливості досудового розслідування
кримінальних проступків.
86.Поняття, класифікація та порядок обчислення кримінально-процесуальних
строків.
87.Принципи кримінального процесу та суб’єкти кримінального процесу.
88.Запобіжні заходи: порядок застосування, зміни та скасування в кримінальному
процесі.
89.Порядок, зміст та значення повідомлення про підозру в кримінальному процесі.
90.Доказування та докази в кримінальному процесі (їх процесуальні джерела та їх
види).

