Підсумкова контрольна робота
з громадянської освіти
11 клас
Шановні здобувачі освіти, вам належить виконати підсумкову контрольну
роботу з курсу громадянської освіти. Запропоновані завдання повністю
відповідають програмі курсу та змісту основних навчальних посібників з
предмету, затверджених Міністерством освіти та науки України. Для
підготовки до контрольної роботи ви можете використати наступні
підручники: Громадянська освіта 10 клас, Гісем О., Мартинюк О., 2018;
посібник до курсу громадянської освіти для 10 класу « 3-D Демократії:
думаємо, дбаємо, діємо» 2019.
Контрольна робота складається з 25 тестових завдань закритої форми. У
завданнях 1-15 запропоновано чотири варіанти відповідей, серед яких вам
належить обрати однин правильний. Правильно виконане завдання
оцінюється в 1 бал. У завданнях 16-18 вам належить встановити 4
правильні відповідності. Кожна вірно встановлена відповідність оцінюється
в 1бал, максимальна оцінка за кожне завдання 4 бали. Завдання 19-20
складаються з 4 елементів, ви повинні розташувати їх у правильній
послідовності. Визначення правильної послідовності 1 та 4 елементів
оцінюються в 1 бал, правильне виконання всього завдання у 3 бали. У
завданнях 21-25 запропоновано 7 варіантів відповідей, серед яких ви повинні
обрати 3 правильні. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал,
повністю правильна відповідь – у 3 бали. Максимально можлива кількість
балів за підсумкову контрольну роботу 48, максимальна оцінка 12 балів.
Оцінка розраховується наступним чином: кількість набраних балів (кнб)
ділиться на 4, отриманий результат округляється до цілого числа, це і буде
ваша оцінка. Наприклад:
кнб (37):4 =9, 25 ( ваша оцінка 9 б.)
Бланк відповідей відправте на електронну адресу1964histori@gmail.com
Бажаю Вам успіху. Ольга Анатоліївна Бєлік

Завдання 1-15 мають чотири варіанти відповідей, серед яких треба
вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ( 1бал за кожне правильно виконане
завдання)
1. Яка функція сім’ї полягає в задоволенні притаманних кожній людині
потреб в особистому щасті та любові.
А) виховна;
Б) емоційна;
В) господарсько-побутова;
Г) рекреативна;
2. Головним принципом Декларації прав людини і громадянина ООН є те,
що…
А) усі люди мають бути захищені від дискримінації;
Б) усі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах;
В) кожна людина має право на життя та свободу;
Г) людська гідність є головною цінністю кожної людини;
3. Який найуспішніший інтеграційний проект у світі ?
А) НАФТА;

Б) ЄС;

В) Меркосур;

Г) АНЗЮС.

4. Як називається розділ міжнародного права, що застосовується під час
збройних конфліктів, забезпечуючи захист жертв конфлікту та визначаючи
відповідальність за порушення його норм?
А) гуманітарне право;

Б) міжнародне право;

В) військове право;

В) право конфліктів;

5. Виберіть найбільш точне закінчення твердження: принцип благополуччя
дитини означає, що …
А) дитині повинні бути створені найкращі умови для її життя та здоров’я;
Б) в усіх діях стосовно дітей, першочергова увага приділяється найкращому
забезпеченню інтересів дитини;
В) батьки повинні максимально задовольняти вибір дитини;
Г) головним для дитини є забезпечення повноцінного харчування та
відпочинку.

6. Свідоме виявлення й утвердження особистістю власної життєвої позиції в
проблемних життєвих ситуаціях – це…
А) самовизначення особистості;
Б) ідентичність;
В) соціалізація;
Г) самореалізація.
7. Головна умова існування правової держави – це…
А) демократичне суспільство;
Б) суспільство, в якому існує порядок;
В) тоталітарний режим;
Г) громадянське суспільство
8. Який акт має вищу юридичну силу?
А) Конституція України
Б) Постанова Верховної Ради України;
В) Указ Президента України
Г) Постанова Кабінету Міністрів України.
9. Виберіть найбільш точне закінчення твердження: «Головним обов’язком
України як держави відповідно до ст. 3 Конституції є...»
А) забезпечення порядку;
Б) захист кордонів та територіальної цілісності держави;
В) утвердження і забезпечення прав і свобод людини;
Г) забезпечення достойного рівня життя.
10. Людина віком до 14 років може бути…
А) членом громадсько-політичного руху;
Б) членом політичної партії;
В) членом молодіжної громадської організації;
Г) членом дитячої громадської організації
11. Неодмінною ознакою демократичного політичного режиму є …

А) панування національної ідеології;
Б) поділ гілок влади;
В) існування в державі конституції;
Г) наявність вільних виборів до законодавчих органів влади
12. Укажіть твердження, що є забобоном.
А) не можна нічого передавати через поріг;
Б) усі українці люблять борщ;
В) в селі люди неосвічені ;
Г) африканські країни слаборозвинені
13. Вплив якого з зазначених соціальних явищ має виключно негативний
вплив на суспільство:
А) терпимість;
Б) стереотипи;
В) відповідальність;
Г) упередження.
14. Цілі сталого розвитку – це…
А) цільові показники майбутнього міжнародного розвитку , що були ухвалені
на саміті Організації Об’єднаних Націй;
Б) цільові показники, розроблені Євросоюзом для України з метою
подолання кризових явищ;
В) цільові показники розвитку країн третього світу, прийняті самітом Руху
неприєднання;
Г) цільові показники розвитку України, прийняті Верховною Радою України
з метою прискорення процесу вступу України до ЄС.
15. У який спосіб права людини, затверджені в ООН, включені до
українського законодавства?
А) через розпорядження Президента України;
Б) через окремий кодекс законів
В) через спеціальні акти ООН;

Г) через Конституцію України.
Завдання 16-18 на ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ. До кожної
інформації, позначеної буквами, доберіть одну правильну відповідь з
варіантів, позначених цифрами ( кожна правильно встановлена пара 1
бал, максимальна оцінка за завдання 4 бали)
16. Установіть відповідність між назвою та змістом моделей сім’ї:
1) традиційна сім’я;
2) мононуклеарна сім’я ;
3) гостьовий шлюб;
4) бінуклеарна сім’я.
А) сім’я, де дитину виховують розлучені батьки, один/одна з яких не живе з
дитиною;
Б) шлюби з дитиною, або без неї – стосунки між партнерами не зареєстровані
державними органами;
В) сім’я, яка не має дітей за власним бажанням;
Г) зареєстровані шлюби між людьми, які не мають спільного господарства,
не проживають разом, не розділяють побут;
Д) сім’я, що складається з дитини, батьків, бабусь, дідусів, дядьків, тьоток,
які проживають разом, ведуть спільне господарство;
Е) сім’я, що складається з батьків та одного, двох дітей.
17. Установіть відповідність між віком дитини та набуттям нею певних прав
та обов’язків:
1) настання повної дієздатності;
2) може взяти шлюб з поважних причин; підлягає адміністративній та
кримінальній відповідальності за правопорушення;
3) має право дати згоду на зміну свого імені, прізвища; бути вислуханою в
ході будь-якого судового або адміністративного розгляду;
4) несе кримінальну відповідальність за найтяжчі злочини; має право
отримати паспорт.
А) з 10 років;
Б) з 14 років;

В) з 15 років;
Г) з 16 років;
Д) з 17 років;
Е) з 18 років
18. Установіть відповідність між терміном та його визначенням:
1) верифікація;
2) «джинса»;
3) темник;
4) цензура.
А) проплачений матеріал, який йде під виглядом звичайного журналістського
продукту;
Б) формування в громадян якостей громадянськості, відкритості,
товариськості та відповідальності;
В) доказ того, що вірогідний факт або твердження є істинним;
Г) перевірка будь-якої інформації;
Д) контроль влади за змістом і поширенням інформації;
Е) вказівка від влади щодо конкретних тем для висвітлення або замовчування
їх у медіа.
Завдання 19, 20. Розташуйте твердження у ПРАВИЛЬНІЙ
ПОСЛІДОВНОСТІ ( правильне визначення 1 та 4 елементів завдання
оцінюється в 1 бал кожне, повністю правильно виконане завдання в 3
бали)
19. Розташуйте етапи переговорного процесу у порядку їх проведення:
А – визначення «порядку денного»;
Б – висування пропозицій;
В – прийняття рішення;
Г – прояснення інтересів.
20. Розташуйте права людини у порядку їх набуття (відповідно до поколінь
прав людини):
А) право на трансплантацію органів, зміну статі, евтаназію;

Б) право на працю, відпочинок, освіту, соціальний захист;
В) право на мир, безпечне довкілля, комунікацію;
Г) право на рівність перед законом, незалежний суд, свободу думки, совісті,
віросповідань.
Завдання 21-25. З семи запропонованих варіантів оберіть ТРИ
ПРАВИЛЬНИХ.
21.Укажіть правильні твердження, які характеризують сучасний стан
відносин України з різними міжнародними структурами.
А) Україна є членом СОТ;
Б) Україна, як країна з перехідною економікою, не є членом СОТ;
В) Україна має статус сусіда ЄС, питання про асоціацію відкладено до
закінчення війни на Донбасі;
Г) Україна має статус асоційованого члена ЄС;
Д) Україна , як член НАТО, отримує значну військову допомогу від цієї
організації у війні проти агресії Росії на Донбасі;;
Е) Україна не є членом НАТО;
Є) Україна є повноправним членом СНД.
22.Серед запропонованих варіантів укажіть ті, що відносяться до суб’єктів
міжнародного права
А) ОПЕК;
Б) територія Антарктиди;
В) держава Україна;
Г) майно громадян України в Криму після анексії півострова Росією;
Д) шельф Чорного моря;
Е) Керченська протока;
Є) транснаціональна корпорація «Брітіш Петроліум».
23. Укажіть правильні твердження, які стосуються Європейського суду з прав
людини (ЄСПЛ):
А) у випадку, коли громадяни країни не довіряють власним судам та не
бажають витрачати час на судову тяганину всередині своєї держави, вони,

оминаючи судові інстанції власної держави, можуть відразу звертатися із
заявою до ЄСПЛ;
Б) у ЄСПЛ можна оскаржити всі рішення національних судів, це своєрідна
апеляційна інстанція стосовно національних судів;
В) заявники до ЄСПЛ повинні пройти всі етапи, використати всі можливі
засоби правового захисту у власній державі;
Г) до ЄСПЛ можна подавати скарги, які стосуються лише приватних осіб або
недержавних організацій;
Д) заявники повинні подати скаргу протягом шести місяців після прийняття
остаточного рішення у справі судом найвищої інстанції власної держави;
Е) до ЄСПЛ можна скаржитися лише на ті факти, за які несе відповідальність
певна державна структура;
Є) ЄСПЛ зобов’язаний розглянути скаргу на порушення будь-яких прав,
передбачених національним законодавством.
24. Перечісліть, які з понять є суб'єктами економічних відносин
А) домогосподарство;
В) садиба;
В) держава;
Г) людина;
Д) підприємство;
Е) закордонний сектор;
Є) фізична особа.
25. Укажіть види виборів за метою проведення:
А) президентські;
Б) чергові;
В) прямі;
Г) повторні;
Д) муніципальні;
Е) додаткові;
Є) парламентські.

Підсумкова контрольна робота
з громадянської освіти
учня (учениці) 11 класу (екстернат)
Економіко-гуманітарного ліцею №8 імені Василя Стуса
Прізвище ім’я по батькові ________________________________________
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