
Урок № 32 

Тема уроку: контрольна робота за ІІ семестр. 

Виконання тестових завдань 

1.Оберіть одну правильну відповідь із чотирьох. 

Основоположними принципами демократії є 

А економічна свобода, рівноправність громадян, прозорість виборів, 

плюралізм, поділ влади 

Б релігійна свобода, рівноправність громадян, регулярність виборів, 

плюралізм,поділ влади  

В політична свобода, рівноправність громадян, виборність органів, 

плюралізм, єдиновладдя 

Г політична свобода, рівноправність громадян, виборність органів, 

плюралізм, поділ влади 

2.Право народу визначати й змінювати конституційний лад, 

забезпечувати захист прав людини — це  

А політична свобода 

Б рівноправність громадян 

В виборність органів 

Г поділ влади 

3.До демократичних інститутів суспільства належать  

А депутатський запит, громадські слухання, вибори, референдум  

Б політична свобода, рівноправність громадян, виборність органів  

В громадянськість, відповідальність, свобода слова  

Г економічна стабільність, соціальний порядок 

4.Помилкове твердження наведено в рядку 

А багатопартійність є невіддільною ознакою демократичного суспільства  

Б політичні партії є ефективним способом впливу населення на владу та 

здійснення прямого і зворотного зв’язку між державою та суспільством  

В сучасна політологія вважає партії державними організаціями 

громадянського суспільства 

Г партії є інструментом залучення громадян до політики 

5.Об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних 

соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, 

спортивних та інших спільних інтересів — це  

А політична партія  

Б опозиція 

В громадська організація  



Г громадське об’єднання 

6.Членом політичної партії може бути 

А громадянин України, який згідно з Конституцією України має право голосу 

Б іноземець 

В співробітник Служби безпеки України  

Г військовослужбовець 

7.Одна з форм масового виявлення політичних настроїв протесту, 

солідарності через проведення маніфестацій, мітингів, страйків, 

вуличних походів — це 

А бойкот   

Б страйк 

В мітинг 

Г демонстрація 

8.Оберіть одну правильну відповідь із чотирьох. 

Тип взаємодії та соціальної організації вільних особистостей, що складається 

з громадських рухів, об’єднань, громадських організацій та політичних 

партій, які втілюють громадську думку в певні соціальні інститути, — це 

А плюралістичне суспільство 

Б громадянське суспільство 

В правова держава 

Г демократична держава 

9.З логічного ряду ознак правовондержави випадає 

А основні права людини законодавчо закріплені й реально забезпечені 

Б державна влада пов’язана правом, яке панує в усіх сферах суспільного 

життя 

В щодо державних органів і посадових осіб діє принцип «дозволено лише те, 

що вказано в законі» 

Г щодо громадян та їхніх об’єднань діє принцип «заборонено все, що прямо 

не дозволено законом» 

10.До інститутів громадянського суспільства належать 

А народне обговорення, депутатський запит, слухання, робота комісій, 

парламентські комітети, вибори, референдум 

Б політична свобода, рівноправність громадян, виборність органів, 

плюралізм, поділ влади 

В громадянськість, відповідальність, соціальний порядок, свобода совісті, 

людська гідність, свобода слова 

Г громадські організації та громадські рухи, незалежні масмедіа, громадська 

думка, вибори та референдум, вільні й незалежні громадяни 

11.Помилкове твердження наведено в рядку 



А повідомлення про проведення мирного зібрання необов’язкове 

Б повідомлення про проведення мирного зібрання не обов’язкове у разі 

проведення спонтанного мирного зібрання, спричиненого подією, яку не 

можливо було завчасно передбачити, щоб повідомити про намір проведення 

зібрання у строки, визначені законодавством 

В заборону на проведення мирного зібрання може постановити лише 

окружний адміністративний суд своїм рішенням 

Г не допускається проведення мирного зібрання на об’єктах підвищеної 

небезпеки, територія яких закрита для вільного доступу 

12.Усталеними (традиційними) формами громадянської участі є 

А депутатський запит, участь у громадських слуханнях 

Б регулярна участь у виборах; активна участь у діяльності громадських 

об’єднань, що опікуються проблемами спільноти 

В народне обговорення, участь у роботі парламентських комітетів ’ 

Г участь у виборах, пікетування, участь у референдумі 

13.Спосіб протесту проти дій представників влади, що полягає в повній 

частковій відмові від стосунків із представниками влади, відмові від 

участі у виборах та роботі представницьких органів влади, — це 

А бойкот 

Б страйк 

В мітинг 

Г демонстрація 

14.Зібрання, публічні збори з метою обговорення нагальних проблем 

суспільно-політичного життя, скликані для схиляння частини населення 

до певної ідеї, що формулюється як вимога, — це 

А бойкот Б страйк В мітинг Г демонстрація 

 

2 бали 

15.Дайте відповідь на запитання і виконайте завдання. 

Оберіть із переліку номери тих словосполучень, якими слід завершити 

речення. 

Громадянське суспільство утворюють    

1) вільні та рівні індивіди; 2) дієздатні особи; 3) створені громадянами 

добровільні асоціації, орієнтовані на громадські справи; 4) державні органи; 

5) вільні масмедіа як засіб комунікації та самовираження; 6) іноземні 

інвестиційні компанії  

 

16.Дайте відповідь на запитання і виконайте завдання  



Співвіднесіть характеристики й рівні сформованості громадянського 

суспільства. 

1 абсолютне громадянське суспільство 

2 реальне громадянське суспільство 

3 відносне громадянське суспільство 

А конкретно-історична форма існування громадянського суспільства в одній 

окремо визначеній державі 

Б потенційно можливе в межах наявного рівня розвитку виробничих сил як 

ідеальна модель, у якій є умови для задоволення певної системи потреб і 

специфічних історичних інтересів населення 

В вища мета і ступінь суспільного розвитку 

Г Які положення Конституції України спрямовані на становлення правової 

держави в Україні?  

Складіть перелік із 3-4 позицій. 

 

5 балів 

17.Які запитання ви поставили б політологу, обговорюючи тему 

«Перспективи розвитку правової держави в Україні»? Складіть перелік 

із 3-4 запитань. 

_________________________________________________ 

 

__________________________________________    

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: 

Підручник: І.Д.Васильків, В.М.Кравчук «громадянська освіта» 10 кл. 

1.Підготуватися до уроку заліку за курс. 


