
 

ТЕМА УРОКУ: Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. 

Права і обов’язки батьків і дітей. 

Урок  узагальнення за темами : Праця, закон і ми. Захист господарських 

прав та інтересів. Адміністративний проступок і адміністративна 

відповідальність. Злочин та покарання. 

Правова охорона природи. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки. 

Література:Навчальний посібник П.І.Гнатенко «Основи правових знань», 

Сімейний Кодекс України. 

1. Бесіда з учнями. 

Питання: 

 

1.Що таке підприємство? 

2.Чи мають робітники, згідно Конституції право на соціальний захист та 

допомогу? 

3.В якій статті  записано право на працю? 

4.Що в ній говориться? 

5.Чи мають право робітники на страйк? 

6.Що вам відомо про Трудове законодавство? 

7.Які соціальні гарантії мають робітники. 

8.Що таке трудове право? 

9.Який головний документ трудового права? 

10.Коли він вийшов? 

11.Його головні положення? 

12.Що таке трудова дисципліна? 

13.Що таке охорона праці? 

14.Що потрібно бути на робочому місці? 

15.Обов’язки власників підприємств? 

16.Що таке кримінальне право? 

17.Що вивчає кримінальне право? 

18.Що вам відомо про Кримінальний Кодекс України? 

19.Що таке кримінальна відповідальність? 

20.Що таке злочин? 

 

2. Тестові завдання. 

Тести: 

1. Строк випробування під час прийняття на роботу не може бути 

більшим: 

А) 1 місяць; б) 2 місяці; в) 3 місяці; г) 6 місяців. 

2. Трудовий договір – це: 

А) правова форма вирішення трудових справ; 

Б) угода між трудовим колективом і адміністрацією підприємства; 



В) документ, у якому визначені шляхи вирішення соціально-побутових 

питань; 

Г) угода між працівником і власником підприємства. 

3.Конституцію України було прийнято 

а) 7 жовтня 1996 року;   б) 28 червня 1996 року; в) 27 серпня 1996 року. 

4. Закон України дозволяє стати до роботи з .. 

А) 14 років; б) 15 років; в) 16 років; г) 17 років; д) 18 років. 

5. Максимальна тривалість робочого тижня в Україні не може 

перевищувати: 

А) 39 годин; б) 40 годин; в) 41 година. 

6. Тривалість щорічної відпустки для працівників віком до 18 років 

становить.. 

А) 31 календарний день; б) 24 доби; 

В) 15 діб; г) календарний день; 

7. Україна, згідно з Конституцією, є 

а) унітарною державою; б) федеративною державою; в) конфедерацією; 

8. З якого віку наступає кримінальна відповідальність за скоєння всіх видів 

злочинів: 

А) 14 років; б) 15 років4 в) 16 років; г) 18 років. 

9. Підставою для кримінальної відповідальності є … 

А) правопорушення; б) вирок суду; в) злочин. 

10.Вибори та референдум є 

а) формами безпосередньої демократії; б) формами представницької 

демократії. 

11. З якого віку особа може бути притягнена до кримінальної 

відповідальності? 

А) 14 років; б) 16 років; в) 18 років. 

12.Віковий ценз щодо права бути обраним до Верховної Ради складає 

а) 18 років; 

б) 21 рік; 

в) 35 років; 

г) 40 років. 

 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 
1.Опрацювати текст підручника. Стор. 152- 155. 

2.Відповісти на запитання стор.154. 

3. Підготуватися до уроку узагальнення за темами : Праця, закон і ми. Захист 

господарських прав та інтересів. Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність. Злочин та покарання. 

Правова охорона природи. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки. 

 

 

 

 



 


