
Група: 33 

Дата: 21.02.22 

Тема: контрольна робота з теми «Україна, Європа, світ». 

Мета: перевірити знання із вивченої теми. 

 

Матеріали уроку: 

 

Громадянська освіта І рівень (0,5 б)

1. Де і коли прийнято Заключний акт, який визначив засади співробітництва держав у Європі та
став довгостроковою програмою дій, спрямованою на розбудову єдиної, мирної, демократичної
і процвітаючої Європи
а) Нью-Йорк 1945;  б) Гельсинкі 1975; в) Маастріх 1992; г ) Брюссель 1949.
2. Хто був Президентом України на момент вступу в Світову організацію торгівлі?
а) В. Ющенко;  б) Л. Кравчук;  в) П. Порошенко; г) В. Зеленський.
3. Прояв суверенітету держави, який означає обсяг і сферу дії державної влади..
а) юрисдикція; б) кодифікація; в) монархія; г) імпічмент.
4. Людина, яка ототожнює себе з певною країною, де вона має відповідний юридичний статус,
певні права та відповідні обов’язки
а) апатрид; б) особистість; в) патріот; г) громадянин.
5. Найбільша регіональна організацією, яка об'єднує 57 держав Європи, Центральної Азії та
Північної Америки для розвитку політичного діалогу та співробітництва у сфері безпеки в усіх
її вимірах
а) НАТО; б) ООН; в) ОБСЄ; г) АНЗЮС.
6. Відмова президента України укласти угоду про асоціацію з ЄС підштовхнуло народ до
а) Революції на граніті; б) Революції гідності;
в) Помаранчевої революції; г) Податкового майдану.
 

ІІ рівень (1 б) 
7. Поясніть значення термінів

Глобальні проблеми______________________________________________________________

Імміграція_______________________________________________________________________

ІІІ рівень (1,5 б)

8. Встановіть відповідність «термін-визначення»

1. Державний суверенітет А. переселення, переміщення населення,
трудових ресурсів, капіталу з однієї
країни в іншу.

2. Населення держави Б. система відносин і взаємодій між
політичними суб’єктами на політичній
арені.

3. Міграція В. верховенство влади держави на своїй 



території та її незалежність у
міжнародних відносинах.

4. Міжнародні відносини Г. виїзд працездатного населення з країни
перебування для довгострокового або
постійного проживання в іншу країну.

 Д. сукупність усіх фізичних осіб, які
перебувають на території держави та
підкоряються її юрисдикції.

9. Поставте терміни у правильній відповідністі.

1. ОПЕК А. громадська організації, яка однією з перших
звернула увагу на питання, що загрожують
існуванню людства

2.ЮНІСЕФ Б. Продовольча і сільськогосподарська оргазізація 
3.ФАО                           В.Організація країн-експортерів нафти 
4Римський клуб    Г.  Міжнародне агентство з атомної енергетики
 Д. Міжнародний дитячий фон 
 

IV рівень (3 б) 

10. Дайте відповідь на питання: 

Які чинники є визначальними в геополітичному становищі України? 

 

Виконане завдання відправте мені на електронну пошту 
emiliya.karnakh@gmail.com або у Вайбер/Telegram 0635606499, якщо виникають 
запитання – пишіть! 

mailto:emiliya.karnakh@gmail.com

