
Практична робота №2 

до теми 3.1. «Конституційне право» 

Варіант 1 

 

I рівень 

1. До періоду Київської Русі належить пам’ятка правової культури: 

а) « Березневі статті»; 

б)« Руська правда »; 

в) Конституція Пилипа Орлика 

2. Загальна декларація прав людини була прийнята: 

а) 10 грудня 1948р.; 

б) 15 липня 1956р.; 

в) 1 вересня 1930р. 

3. Закріплені Конституцією України права і свободи людини і громадянина: 

а) є вичерпними; 

б) не є вичерпними;. 

в) можуть бути скасовані. 

 

II рівень 

4. Доповніть схему 

 

5. Про який конституційний принцип правового статусу людини і громадянина 

йдеться у наведеному нижче тексті? 

В усіх життєвих ситуаціях - працевлаштуванні, майнових спорах, одержанні житла 

- всі громадяни мають рівні права. Реалізація їхніх прав не може залежати від 

походження, статі, кольору шкіри, політичних або релігійних переконань, національної 

належності. 

6. Продовжіть речення: 

Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює __________________ 

_______________________________________________________________________  

 

III рівень 

7. Як ви розумієте сутність права на свободу світогляду і віросповідання?(Дайте 

коротке пояснення). 

8. Складіть порівняльну характеристику понять «особа» та «громадянин» за 

ознаками які ви вважаєте суттєвими. Заповніть таблицю. 

 

 
 

Основні політичні права і свободи 



План порівняння Особа Громадянин 

1. 

2. 

  

3.   

 

9. У яких випадках може бути обмежене право на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань?(Відповідь проілюструйте конкретними 

прикладами). 

 

IV рівень 

10. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору. 

До обласної державної адміністрації надійшла заява про реєстрацію молодіжної 

громадської організації «Зелена гілка», основною метою діяльності якої (згідно зі 

статутом) є дослідження та охорона флори рідного краю. Владою було відмовлено у 

реєстрації організацій на тій підставі, що п’ятеро її членів ще не досягли 14 років. Крім 

того, засновники організацій не мають коштів сплатити за державну реєстрацію. 

11. Наведіть один-два приклади найбільших порушень прав людини. Проаналізуйте, 

чому стали можливими такі ситуації. 

12. Установіть назву документа за наведеним фрагментом. Розкрийте значення 

даного твердження. 

Кожна людина має невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно 

позбавлений життя. Обов’язок держави - захищати життя людини.

  



 

Практична робота №2 

до теми 3.1. «Конституційне право» 

Варіант 2 

 

I рівень 

1. До періоду існування Української Народної Республіки належить пам’ятка 

правової культури: 

а) 1 Універсал; 

б) Декларації про державний суверенітет України; 

в)« Березневі статті». 

2. Людину як учасника суспільних відносин і свідомої діяльності визначає 

поняття: 

а) людина; 

б) особа; 

в) громадянин. 

3. Конституція України проголосила повну загальну середню освіту: 

а) обов’язковою; 

б) безоплатною; 

в) необов’язковою. 

 

II рівень 

4. Установіть зв’язок між назвами пам’яток правової культури та політичними 

діячами, з якими пов’язують появу цих документів 

 а)«Березневі статті»  М.С. Грушевський 

б)«Руська правда » Б. Хмельницький 

в)1 Універсал Центральної Ради УHP  Ярослав Мудрий 

г) Пакти і Конституція законів і вольностей  

  Запорізького Війська     Пилип Орлик 

5. Виберіть із запропонованого переліку права, що належать до культурних: 

а) право на страйк: 

б)  право на освіту; 

в) право на житло; 

г) право на охорону здоров’я; 

ґ) право на захист інтелектуальної власності; 

д) свобода художньої, літературної, наукової і технічної творчості. 

6. Закінчіть речення: 

Громадяни України мають право на свободу об’єднання у ______________ _____ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Ш рівень 

7. Заповніть таблицю, указавши повноваження наведених органів влади 

відповідними цифрами: 

1. - обирає суддів безстроково; 

2. - представляє державу у міжнародних відносинах; 



 

3. - вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; 

4. - забезпечує здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави; 

5. - здійснює контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до 

Конституції України; 

6. - проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 

7. - приймає рішення про використання Збройних Сил України; 

8. - здійснює контроль за використанням Державного бюджету України, приймає 

рішення щодо звіту про його використання; 

9. - забезпечує рівні умови розвитку всіх, форм власності. 

 

Верховна Рада України Президент України Кабінет Міністрів 

України    

 

8. Знайдіть і виправте помилки у наведеному нижче тексті: 

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає 

постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України. 

9. У випадках може бути обмежене право громадян збиратися мирно, без зброї і 

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації(Відповідь проілюструйте 

конкретними прикладами) 

 

IV рівень 

10. Проаналізуйте ситуацію з правової точки зору. 

Людмила М., громадянка Білорусії, подала клопотання про прийняття до 

громадянства України 29 вересня 2018р. у травні 2016р. вона одружилася з 

громадянином України і з того часу постійно проживає в його квартирі у місті 

Куп’янську Харківської області. Людмила працює в лікарні, володіє державною 

мовою. 

11. Ви депутат районної Ради. Назустріч з призовниками вам потрібно 

аргументовано викласти зміст обов'язку громадян України захищати 

Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність держави. 

12. Яких обов’язків дотримуються особи у зазначених ситуаціях? 

      А) Юнаки, яким виповнилося 17років  проходять приписку до призовної дільниці у 

військкоматі;. 

      Б) На початку святкової педагогічної ради з вручення свідоцтв про отримання 

повної загальної середньої освіти під час звучання перших нот Державного гімну 

всі присутні у залі встали і припинили розмови; 

      В) Клас учнів, перебуваючи у лісі, розпалив багаття із назбираних сухих гілок. 

Коли настав час йти додому – учні позбирали усе сміття і спалили його ,після чого 

вогнище було ретельно загашено і присипано землею; 

      Г) Кандидат у народні депутати подав у виборчу комісію копію декларації про свої 

доходи,оригінал якої півроку тому подавав до податкової інспекції.  

  



 

Практична робота №2 

до теми 3.1. «Конституційне право» 

Варіант 3 

 

I Рівень 

1. Людину як учасника суспільних відносин і свідомої діяльності визначає 

поняття: 

а) людина; 

б)особа; 

в) громадянин. 

2. Кожному громадянину гарантується: 

  а) судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів 

своєї сім'ї; 

  б) судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію лише про себе; 

 в) судовий захист права спростовувати будь-яку інформацію про себе. 

3. Особа, що має громадянство одразу двох держав, називається: 

а) біпатрид; 

б) емігрант; 

в) апатрид. 

 

II рівень 

4. Юридична відповідальність не наступає при відмові особи давати показання: 

а) щодо себе; 

б) щодо членів своєї сім’ї: 

в) щодо всіх родичів; 

г) щодо свого безпосереднього начальника; 

д) щодо правоохоронних органів. 

5. Доповніть схему 

 

6. Про гарантії яких прав людини йдеться у наведеному нижче тексті? 

Ніхто ні в якому випадку (навіть у разі скоєння злочину, затримання чи арешту) не 

може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському поводженню чи покаранню. 

 

Ш рівень 

7. У чому полягає право на інформацію? Для чого потрібне це право? (Дайте 

коротке пояснення). 

8. Заповніть таблицю «Права та обов’язки студентів ЖВПФК ДНУ імені Олеся 

Гончара». 

 



 

9. Ознайомтеся з наведеною ситуацією. Визначте наявність чи відсутність 

порушень виборчого законодавства. 

До кабіни для таємного голосування спробували зайти разом чоловік і дружина. 

Член ДВК повідомив їх про те, що це є порушенням виборчого законодавства. 

Чоловік на це сказав: «Згідно з нормами Сімейного кодексу України чоловік і 

дружина усі питання життя сім’ї вирішують спільно, а кодекс має більш високу 

юридичну силу, ніж закон». 

 

IV рівень 

10. Підготуйте повідомлення на тему «Прапор української держави та його 

використання як державного символу». 

11. Назвіть документ, в якому знайшла правове закріплення незалежність України. 

Схарактеризуйте його. 

12. Визначте правильні твердження. Якщо твердження є неправильним, то 

поясніть, у чому полягає помилка. 

1. Європейський Суд з прав людини – міжнародний судовий орган, юрисдикція якого 

поширюється на всі держави – члени Ради Європи, що ратифікували Конвенцію 

про захист прав людини основоположних свобод, і уміщує всі питання, які 

стосуються тлумачення і застосування Конвенції, включаючи міждержавні справи і 

скарги окремих осіб. 

2. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних 

інституцій. 

3. ЄСПЛ виконує функції національного суду та має право скасовувати або 

змінювати рішення національних судів. 

4. Суд приймає до розгляду заяви лише після того, як були використані усі внутрішні 

засоби юридичного захисту.  

  



 

Практична робота №2 

до теми 3.1. «Конституційне право» 

Варіант 4 

 

 

I рівень 

 

1. Позначте підставу для дострокового припинення повноважень народного 

депутата України:  

а) відкликання народного депутата виборцями; 

б) складання повноважень за його особистою заявою; 

в) вступ до політичної партії, кандидати від якої не стали народними депутатами 

України. 

2. Закон набуває чинності через: 

а)5 днів після його офіційного обнародування: 

б) 7 днів після його офіційного обнародування; 

в) 10 днів після його офіційного обнародування. 

3. Збори, мітинги, походи і демонстрації громадян: 

а) мають проходити без носіння зброї; 

б) люди, які відповідають за організацію цих акцій, обов’язково повинні бути 

озброєні; 

в) зброю можна брати, ідучи на мітинг, якщо на неї є дозвіл. 

 

IIрівень 

4. Розташуйте у правильній послідовності етапи виборчого процесу по виборах 

народних депутатів України: 

а) голосування: 

б) утворення територіальних виборчих округів; 

в) встановлення результатів виборів депутатів; 

г) підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування. 

 

5. Доповніть схему: 

 

6. Закінчить речення: 
Громадяни України та інші особи, які одержують прибутки в нашій державі, 

повинні _________________________________________________________________ . 

 

ІІІ рівень 

7. Заповніть таблицю 

 



 

Вибори президента України відбуваються  системою 

Президент обирається строком на  

Президент підписує закони, прийняті  

 

8. Встановити відповідність: 

226 депутатів 1. Можуть усунути президента у порядку імпічменту. 

340 депутатів 2. Можуть внести зміни до Конституції України. 

301 депутат 3. Можуть ухвалити рішення Верховної Ради 

9. Сформулюйте визначення: 

а) Уряд - …; 

б) Денонсація - …; 

 

в) Активне виборче право - … 

 

IV рівень 

 

10. Виборець Тимченко прийшов до виборчої дільниці в день голосування о другій 

хвилині на дев’яту вечора. Він сказав, що запізнився через те, що його годинник 

зіпсувався. Чи має право дільнична виборча комісія дозволити йому 

проголосувати? 

11. Учень десятого класу відпочивав разом з батьками у Бердянську влітку. Одного 

вечора він побачив на вулиці свою вчительку разом з невідомим чоловіком. 

Хлопець сфотографував їхню зустріч у барі мобільним телефоном і відправив ці 

кадри у інтернет. Чи було в цьому випадку, на вашу думку, порушення 

законодавства України. 

12. Вчителька середньої школи відвідує церкву святого Ієгови, а також агітує учнів 

школи, де вона працює, ходити на церковні збори. Що треба, на вашу думку, 

зробити директору школи? 


