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Розуміємо			 Оберіть правильні відповіді на тестові завдання
1. Виберіть найбільш точне закінчення твердження: « Головним
обов’язком України як держави відповідно ст. 3 Конституції є …»:
 А) забезпечення порядку;
 Б) утвердження і забезпечення прав і свобод людини;
 В) захист кордонів та територіальної цілісності держави;
 Г) забезпечення достойного рівня життя.
2. Укажіть, звідки походять права людини:
 А) надаються державою
 Б) належать людині від народження;
 В) визначаються міжнародними угодами;
 Г) їх визначає сама людина.

3. Укажіть, що із зазначеного переліку не є цінністю прав людини:
 А) індивідуальність;
 Б) добробут;
 В) рівність;
 Г) недискримінація.

4. Виберіть найбільш точне закінчення твердження « Принцип благополуччя дитини означає, що..
 А) дитині повинні бути створені найкращі умови для її життя і
здоров’я;
 Б) в усіх діях стосовно дітей, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини;
 В) батьки повинні максимально задовольняти вибір дитини;
 Г) головним для дитини є забезпечення повноцінного харчування
та відпочинку
5. Співвіднесіть/співставте зазначені права з умовними поколіннями прав людини відповідно їх історичного розвитку
1 Права першого покоління

2 Права другого покоління

3 Права третього покоління

4 Права четвертого покоління
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А Право на освіту

Б Право на доступ до інтернету

В Право на щасливе дитинство

Г Право на рівність перед законом
Д Право на безпечне довкілля

Розділ 2. Права і свободи людини

Досліджуємо			 Ознайомтесь із ситуацією. Виконайте наступні завдання
		 у формі таблиці
1. Визначте, яке право порушено.
2. В яких міжнародних та національних документах закріплюється це
право.
3. Зазначте можливий алгоритм дій щодо захисту цього права .
Ситуація: Певні життєві обставини змусили Еміне змінити школу. Разом
з рідними, хвилюючись перед зустріччю з новим колективом, вона пішла до
школи, яка знаходилась поруч з їхнім новим домом. Еміне чула, що ця школа
має високий рейтинг в місті і там працюють кваліфіковані викладачі. Але
директорка відповіла, що не може прийняти дівчину в школу, тому що вона
та її рідні мають статус внутрішньо переміщених осіб і є мігрантами, а
це створить багато зайвого клопоту для закладу, і до того ж, школа вже й
так перевантажена.
Яке право / права порушено

Документи, що закріплюють
це право / права (міжнародні
та національні)

Дії для захисту права / прав

Діємо			 Напишіть есе (до 300 слів), використовуючи
		 такі запитання:
Які поняття, явища, проблеми ми розглядали у цьому розділі?
Які з них викликали у мене найбільший інтерес? Чому?
Які з них не були для мене цікавими? Чому?
Які відповіді на поставлені запитання ми знайшли?
Які подальші роздуми це у мене викликало?
Яких нових навичок та знань я набув/набула?
Де вони зможуть стати мені у нагоді?
Запитання,
які ми ставили
у цій темі

Яких нових
навичок я набув /
набула

ПРОФІЛЬ
УЧНЯ / УЧЕНИЦІ
«ОСОБИСТА РЕФЛЕКСІЯ»

Наскільки добре я
опанував / опанувала
ці навики?
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Відповіді, які
ми знайшли
на ці запитання

Які подальші
роздуми
це викликало

Наскільки добре я
опанував / опанувала
цю тему

