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Картка 
підсумкового 

оцінювання

Розділ 6

Розуміємо   Оберіть правильні відповіді на тестові завдання 

1.		Україна	є	членом:
 � Європейського Союзу;
 � Ради Європи;
 � Європейської Ради.

2.		Угода	про	асоціацію	з	Європейським	Союзом	це	—
 � договір між Європейським Союзом (ЄС) та державою — не членом ЄС, 
що створює рамки для співпраці між ними;

 � договір між Європейським Союзом (ЄС) та державою — не членом 
ЄС, що передбачає скасування паспортного митного контролю між 
країнами;

 � договір між Європейським Союзом (ЄС) та державою — не членом ЄС, 
що передбачає запровадження спільної валюти євро та структури ЄС.

3.		Східне	партнерство	це	—
 � регіональне угрупування країн Центральної та Східної Європи;
 � політика Європейського Союзу (ЄС), що має на меті зміцнення сто-
сунків зі східними сусідами ЄС;

 � міжнародна організація, яка сприяє розвитку партнерських відносин.

4.		Світова	організація	торгівлі	(СОТ):
 � регіональне угруповання країн Центральної та Східної Європи, ді-
яльність якого має на меті налагодження багатостороннього співро-
бітництва у політичній, соціально-економічній, науковій та культур-
ній сферах;

 � спеціальне агентство Організації Об’єднаних Націй (ООН), створене з 
метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і на-
дання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надан-
ня коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті;

 � це міжнародна організація, метою якої є розробка системи правових 
норм міжнародної торгівлі та контроль за їх дотриманням.

5.	 Що	не	є	завданням	міжнародного	гуманітарного	права:
 � регулювання засобів і методів ведення війни;
 � захист цивільних осіб у період війни;
 � обмеження деяких прав у період конфлікту.
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Картка підсумкового оцінювання Профіль учня/учениці

Які ми знайшли 
відповіді?

Які запитання 
ми ставили  

у цьому розділі?

Чи змінило це 
моє сприйняття 

тематики розділу?
Наскільки добре  

я опанував матеріал?

Де я це  
зможу використати/ 

застосувати?

Досліджуємо   Складіть логічну схему до одного із таких явищ як:

а) глобалізація, б) європейська інтеграція, в) міграція.

Цілі та інтереси Глобалізація — це Значення для економіки

        Діємо   Напишіть коротке есе

Взявши за основу характер та особливості прояву одного чи декількох 
перелічених ключових понять розділу (ліворуч), визначте тему та напи-
шіть коротке есе (до 300 слів) опираючись на схему, що подана нижче. 

Назва (конкретна, влучна, цікава).  

Актуальність. Чому ця проблема важлива?  

Теза. Що нам потрібно схвалити або ж спростувати?  

Суть. Аргументоване пояснення певного явища.  

Позиція. Особисте ставлення до обраної проблеми.  

Висновок. Як з цим нам жити далі.

Профіль  
учня / учениці

Самостійно визначте власні досягнення у ході вивчення 
розділу «Україна, Європа, світ»

Виклики

 Розуміння

Ставлення

Досягнення

Майбутнє

 � глобалізація
 � антиглобалізм
 � глобальні проблеми  

 людства
 � міграція
 � міжнародне право
 � міжнародна    

 співпраця
 � ООН
 � ОБСЄ
 � Рада Європи
 � СОТ
 � Євроінтеграція
 � Європейський Союз
 � Європейська   

 політика сусідства
 � Східне партнерство


