
ПРАВОЗНАВСТВІО 
                    

І-й семестр 
 

 Тематична контрольна робота  № 1:      

   ВСТУП ДО «ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА». Розділ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.  

Право і закони в житті  людини і суспільства (з курсів історії). Зміст, завдання і 

структура курсу. Побудова підручника. 

Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави. Державний лад. Форми 

держави. Державна влада. Функції держави.  

Поняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система 

права та її елементи. 

 

поняття:  «держава», «форма держави», «право», «джерела права», «галузь права», 

«норма права», «закон». 

 

Тематична контрольна робота   № 2:    

  Розділ 2.  ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОПОРУШЕННЯ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. 

Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення 

  правовідносин.  

   Правопорушення: поняття, склад, види.  

   Юридична відповідальність: поняття, підстави, види. 

 

 поняття: «правовідносини», «юридична відповідальність», «правопорушення». 

 

       

ІІ-й семестр 

Тематична контрольна робота № 3:    

 Розділ 3. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ. 

Поняття Основного закону держави. Структура Конституції України. Повноваження 

Конституційного Суду України.  

Правова характеристика понять «людина», «особа», «громадянин». Права і свободи 

людини. Громадянство України. 

       Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Механізми захисту 

прав та свобод людини і громадянина в Україні.  

      Органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні. 

 

   поняття:  «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «конституція», 

    «самоврядування», «права і свободи людини»,  «конституційні обов’язки». 

 

Тематична контрольна робота  № 4:     

 

Розділ 4. НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ, ТРУДОВИХ,  

                 АДМІНІСТРАТИВНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН. 

  Розділ 5.  ЯКЩО ПРАВО - ЦЕ ПРОФЕСІЯ. 

      Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності 

неповнолітніх. 

      Сім’я. Шлюб. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей. Державні органи з охорони прав 

дітей. 

     Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата 

праці. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми. Охорона праці 

неповнолітніх. 



     Адміністративні правопорушення. Злочини. Кримінальний проступок.  Адміністративна 

та кримінальна відповідальність неповнолітніх. 

   Професія «юрист».  Юристи в нашому житті. Поліцейські (патрульні, дільничні офіцери 

поліції). 

 

   поняття: «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність», «сім’я», «шлюб», 

«договір», «спадщина», «спадкодавець»,  «спадкоємець», «заповіт», «адміністративне 

правопорушення», «злочин», «кримінальний проступок», «юрист». 

 

Обов'язкові види робіт:  

 Тематичні контрольні роботи за І семестр - №1 та №2 

 Тематичні контрольні роботи за ІІ семестр - №3 та №4 

         Кожна тематична контрольна робота  складається із завдань чотирьох рівнів складності. 

І рівень (№1-6) - тестові завдання, що мають 4 варіанти відповіді з яких лише один варіант  

                         правильний. 

ІІ рівень (№7-9) - тестові завдання множинного вибору, де з 7 варіантів відповідей, три 

правильні. 

ІІІ рівень (№10-11) - тестові завдання в яких потрібно визначити  відповідність та 

послідовність. 

ІV рівень (№10-11) - творче завдання, яке передбачає розгорнуту аргументовану відповідь 

на  

                            поставлене запитання з елементами аналізу, порівняння подій чи документів 

та  

                            власним висновком. 

 

           Рекомендовані види робіт для опанування навчального матеріалу: 

 Робота з підручником; 

 написання конспекту; 

 робота з документами та Конституцією України; 

 ведення словника юридичних термінів. 

 

Основні джерела: 

Навчальний матеріал для вивчення вказаних тем Ви знайдете у підручниках:  

 Правознавство (практичний курс):  (B.Л. Сутковий, Т.М. Філіпенко);  

     http://pidruchnyk.com.ua/343-pravoznavstvo-sutkoviy-flpenko-9-klas.html 

  Правознавство (практичний курс)  (Наровлянський О.Д.);  

     http://pidruchnyk.com.ua/367-pravoznavstvo-narovlyanskiy-9-klas.html   

  Правознавство Практичний курс: підручник для 9 кл. (О.І. Пометун., Т.О. Ремех)  

     http://chtyvo.org.ua/authors/Pometun Olena/Pravoznavstvo Praktychnyi kurs 9 klas 

 

Додаткові джерела: 

Додатковий навчальний матеріал для вивчення вказаних тем можна знайти в:    

-  посібниках з правознавства;  

-  дистанційних курсах «Міжнародної української школи» (завдання розміщені в 

дистанційних  

   курсах є тренувальними, не обов'язковими до виконання та перевірятися вчителем не 

будуть); 

-  можна скористатися ресурсами Інтернету.       

 

 

 

 

http://portfel.at.ua/load/9_klas/pravoznavstvo/sutkovij/127-1-0-187
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