
ГОТУЄМОСЬ ДО ДПА

13. У  ХУІ ст. в Україні виникають релігійно- 
національні організації, так звані 1)..., діяльність 
яких була спрямована проти релігійного, націо
нального та соціального пригноблення. Найбіль
шим і найвпливовішим був центр, заснований у 
1576 р. у  м. Острозі на Волині князем 2)... . Ост
розький культурно-освітній центр об'єднував коле
гіум, науково-літературний гурток і видавництво, 
яке очолював 3)... . Високо оцінюючи діяльність 
Острозького центру, сучасники часто називали 
його 4)..., наголошуючи на його дотичності до за
початкованих гуманістами Східної Європи специ
фічних організацій інтелектуального життя.

А  1) товариства; 2) Юрієм Дрогобичем; 3) іно- 
кентій Гізель; 4) колегією.

Б 1) громади; 2) Станіславом Оріховським; 
3) Петро Могила; 4) університетом.

В 1) братства; 2) Костянтином Острозьким; 
3) Іван Федоров; 4) академією.

Г 1) об'єднання: 2) Павлом Русином; 3) Феофан 
Прокопович; 4) інститутом.

14. Матерія -  це не реальна можливість усіх 
форм, а їх дійсне буття. Будова матерії різно
манітна, вона складається з елементарних час
тинок, атомів, молекул, колоїдних частинок, 
планет, зірок, галактик. Елементарні частинки 
розрізняють за масою спокою: легкі частинки 
1)..., середні 2)..., важкі 3)... Існують і частинки, 
які не мають маси спокою, -  4)... .

А  1) атоми; 2) мезони; 3) фотони; 4) лептони.
Б 1) молекули; 2) фотони; 3) лептони; 4) ме

зони.
В 1) лептони; 2) мезони; 3) баріони; 4) фотони.
Г 1) мезони; 2) лептони; 3) атоми; 4) баріони.

V. У  завданні 15 дайте розгорнуту відповідь.
15. Розкрийте сутність міфологічного світогля

ду як основи розвитку філософії. (0 -  3 бала).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДПА З КУРСУ «ЛЮ ДИНА) СВІТ»
Тамара БАККА, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і тендерної освіти інституту історичної освіти 
НПУ імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук;
Тетяна МЕЛЕЩЕНКО, доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і тендерної освіти інституту історичної 
освіти НПУ імені М. П. Драгоманова

!. Завдання 1-7 мають 4 відповіді, з яких 1 
правильна. Оберіть правильну відповідь і позна
чте П (0,5 бала).

1. Процес засвоєння людиною певної системи 
знань, норм і цінностей, притаманних повно
правним членам суспільства, називається

А  стратифікація;
Бсоціалізація;
В ратифікація;
Г стереотипізація.

2. Орган, який слугує дотриманню справедли
вості в країні.

А  виконавча влада;
Б законодавча влада;
Ворганипримусу;
Г судова влада.

3. Зібрання, сходка, публічні збори з ме
тою обговорення нагальних проблем суспільно- 
політичногож иття-це

А  демонстрація;
Бстрайк;
В мітинг;
Г бойкот.

4. Сучасна правова держава регламентує 
вплив влади на суспільство через

А  силові методи;
Б демократію і закони;
В конституцію і закони;
Г конституцію і демократичні засади.

5. До переваг демократичного устрою належать
А  відсутність опозиції;
Б усунення громадян від впливу на державну 

владу;
В відсутність зворотного зв'язку між рішенням 

влади і реакцією суспільства;
Г відокремлення власних потреб та узгоджен

ня власних інтересів з державними.

6. На визнанні зв'язку між зовнішністю та ри
сами характеру людини ґрунтуються

А  професійні стереотипи;
Б фізіогномічні стереотипи;
В етнічні стереотипи;
Г соціальні стереотипи.

7. Вислів <Не варто надавати особливої віри 
тому, що мені прищеплено за посередництвом 
прикладу та звичаю* належить

А  Волтеру Ліппману;
Б Рене Декарту;
В Джонатану Свіфіу;
Г Емілю Дюркгейму.

@ Банка І., Мелещенко Т., 2015 Передплатний індекс 68833



ГОТУЄМОСЬ ДО ДПА 35

П. Завдання 8-10 мають по 5 варіантів відпо
відей, з яких 3 правильні. Оберіть правильні від
повіді та позначте їх (0,5 бала).

8. Структура комунікації передбачає
А  мінімум двох учасників комунікантів;
Б ситуацію;
В відсутність будь-яких мотивів спілкування;
Г тексти, що виражають зміст ситуації;
Д законодавчу закріпленість.

9. Зовнішніми атрибутами субнультури є
А  одяг;
Б вік;
В зачіска;
Г сленг;
Д стать.

10. До третього покоління прав людини нале
жать

А  право на свободу думки, слова, совісті, ві
росповідання;

Б право на спільну спадщину людства;
В право на здорове довкілля;
Г право на мир в усьому світі;
Д право на соціальне забезпечення і відпочи

нок.

Ш. У завданнях 11, 12 дайте визначення по
няття (1 бал).

11. Націоналізм -  це

12. Політичний конфлікт -  це

IV. У  завданнях 13, 14 вставте у  текст пропу
щені слова (1 бал).

13. Громадянське суспільство -  це засіб 1)... 
людей та самостійної реалізації власних інтере-

сів. Значну частину суспільно важливих питань 
громадські спілки та об'єднання розв'язують са
мостійно або на рівні 2)... . 3)... громадянського 
суспільства виступають гарантом непорушнос
ті особистих прав громадян, служать опорою в 
їхньому можливому протистоянні з державою. 
Вони систематизують, надають уреіульованості 
4)... людей, які в іншому випадну могли б мати 
руйнівний характер, і в такий спосіб створюють 
сприятливі умови для функціонування демокра
тичної влади.

А  1) самовираження; 2) місцевого самовряду
вання; 3) Функції; 4) намірам і бажанням.

Б 1) самоорганізації; 2) окремої особистості; 
3) Інститути; 4) потребам і вимогам.

В 1) самоорганізації; 2) місцевого самовряду
вання; 3) Інститути; 4) протестам і вимогам.

Г 1) самовираження; 2) окремої особистості; 
3) Інститути; 4) протестам і суперечкам.

14. Чи завжди, дивлячись на людину, мож
на точно визначити П вік? Найчастіше, коли го
ворять про вік, мають на увазі 1).. ., тобто той, 
який можна визначити за 2).. ., проте це не єди
ний вік людини. Інколи говорять про 3).. ., тоб
то той, якому відповідає стан організму людини, 
його обмінних процесів у  порівнянні із середніми 
стандартами, типовими для людей певного віку. 
Самопочуття людини характеризує Н 4). .., тобто 
те, як людина почувається суб'єктивно.

А  1) біологічний; 2) паспортом; 3) біологічний 
вік; 4) соціальний вік.

Б 1) синхроністичний; 2) метрикою; 3) соціаль
ний вік; 4) психологічний вік.

В 1) хронологічний; 2) паспортом; 3) біологіч
ний вік; 4) психологічний вік.

Г 1) біологічний; 2) метрикою; 3) соціальний 
вік; 4) біологічний вік.

V. У  завданні 15 дайте розгорнуту відповідь.
15. У  чому полягає внесок українців у  світову 

культурну скарбницю? (0-3 бала).

УВАГА, ПЕРЕДПЛАТА!
{ЙВИ В ШКОЛАХ УКПЙНИ

і журнал
і офіційні інформаційні 

йїни, висвітлюються сучасні 

, йтажож досвід провідних науковців 

вивчення іноземних мов, 
в, сценарії позаурочних
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