
Тестові завдання для підсумкового контролю 

з навчальної дисципліни «Теорія та методика роботи  з дитячими та 

молодіжними організаціями» 

 

Варіант І 

 
1.Юридичним фактом, що свідчить про створення громадської організації, є: 

а) проведення установчих зборів; 

б) написання статуту громадської організації; 

в) подання заяви про реєстрацію; 

г) отримання печатки громадської організації. 

 

2.Віковими межами членства в дитячій та молодіжній громадських організаціях 

відповідно є: 

а) 6—18 та 14—28 років; 

б) 6—14 та 14—28 років; 

в) 6—18 та 14—35 років; 

г) 6—18 та 18—35 років. 

 

3.Колективними членами молодіжних та дитячих громадських організацій 

можуть бути: 

а) колектив класу; 

б) учні однієї школи; 

в) колективи інших громадських організацій; 

г) діти або молодь з іншого населеного пункту. 

 

4. Девіз громадської організації належить до: , 

а) символіки; 

б) атрибутики; 

в) традицій; 

г) кодексу. 

 

5.Найбільш впливовими та чисельними молодіжними організаціями в Галичині в 

першій третині XX ст. були: 

а) «Пласт», «Скаутський Союз», «Січ»; 

б) «Сокіл», «Січ», «Пласт»; 

в) «Орли», «Пласт», «Сокіл»; 

г) «Січ», «Луг», «Пласт». 

 

6. Однією з перших назв піонерської організації була: 

а) спартаки; 

6) динамівці; 

в) дніпровці; 

г) соколята. 



 

7.Дитяча та молодіжна організації СРСР названі на честь: 

а) Й. В. Сталіна; 

б) В. І. Леніна; 

в) Л. І. Брежнєва; 

г) М. С. Хрущова. 

 

8.З наведеного переліку оберіть назву комсомольської організації СРСР: 

а) ВЛКСМ; 

б) УНКМО; 

в) НРМОУ; 

г) КСМУ. 

 

9. Оберіть правильний порядок організацій за хронологією їх створення: 

а) «Пласт», «Сокіл», «Січ», Товариство «Орли» — Католицька Акція 

Української Молоді; 

б) Товариство «Орли» — Католицька Акція Української Молоді, «Пласт», 

«Сокіл», «Січ»; 

в) «Сокіл», «Січ», Товариство «Орли» — Католицька Акція Української Молоді, 

«Пласт»; 

г) «Сокіл», «Січ», «Пласт», Товариство «Орли» — Католицька Акція 

Української Молоді. 

 

10.Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» прийнятий у: 

а) 2001 р.;  

б) 1998 р.; 

в) 1992 р.; 

г) 1996 р. 

 

11.Спілки дитячих та молодіжних організацій України об’єднані в: 

а) Український молодіжний форум; 

б) Український національний комітет молодіжних організацій; 

в) Всеукраїнську спілку спілок; 

г) Національну раду молодіжних організацій України. 

 

12.Варіативно-програмний підхід передбачає: 

а) вільний вибір членом організації видів та програм діяльності; 

б) обов’язкову участь члена організації в не менш ніж трьох програмах; 

в) діяльність громадської організації за п’ятьма і більше програмами; 

г) усі перелічені варіанти є правильними. 

 

13.Дія Закону України «Про об’єднання громадян» не поширюється на: 

а) релігійні об’єднання; 

б) комерційні об’єднання; 

в) органи громадської самодіяльності; 



г) усі перераховані об’єднання. 

 

 

14.Символом ФДО України є: 

а) вогнище; 

б) трилиста лілія; 

в) веселка; 

г) гірський орел. 

 

15. Організаціями скаутського типу в Україні є: 

а) «Пласт», «Гайди», «СПОК», «Січ»; 

б) «Січ», ФДО (СПО), «Сузір’я», «Пласт»; 

в) «Пласт», «КРОКС», «Скіф», «СПОК»; 

г) Дитячий альпійський рух, «СПОК», «КРОКС», «Пласт». 

 

16. Вставте пропущені слова в речення «Пластун повинен бути: 

___________________ розумом та тілом, 

___________________ душею, 

__________________ у своїх задумах та планах, 

__________________ у думках та ділах!» 

 

17.Базовою програмою організації «Екологічна варта» є: 

а) «Екологічна варта власного майбутнього»; 

б) «Екологічна варта на сторожі»; 

в) «Екологічна варта для дітей»; 

г) «Екологічна варта — запорука успіху». 

 

18.Об’єднання, діяльність яких спрямована на реалізацію молодіжних ініціатив 

у соціальній сфері, належать до групи: 

а) соціально спрямованих організацій; 

б) соціально-педагогічних організацій; 

в) благодійних організацій; 

г) організацій допомоги та порятунку. 

 

19. УМАКО «Сузір’я» за спрямованістю є: 

а) громадсько-політичною організацією; 

б) фаховою організацією; 

в) організацією скаутського типу; 

г) екологічною організацією. 

 

20.Щорічна Міжнародна програма «Студентська республіка» відбувається у 

формі: 

а) гри; 

б) мультифестивалю; 

в) квесту; 



г) олімпіади. 

 

 

21. Оберіть організацію, яка реалізує програму «Національне агентство 

“Молодіжна картка”», що дає змогу оформити міжнародні посвідчення студента 

ISIС: 

а) Асоціація правозахисник організаторів студентів України; 

б) Українська асоціація студентського самоврядування; 

в) Студентська республіка; 

г) Українська студентська спілка. 

 

22.Соціально-педагогічна допомога членам громадської організації охоплює: 

а) надання необхідної консультативної психолого-педагогічної допомоги членам 

організації; 

б) здійснення корекції соціальної поведінки і соціальних зв’язків членів 

організації; 

в) сприяння соціально-педагогічному захисту прав членів організації; 

г) усі перераховані варіанти є правильними. 

 

23.Вивчення психолого-медико-педагогічних особливостей членів організації є 

завданням: 

а) соціально-педагогічної діагностики; 

б) соціально-педагогічної профілактики; 

в) соціально-педагогічного прогнозування; 

г) соціально-педагогічної допомоги. 

 

24. Надання комплексу послуг, спрямованих на подолання чи попередження          

проблем соціально-педагогічного характеру, забезпечення успішної соціалізації 

особистості, — це : 

а) соціально-педагогічна допомога; 

б) соціально-педагогічна профілактика; 

в) соціально-педагогічна технологія; 

г) соціально-педагогічні послуги. 

 

25. Сприяння соціально-педагогічній діяльності громадської організації 

можливе шляхом упровадження технології: 

а) волонтерської діяльності; 

б) діагностики; 

в) реабілітації; 

г) проектування. 

 

26. Основними сферами, у яких відбувається соціалізація особистості в умовах 

громадської організації, є: 

а) діяльність, спілкування, розвиток самосвідомості; 

б) діяльність, гра, змістовне дозвілля; 



в) соціальна робота, спілкування, відпочинок; 

г) саморозвиток, самовдосконалення, самостійність. 

 

Варіант ІІ 

 

1. Згідно з українським законодавством, засновниками дитячих та молодіжних 

громадських організацій можуть бути особи, які досягли: 

а)14 років; 

б)15 років; 

в)18 років;  

г) 21 року. 

 

2.Легалізація новоствореної громадської організації здійснюється шляхом: 

а) повідомлення; 

б) реєстрації; 

в) повідомлення і реєстрації; 

г)  повідомлення або реєстрації. 

 

3.Вступ неповнолітніх віком до 10 років до дитячих громадських організацій 

здійснюється : 

а) із дозволу адміністрації навчального закладу;  

б) за письмовою згодою батьків; 

в) за рекомендацією дорослого члена організації;. 

г) з обов’язковим наданням медичної довідки. 

 

4. Міжнародною громадську організацію вважають за умови поширення її 

діяльності на: 

а) дві країни; 

б) три країни; 

в) чотири країни; 

г) п’ять і більше країн. 

 

5. Фундатором молодіжного товариства «Пласт» був:  

а) К. Трильовський; 

б) О. Тисовський; 

в) Р. Баден-Пауелл; 

г) І. Чмола.  

 

6.Днем заснування «Пласту» і 

а) 19 травня 1922 року; 

б) 7 листопада 1917 року;  

в) 12 квітня 1912 року; 

г) 22 лютого 1907 року. 

 

7. Пластову абревіатуру СКОБ трактують як: 



а) сильно, красно, обережно, бистро; 

б) сміливо, красиво, обережно, безпечно; 

в) сильно, красиво, охайно, благодійно; 

г) сміливо, красно, охайно, бистро. 

 

8.«Братство Благочестивих і Благородних Младенцов» діяло у: 

а) Києві; 

б) Тернополі; 

в) Чернігові;' 

г) Львові. 

 

9. ВЛКСМ — це: 

а) Всесоюзна Ленінська комсомольська соціалістична молодь; 

б) Всеукраїнська Ленінська комсомольська  спілка молоді; 

в) Всесоюзна Ленінська комуністична спілка молоді; 

г) Всесоюзна Ленінська комунарсько-селянська молодь. 

 

10. Згідно із Законом України «Про охорону дитинства», в Україні заборонено 

створювати дитячі організації такого спрямування: 

а) політичного; 

б) релігійного; 

в) політичного і релігійного; 

г) політичного, релігійного і військово-патріотичного. 

 

11. Національна рада молодіжних організацій України — це: 

а) спілка молодіжних організацій; 

б) вищий керівний орган у молодіжному русі; 

в) об’єднання спілок молодіжних організацій; 

г) представницький орган при Кабінеті Міністрів України. 

 

12. За українським законодавством неприбутковими є: 

а) дитячі громадські організації; 

б) молодіжні громадські організації; 

в) усі громадські організації; 

г) тільки ті громадські організації, у складі яких менше третини дорослих членів. 

 

13. Назва об’єднання громадян за українським законодавством має складатися з: 

а) двох частин; 

б) трьох частин; 

в) двох або трьох частин; 

г) чотирьох частин. 

 

14. Міжнародний скаутський з’їзд називається: 

а) джамборі; 

б) рейнджерсміт; 



в) скаут-збір; 

г) крапскаут. 

15. Основою емблеми УДЮТ «Січ» є зображення: 

а) козака; 

б) шаблі; 

в) коня; 

г) підкови. 

 

16.Цей пункт входить до скаутського закону: 

а) скаут хоробрий; 

б) скаут вірний; 

в) скаут мужній; 

г) скаут сильний. 

 

17.«Федерація “Айкі Те Гатана Рю” України» — це дитяча організація: 

а) спортивного спрямування; 

б) туристичного спрямування; 

в) культурологічного спрямування; 

г) соціального спрямування. 

 

18. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Спілка православної 

молоді України» названа на честь: 

а) Андрія Первозваного; 

б) Нестора Літописця; 

в) архістратига  Михаїла; 

г) Миколи Чудотворця. 

 

19.Оберіть організацію військово-патріотичної спрямованості: 

а) ВМГО «Наша армія»; 

б) ВМГО «Молодіжний спортивний рух»; 

в) ВМГО «Наше покоління»; 

г) Всеукраїнська молодіжна організація «СВІМ». 

 

20. ВМГО «Всеукраїнська молодіжна  хостел-асоціація» сприяє: 

а) створенню молодіжних готелів; 

б) соціальній підтримці студентів; 

в) екологічному захисту довкілля; 

г) відкриттю спортивно-оздоровчих комплексів. 

 

21.Укажіть сучасну молодіжну організацію, засновану ще в 1925 р.: 

а) Спілка Української Молоді в Україні; 

б) Всеукраїнська асоціація молодих дослідників фольклору; 

в) Спілка молодих християн України; 

г) Українська студентська спілка. 

 



22.Одним із чинників згуртування колективу в межах громадської організації є: 

а) наявність органів самоуправління; 

б) наявність багатьох лідерів; 

в) інтенсивне неформальне спілкування; 

г) провідна роль дорослих в організації. 

 

23.Реалізуючи діагностичну функцію, соціальний педагог повинен 

дотримуватись такої етичної норми: 

а) конфіденційність інформації; 

б) науковість дослідження; 

в) технологічність діагностики; 

г) коригування результатів. 

 

24. Технологія соціально-педагогічного проектування передбачає: 

а) поетапне планування процесу розроблення та реалізації проекту; 

б) складання плану діяльності громадської організації; 

в) соціально-педагогічні послуги членам громадської організації; 

г) аналіз реалізованих проектів та програм. 

 

25. Налагоджуючи взаємодію дитячих та молодіжних організацій з іншими 

соціальними інститутами, соціальний педагог виконує функцію: 

а) координаційну; 

б) виховну; 

в) прогностичну; 

г) перетворювальну. 

 

26. Створення умов для розвитку лідерського потенціалу членів організації 

передбачає формування: 

а) ініціативності; 

б) самостійності; 

в) відповідальності; 

г) усіх перелічених якостей. 

 


