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Вступ

Шановні колеги! 

Новий шкільний курс «Громадянська освіта. 10 клас» має на меті сформува-
ти та розвинути у старшокласників такі необхідні компетентності, що передба-
чають як знання про демократію, права людей, правила взаємодії громадян між 
собою і з державою, так і можливість  застосовувати набуті уміння у повсякден-
ному житті, вирішувати особисті виклики і ефективно долучатися до вирішен-
ня проблем своєї громади. 

Робота з навчально-методичними матеріалами книги надасть можливість 
педагогам обрати найбільш оптимальні педагогічні форми та методи для оз-
найомлення школярів з основними принципами функціонування громадян-
ського суспільства та демократичної держави, особливостей їхньої взаємодії, 
а також для мотивації учнів особисто впливати на ці процеси. Результатом та-
кої навчальної діяльності має стати формування в учнівської молоді базових 
компетентностей демократичного громадянства, які нададуть можливість для 
особистісного самовизначення індивіда, ефективної взаємодії з іншими та сти-
мулюватимуть молодих людей брати відповідальність за прийняття і втілення 
в життя обґрунтованих суспільних рішень.

Успішна реалізація поданих у посібнику тем передбачає:
• створення на уроках демократичної атмосфери, сприятливої для співпра-

ці, прояву власних ініціатив, самостійних та відповідальних дій учасників на-
вчального процесу. Організація навчального процесу та особистий стиль робо-
ти вчителя мають викликати в учнів інтерес, навчати їх самостійно мислити та 
відповідально діяти;

• ефективне використання інтерактивних форм та методів навчальної, по-
закласної та позашкільної діяльності учнівської молоді передбачає налагоджен-
ня рівноправної міжособистісної взаємодії усіх учасників навчального процесу;

• застосування практико-орієнтованого підходу до організації пізнавальної 
активності учнів. Процес навчання має орієнтуватися на розв’язання нагальних 
проблем сучасності. Вказаний підхід має зайняти належне місце у процесі про-
ведення кожного уроку того чи іншого розділу.

Кожна тема курсу розрахована на одне заняття, урок. Окремі теми можуть 
містити дещо ширший матеріал, аніж цього вимагає програма, що викликано 
об’єктивною потребою формування в учнів та учениць повного і цілісного, а не 
фраг ментарного чи поверхневого уявлення про певні суспільні явища чи про-
цеси. Тому кожен урок передбачає низку різноманітних активностей, завдань, 
які педагоги можуть використовувати відповідно до рівня підготовки класу, 
особливостей соціокультурного середовища навчального закладу чи місцевої 
спільноти та інших організаційно-педагогічних умов. 

Ми щиро сподіваємося, що організація навчально-виховного процесу з гро-
мадянської освіти за цим посібником буде цікавою і результативною для юних 
громадян України! 

Бажаємо вам успіхів!
 З повагою, 

 колектив авторів Асоціації «Нова Доба»
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Вступ 
Як працювати з навчальними матеріалами 

ЧАСТИНА	1

Розділ  1  ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ
 Методичні та організаційні засади
Тема	1.1  Що таке ідентичність? 
Тема	1.2  Що означає бути громадянином / громадянкою України 
Тема	1.3	 Як соціалізація допомагає нам знайти своє місце в суспільстві
Тема	1.4 Ціннісні орієнтири  — основа життєвого вибору та успішної  самореалізації 

особистості 

 Майстерня	громадянина. Як ідентифікувати наше середовище 
 Картка	підсумкового	оцінювання 

ЧАСТИНА	2

Розділ  2  ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ 
 Методичні та організаційні засади
Тема	2.1  Який зв’язок існує між людською гідністю та правами людини 
Тема	2.2 Звідки беруться права людини та яку вони мають історію 
Тема	2.3 Які права як люди ми маємо 
Тема	2.4  Хто відповідає за дотримання та забезпечення прав людини 
Тема	2.5 Які права мають діти 
Тема	2.6  Як зрозуміти, що твої права порушують
Тема	2.7 Які механізми захисту прав людини існують
Тема	2.8 Як діти можуть захищати свої права

 Майстерня	громадянина.   
Як захистити свої права в Європейському суді з прав людини 

 Картка	підсумкового	оцінювання	

   Зміст 
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Зміст

ЧАСТИНА	3

Розділ  3  ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ
 Методичні та організаційні засади
Тема	3.1	 Що таке суспільство та як воно виражає себе через культуру
Тема	3.2 У чому проявляється характер полікультурного суспільства
Тема	3.3	 Як розпізнати стереотипи і протистояти дискримінації 
Тема	3.4	 Яким чином толерантність та інклюзія торують шлях до суспільства рівних 

можливостей
Тема	3.5	 Конфлікти у нашому житті, і чому їх необхідно вирішувати
Тема	3.6	 Як подолати шлях від конфлікту до порозуміння
Тема	3.7 Якою є сутність та особливості комунікації у житті громадянина
Тема	3.8	 Чому невербальна комунікація є важливою в соціокультурному просторі
Тема	3.9 Мистецтво спілкуватися 

 Майстерня	громадянина. Жива бібліотека
 Картка	підсумкового	оцінювання	
 

ЧАСТИНА	4

Розділ  4 ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ
 Методичні та організаційні засади
Тема	4.1 Що таке демократія
Тема	4.2 Як демократичні процедури забезпечують народовладдя у суспільстві
Тема	4.3 Яку роль відіграють політичні партії та громадські організації у розвитку 

демократії
Тема	4.4  Що таке громадянське суспільство, і яка роль у ньому належить правовій 

державі
Тема	4.5 Якими є умови та форми активної громадянської участі у житті суспільства 
Тема	4.6	 Яку роль відіграє громада в житті людини, суспільства і держави 
Тема	4.7	 Як громада реалізує та захищає свої права і законні інтереси 
Тема	4.8  Як захищати власні інтереси. Адвокація. Лобізм
Тема	4.9 Як живе і врядується шкільна громада
Тема	4.10 Як і для чого створюються і діють дитячі й молодіжні громадські об’єднання

 Майстерня	громадянина.  
Як молодь може дослідити проблеми в житті громади

	 Картка	підсумкового	оцінювання	
 

ЧАСТИНА	5

Розділ  5  СВІТ ІНФОРМАЦІЇ, МАС-МЕДІА ТА МЕДІАГРАМОТНІСТЬ
 Методичні та організаційні засади
Тема	5.1  Що таке мас-медіа
Тема	5.2  Як медіа впливають на людину і суспільство
Тема	5.3  Медіа і демократія
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Тема	5.4 Права і відповідальність медіа: де баланс
Тема	5.5 Медіаринок і медіавласність
Тема	5.6	 Як медіа маніпулюють аудиторіями
Тема	5.7	 Як медіа провокують конфлікти
Тема	5.8	 Для чого існують стандарти подання інформації
Тема	5.9	 Критичне мислення або чому необхідно бути медіаграмотним
Тема	5.10 Цифрова ідентичність в Інтернеті
Тема	5.11 Як убезпечити себе у віртуальному світі

 Майстерня	громадянина.  
Газета для нашого населеного пункту (мікрорайону)

 Картка	підсумкового	оцінювання 

ЧАСТИНА	6

Розділ  6  ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ
 Методичні та організаційні засади
Тема	6.1 Для чого потрібна економіка
Тема	6.2	 Як забезпечити сталий розвиток
Тема	6.3  Як працює ринкова економіка
Тема	6.4 Як ринковий попит та ринкова пропозиція визначають ціни товарів
Тема	6.5  Навіщо ми сплачуємо податки
Тема	6.6	 Домашнє господарство як власник і споживач
Тема	6.7	 Домогосподарство на ринку грошей
Тема	6.8 В чому полягає суть підприємництва
Тема	6.9 Що продається на ринку праці
Тема	6.10 Як корупція позбавляє нас можливостей

 Майстерня	громадянина. Як започаткувати власну справу
 Картка	підсумкового	оцінювання

ЧАСТИНА	7

Розділ  7  УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ
 Методичні та організаційні засади
Тема	7.1 Яким є вплив глобалізаційних процесів на суспільне життя
Тема	7.2 Що загрожує стабільному і безпечному існуванню сучасного світу
Тема	7.3 Якими є сучасні міжнародні відносини
Тема	7.4 Як здійснюється співпраця в Європі та світі
Тема	7.5  Які можливості для України дає співпраця з міжнародними організаціями
Тема	7.6 Як і чому відбувається процес європейської інтеграції 
Тема	7.7  Як реалізується європейський вектор розвитку України

 Майстерня	громадянина. Як волонтерство змінює світ
	 Картка	підсумкового	оцінювання	
 
СВІТОВЕ КАФЕ.	Підсумкова	активність	за	матеріалами	курсу
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Поради Як працювати з навчальними матеріалами 

Кожна тема передбачає свою реалізацію впродовж одного уроку. Структура 
заняття включає такі елементи: ключові здобутки у вивченні теми, мо-
тиваційну вправу, навчальні модулі, підсумкове практичне завдання. 

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Ключові здобутки у вивченні теми містять три важливі складові навчання, 
втілюючи тривимірність громадянської компетентності.
Досліджуємо сутність певної суспільної проблеми чи явища.
Розуміємо чинники, що впливають на їх характер.
Діємо, спрямовуючи свою діяльність на актуалізацію чи розв’язання пев-
ної суспільної проблеми.

Вивчення кожної теми починається з мотиваційної	вправи, з допомо-
гою якої ви маєте можливість актуалізувати наявні в учнів знання чи дос-
від з певної проблеми.

Модуль 1    Назва

Теми складаються із декількох модулів, кожен з яких присвячено роз-
гляду тієї чи іншої суспільної проблеми, явища. Ми подаємо у підручнику 
якнайменше авторського тексту, розраховуючи на самостійну дослідниць-
ку діяльність учнів. 

Розглядаємо  
та обговорюємо

Різноманітні рубрики «Аналізуємо ситуацію», «Розглядаємо та обгово-
рюємо», «Порівнюємо та обмінюємося думками», «Досліджуємо та обгово-
рюємо», «Обговорюємо» (у парах, групах), «Дискусія» (у класі) допомага-
тимуть учням краще засвоювати матеріал, організовувати роботу в групах 
тощо. 

Web-активність

У підручнику учні матимуть змогу не лише ознайомлюватися з Web-
ресурсами, але й за допомогою світової павутини здійснювати творчу ді-
яльність у рубриці Web-активність.

Дизайн підручника пе-
редбачає вертикальну опе-
раційну смугу, на якій окрім 
назв рубрик і QR-кодів наявні 
визначення основних термі-
нів та понять до відповідної 
теми, з якими вам потрібно 
уважно ознайомитися.

колезі
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Застосуйте набуті знання і досвід 

У кінці кожної теми є рубрика «Застосуйте	набуті	 знання	 і	 досвід», 
завдання з якої учні можуть виконувати як у школі, так і вдома. Творча 
діяльність надає їм можливість практично втілювати свої знання, розви-
вати різні уміння й навички (наприклад, створити плакат, колаж, провести 
опитування, дослідити проблему в Інтернеті тощо).

Майстерня 
громадянина

 
Набуті впродовж вивчення певного розділу уміння і навички учні змо-

жете закріпити, здійснюючи цікаву практичну діяльність на заняттях, що 
містяться у кінці кожного розділу підручника під назвою «Майстерня	
громадянина».

Картка 
підсумкового 

оцінювання 
учня/учениці

Наприкінці кожного розділу є Картка	 підсумкового	 оцінювання	 
учня/учениці, що містить різні форми оцінювання здобутих під час ви-
вчення усіх тем розділу знань і досягнень (контрольні тести і завдання). 
Тут учні також матимуть можливість ще раз самостійно поміркувати над 
тим, що вони вивчили у розділі, як їм вдалося організувати свою роботу, 
що можна було б зробити краще. 

Багато цікавої інформації, нових форм роботи ви знайдете на 
онлайн-платформі	 курсу	 громадянської освіти: http://citizen.in.ua. 
Запрошуємо Вас та ваших учнів зареєструйтеся на ньому та спільно розро-
бляти й утілювати в життя цікаві ідеї.

Ми щиро сподіваємося, що спільне навчання за цим посібником буде ці-
кавим і головне — результативним!

Бажаємо	вам	успіхів!

http://citizen.in.ua
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Усвідомлення власної цілісної та самобутньої ідентичності дозволяє поєднати 
різні прояви багатогранної особистості, що виникають упродовж різноманітних 
соціальних інтеракцій. Ідентичність дозволяє індивіду формувати себе у всьому 
багатстві відносин з навколишнім світом і визначає його систему цінностей, іде-
али, життєві плани, потреби тощо. Оскільки ідентичність є динамічним, а не ста-
тичним явищем, жодна з її форм не є завершеною, а відтак і стабільною. 

Зазначимо, що в сучасних суспільно-політичних умовах варто поставити осо-
бливий наголос на значенні громадянського підходу в системі дослідження та 
обговорення сутності особистісної ідентичності. Це сприяє розвитку мотивації 
та усвідомлення представниками різних етнокультурних спільнот важливості 
залучення до суспільних справ, консолідації суспільства, зміцненню соціального 
партнерства, формуванню толерантності та, як результат, ефективній міжкуль-
турній взаємодії, що забезпечує стабільність, мир та злагоду в Україні. У системі 
громадянської освіти особистісна ідентичність розглядається передусім крізь 
призму гуманних людських відносин, прагнучи підготувати школяра до пізнан-
ня різних культур, позитивного й толерантного сприйняття відмінностей в ін-
ших людях. 

 Варто брати до уваги той факт, що, незважаючи на те, що уявлення людини 
про себе виникають і розвиваються під впливом різних суспільних чинників, влас-
ні норми особистості школяра можуть не збігатися з нормами та ролями, які він 
приймає у ході соціальної взаємодії. Для формування стійкої ідентичності дітям 
необхідне досягнення балансу індивідуального та соціального рівнів.

У	темі	1.1	«Що	таке	ідентичність» порушуються питання сутності особисто-
сті та її багатовимірний характер, розглядається проблема власного «Я», місця 
людини в суспільстві, роль суспільства в житті людини. Учні ознайомляться з ос-
новними поняттями теми: ідентичність, індивідуальна ідентичність, колективна 
ідентичність, громадянська ідентичність, а також отримають можливість досліди-
ти та проаналізувати їхні прояви у різноманітних ситуаціях особистісного станов-
лення та життєвого вибору.

Мотиваційна вправа теми передбачає залучення школярів до дискусії  з приво-
ду різних уявлень про українську ідентичність.

Зміст теми 
розкривають такі 

модулі

1. Що таке ідентичність і як вона формується.
2. Особистісний і соціальний рівні ідентичності.
3. Ідентичність змінювати (не) можна.
4. Ідентичність у добу глобалізації: загроза чи нові можливості

Завершальний практичний блок теми представлений вправою «Відомі мит-
ці шукають ідентичність», яка передбачає аналіз та обговорення різних аспектів 
ідентичності, що відображається в роботах сучасних українських художників.

Розділ 1 «ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ»  
розкриває сутність таких понять, як особистість,  
індивідуальність, життєві пріоритети та цінності людини.  
У розділі розглядається соціалізація особистості,  
її самореалізація та розвиток.
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МЕТОДИЧНІ ТА ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ

Тема	1.2 «Що	означає	бути	громадянином	/	громадянкою	України» висвіт-
лює процес формування громадянської позиції особистості. Учні зможуть дати 
відповідь на запитання: «Що означає бути українцем / українкою». Вивчення по-
нять «ідентифікація» та «самоідентифікація» покращить розуміння школярів ролі 
людини у суспільстві.

Тема складається  
з таких модулів

1. Ідентифікація — шлях до успіху.
2. Громадянський вимір української ідентичності.
3. Бути українцем / українкою — наш вибір.

Тема завершується аналізом тексту «Української хартії вільної людини», в якій 
наводяться різні прояви громадянської ідентичності, що мали б консолідувати 
українське суспільство. Учням пропонується провести обговорення та висловити 
власні міркування на тему: що означає бути справжнім українцем / українкою.

У	темі	1.3	«Як	соціалізація	допомагає	нам	знайти	своє	місце	в	суспільстві» 
учні ознайомлюються з такими ключовими поняттями, як: соціалізація, соціаль-
ний досвід, суб’єкти та етапи соціалізації, сім’я. у ході роботи школярі зрозуміють, 
чому важливо вивчати досвід попередніх поколінь та нагромаджувати власний 
досвід, взаємодіяти та опановувати різні соціальні ролі.

У ході мотиваційної вправи учні, на прикладі життєвих історій відомих в 
Україні людей, обговорюють чинники, які впливають на формування особистості 
у дитячі та шкільні роки.

Модулі теми 1. Що таке соціалізація та які її етапи.
2. Що таке соціальні норми та соціальні ролі.
3. Як сім’я впливає на успішність соціалізації індивіда.
4. Молодіжні субкультури. Хто вони.

Значне місце у темі 1.3 займає дослідження процесу соціалізації особистості  
у сім’ї, учні визначають основні функції сім’ї у житті людини, знайомляться із сут-
ністю партнерських стосунків у сім’ї. У завершальній вправі теми учні можуть об-
говорити феномен молодіжних субкультур, а також головних причин, які спонука-
ють молодих людей ідентифіковувати себе з тією чи іншою субкультурою. 

Тема	1.4	«Ціннісні	орієнтири	—	основа	життєвого	вибору	та	успішної	са-
мореалізації	 особистості» присвячена особистості, яка вміє реалізувати власні 
життєві плани і при цьому бути корисною суспільству. Учні дізнаються про різно-
манітні життєві орієнтири людини, зрозуміють, як формується ціннісна матриця 
і чому вона стає визначальною під час ідентифікації особистості, налагодження 
взаємин з іншими людьми.

Мотиваційна вправа теми передбачає обговорення висловів відомих політиків, 
винахідників, письменників,  громадських діячів щодо ролі певних цінностей у ході 
самореалізації людини та про роль демократичних цінностей  у житті спільноти. 

Зміст теми 
розкривають  

такі модулі

1. Що таке цінності та як їх обирати й оберігати.
2. Чому успішна самореалізація особистості залежить від ціннісних суспільних 
орієнтирів.
3. На шляху становлення та самореалізації особистості.

Тему завершує обговорення переліку цінностей, які мають бути притаманні 
молодим українцям для побудови демократичної держави. 

Майстерня	 громадянина — практичне заняття розділу — присвячене ви-
значенню учнівською молоддю проблем і потреб місцевої громади за допомогою 
опитування.



12

Розділ 1. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

Тема 1.1  Що таке ідентичність? 

Пропонуємо вам ознайомитися з темою, що містить роздуми про сутність 
особистості та її багатовимірний характер, про власне «Я», про місце лю-
дини в суспільстві та про роль суспільства в житті людини. Ви не тільки 
ознайомитеся з основними поняттями теми: ідентичність, індивідуальна 
ідентичність, колективна ідентичність, громадянська ідентичність, але 
й матимете можливість дослідити та проаналізувати їхні прояви у різ-
номанітних ситуаціях особистісного становлення та життєвого вибору.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо характеристики, які визначають сутність ідентичності лю-
дини, та чинники, які впливають на її формування.
Розуміємо багатогранну природу ідентичності, коли кожна людина може 
одночасно належати до різних спільнот за етнічною, громадянською, те-
риторіальною, релігійно-конфесійною, ґендерною, професійною та інши-
ми ознаками. 
Діємо, аналізуючи ситуації, які стосуються питань власної ідентичності та 
ідентичності інших людей. 

Ти	знаєш,	що	ти	—	людина?
Ти знаєш, що ти — людина? 
Ти знаєш про це чи ні? 
Усмішка твоя — єдина, 
Мука твоя — єдина, 
Очі твої — одні. 

Більше тебе не буде. 
Завтра на цій землі 
Інші ходитимуть люди. 
Інші кохатимуть люди — 
Добрі, ласкаві й злі. 

 Василь Симоненко 

Дискусія Ознайомтеся з текстом відомого вірша Василя Симоненка «Ти знаєш, що 
ти — людина?», прослухайте покладену на слова вірша однойменну пісню. 

Що потрібно кожному / кожній з нас для того, щоб іменуватися 
Людиною?
Чому кожна людина є неповторною, особливою і в чому полягає цінність 
кожного / кожної з нас? 
Бути людиною — це не лише щастя, але й відповідальність. Якою може 
бути наша відповідальність перед собою, перед іншими?

Сьогодні усе для тебе — 
Озера, гаї, степи. 
І жити спішити треба. 
Кохати спішити треба — 
Гляди ж не проспи! 

Бо ти на землі — людина, 
І хочеш того чи ні — 
Усмішка твоя — єдина, 
Мука твоя — єдина, 
Очі твої — одні.
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Модуль 1    Що таке ідентичність і як вона формується?

Ми народжуємось у цьому світі і поступово набуваємо певних, прита-
манних лише нам, фізичних ознак і рис характеру. З волі батьків, родичів 
ми отримуємо ім’я, прізвище. Проживання у певному населеному пункті 
дає нам можливість називатися його мешканцями. Наше походження, осо-
бливості культури, в умовах якої ми зростаємо, допомагають сформувати 
у нас відчуття належності до певної спільноти. Під час навчання, профе-
сійної зайнятості, громадської активності, у стосунках зі сім’єю, родиною, 
друзями, колегами ми формуємось як особистості, розвиваємо власні «Я», 
усвідомлюючи при цьому належність до різноманітних суспільних груп 
великих і малих. Результатом такого складного процесу конструювання 
власного «Я» і є ідентичність.

Становлення ідентичності розпочинається від нашого народження і 
триває впродовж усього життя. Ідентичність є невід’ємною характеристи-
кою, без якої людина не може існувати як особистість. Її формування спри-
яє збереженню і підтримці цілісності та неповторності кожної людини, що 
проявляється в особистісних якостях, рисах характеру, ціннісних орієн-
тирах. Отже, процес формування ідентичності особистості є складним та 
багатовимірним.

Досліджуємо  
та обговорюємо

Спектр	ідентичностей	
Розгляньте зображення, на якому подано широкий спектр ідентичностей, 
що можуть бути притаманні людині.

 Наведіть ознаки кожного зі структурних компонентів цієї схеми. 
 Які з поданих ідентичностей є змінними, а які змінити неможливо?
 Поміркуйте, чи всі види ідентичності представлені у схемі? Додайте 

власні варіанти.
 Проаналізуйте ідентичності на прикладі представників та представ-

ниць своєї сім’ї, родини, спробуйте пояснити причину спільного та від-
мінного в їхніх ідентичностях.

 Що нового про ідентичність ви дізналися у процесі дослідження та обго-
ворення цього поняття?

Ідентичність — це не-
від’ємна характеристи ка 
лю    ди  ни, що виявляється у 
ви знанні своєї унікальності, 
з одного боку, й відчутті при-
належ ності до певної спіль-
ноти, з іншого. 

Ідентичність

Громадянська

Етнічна

Ваш варіант

Статева

Релігійна

Політична

Професійна

Регіональна
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Модуль 2    Особистісний і соціальний рівні ідентичності

У структурі ідентичності розрізняють два рівні: особистісний та соці-
альний. Особистісний рівень стосується індивідуальних характеристик 
людини, тоді як соціальний — її соціалізації, адже у процесі дорослішання 
ми входимо до різних соціальних груп та спільнот.

Окремі елементи ідентичностей різних індивідів можуть бути подібни-
ми, однак кожна людина є неповторною. Адже ідентичність — це комплек-
сна й мінлива комбінація різних елементів, що вказує одночасно на уні-
кальність особистості та її приналежність до різних спільнот (наприклад, 
етнічної, конфесійної тощо). 

Досліджуємо  
та обговорюємо

Автопортрет	
Часто здається, що такі ж особистісні характеристики, уподобання, які 

є у нас, притаманні й іншим людям. Спробуйте на прикладі учнів вашого 
класу переконатися в тому, наскільки подібними ви є та наскільки відріз-
няєтесь один від одного. 

Намалюйте схематично автопортрет (шарж) і підпишіть під ним 
вроджені та набуті ознаки власного «Я». Наприклад, ім’я, стать, певні осо-
бистісні якості, інтереси і вподобання. Крім того, можете зазначити інші 
характеристики ідентичності, як-от мову спілкування, релігійну прина-
лежність тощо. Представте свій проект, який підкреслює вашу неповтор-
ність, а також знайдіть спільні характеристики, притаманні певній групі 
учнів або й цілому класу. 

Для кращого розуміння теми, після презентацій обговоріть питання.
 Наскільки ми виявились подібними? 
Чим відрізняються наші «автопортрети»?
Чи наявність відмінностей робить спільноту нашого класу слабшою, чи, 
навпаки, сильнішою, цікавішою?

Модуль 3    Ідентичність змінювати (не) можна 

Деякі елементи власної ідентичності є сталими. Наприклад, культурне 
середовище, у якому ми виросли, традиції, виховання батьків формують 
нашу етнічнокультурну приналежність, яка є сталим компонентом іден-
тичності. Разом з тим, певні складові ідентичності є змінними. Одні з них 
можуть втрачатися, їхнє місце заступатимуть нові. Наприклад, переїзд в 
іншу країну може вплинути на зміну громадянства людини.

Свобода вибору у формуванні власної ідентичності є засадничою харак-
теристикою дотримання прав людини. Кожен індивід має право вибирати 
чи змінювати на свій розсуд різні спільноти, взаємодіяти з іншими група-
ми, культурами. Адже це корисно для набуття нового досвіду та ознайом-
лення з надбаннями інших соціальних груп і культур. 

Особистісний	 рівень	
іден	тичності	 — це набір 
ін  ди відуальних ознак, що 
зу мов люють унікальність 
людини. 

Соціальний	рівень	іден-
тичності	 —	 усвідомлення 
та дотримання людиною 
норм й очікувань соціально-
го середовища, у якому вона 
перебуває.
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Аналізуємо 
ситуацію

Родинне	дерево	
Ознайомтеся із зображенням родинного дерева. Проаналізуйте ситу-

ації взаємодії різних ідентичностей на прикладі представників кожного  
з поколінь родини. Для кращого розуміння скористайтеся запитаннями, 
які подані нижче. 

 Де могли зустрітися батьки Олександра та Оксани? Чи були обидва 
шлюби типовим явищем для культур, з яких походили ці пари? Якими мо-
вами, на вашу думку, вони спілкувалися у своїх сім’ях?

 Як ви гадаєте, де могли познайомилися їхні діти — Олександр та Оксана? 
Які ідентичності обрали вони? Чому так склалося?

 Які, на вашу думку, ідентичності мають їхні діти — Валентина та 
Марко? Які ідентичності матимуть діти Валентини та Марка, якщо 
вони створять власні сім’ї?

 Які чинники, на вашу думку, впливають на ідентичність людини впро-
довж її життя? Чому ідентичність змінюється? Чи можливо її не змі-
нювати взагалі? Чи легко набувати іншу?

 Складіть свою «складну історію» формування людських ідентичностей 
на прикладі власної родини, родини друзів чи знайомих. 

Процес формування ідентичності супроводжує людину впродовж усьо-
го її життя. Певні елементи нашої ідентичності ми переймаємо від своїх 
рідних, оточення, від людей, які нам імпонують, подобаються, є автори-
тетними тощо. Такі зміни можуть бути приємними для нас, але не подо-
батися іншим. Наприклад, батькам може не подобатися приналежність 
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дитини до певної молодіжної субкультури. Інколи буває й так, що окремі 
елементи нашої ідентичності є проблемними, вони не укладаються в нашу 
систему цінностей, ми не бачимо перспектив для розвитку. Феномен тим-
часової втрати особистісних орієнтирів дослідники називають кризою	
ідентичності, що тісно пов’язана з кризою сенсу життя. У підлітковому 
віці кризи ідентичності відбуваються найчастіше. Однак у цьому віці існує 
більше можливостей для їхнього подолання, як-от спілкування з друзями, 
заняття спортом, волонтерство, громадська активність.

Часто життєві ситуації вимагають від нас певного вибору, здійснити 
який ми можемо лише усвідомивши свою позицію щодо різних питань. Це 
спонукає нас, з одного боку, до усвідомлення себе як члена суспільства, а з 
іншого — до розуміння власної унікальності, своїх інтересів та здібностей, 
що задають сенс і вектор життя. Обдумування та переосмислення призво-
дять до унікальних, властивих лише цій людині висновків. Це допомагає 
відчути свою цінність і свої обмеження.

Дискусія Хто	я	є.	Невідомість	лякає?

 За допомогою запитань, поміркуйте, як діяти в ситуації кризи 
ідентичності.

 Чи варто у складних ситуаціях цуратися своєї ідентичності, змінюва-
ти її?

 Чи потрібно пояснювати іншим про переваги власної ідентичності, 
нав’язувати її? 

 Як, на вашу думку, повинна чинити молода людина в ситуації кризи 
ідентичності?

Модуль 4    Ідентичність у добу глобалізації: загроза чи нові можливості?

Ми формуємо свою ідентичність на усіх етапах життя. У дитячому та 
юному віці проводимо багато часу зі своїми батьками, родиною. Саме від 
рідних переймаємо моральні настанови, моделі поведінки, ціннісні орієн-
тири. Упродовж життя, контактуючи з іншими людьми, у нас з’являються 
нові вподобання, формуються нові смаки. Нові умови можуть впливати на 
зміни в ідентичності людини. Особливо яскраво це проявляється у сучас-
ному глобалізованому світі. Багато людей ведуть подібний спосіб життя, 
послуговуються одними й тими ж комп’ютерними програмами, слухають 
однакові музичні твори, користуються продукцією відомих світових брен-
дів. Сьогодні глобалізація вийшла за межі економіки й охопила практично 
всі сфери суспільного життя.

Водночас у добу глобалізації в людей виникає прагнення зберегти свою 
індивідуальність, і це виявляється у посиленні інтересу до рідної культу-
ри, традицій, релігії, а також виявів своєї неповторності у способі життя, 
стилі одягу, організації дозвілля. Інтеграція у нову спільноту не означає 
втрати ідентичності, а люди, які цінують рідну культуру, пишаються своїм 
походженням, бережуть рідну мову, пам’ятають історію, завжди в пошані. 
Ідентичність є не лише усвідомленням людиною самої себе, а й того, якою 
її сприймають інші.

Глобалізація — процес 
всесвітньої економічної, по-
літичної і культурної інте-
грації та уніфікації. 

Криза	 ідентичності — 
феномен тимчасової втрати 
особистісних орієнтирів.
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Слухаємо  
та обговорюємо

Квітка	Цісик:	«Я	мріяла,	що	в	Україні	мене	почують»
Квітка Цісик (англ. Kvitka Cisyk або Kacey Cisyk, 1953–1998) — американ-

ка українського походження, оперна і блюзова співачка у США, виконавиця 
українських народних і популярних пісень.

 Які пісні Квітки Цісик ви знаєте? 
 Що, на вашу думку, спонукало відому американську співачку, яка активно 

працювала в англомовному світі реклами, радіо та телебачення, долу-
читися до виконання українських пісень?

Громадянська реклама 

Будь собою, інші ролі вже зайняті 
Оскар Вайльд

Аналізуємо 
ситуацію

Відомі	митці	шукають	ідентичність	
«Сімох митців зі Львова, Києва, Тернополя, Одеси та Харкова об’єднала виставка 

“У пошуках ідентичності”, яка відкрилася у Львівському палаці мистецтв. Роман 
Романишин, Петро Гончар, Дмитро Стецько, Андрій Ментух, Віктор Погорєлов, 
Сергій Савченко та ініціатор події Галина Новоженець не прив’язуються 
тематично до національної історії та культури. Але, будучи налаштованими на 
українство стилістично, презентують, як саме кожен з них розвиває українську 
художню традицію».

Ярина Коваль, «Львівська газета», липень 2017

 У чому, на вашу думку, полягає зміст назви виставки?
 Які стильові ознаки у творах сучасних українських художників вказують 

на їхню ідентичність? Чим близькі ці картини до творів сучасного світо-
вого мистецтва?

 Які характеристики, на вашу думку, притаманні сучасній українській 
ідентичності? 

Громадянська реклама 

«Живіть змістом старої минувшини, її формою 
і будьте сполучниками її з новими проявами,  
новими ідеями» 

Георій Нарбут, український графік

 Застосуйте набуті знання і досвід

 Як ви розумієте звернення відомого українського графіка Георгія Нарбута 
до митців?

 Як ці слова можна сприйняти в контексті розуміння ідентичності 
людини? 

 Дослідіть походження Георгія Нарбута та шлях формування його 
ідентичності.
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Тема 1.2  Що означає бути громадянином / громадянкою 
України?

При вивченні ви зможете ознайомитися з процесом формування громадян-
ської позиції особистості, дати відповідь на запитання: «Що означає бути 
українцем / українкою?». Вивчення понять «ідентифікація» та «самоіден-
тифікація» покращить розуміння ролі людини в суспільстві.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо багатогранний процес становлення української 
ідентичності. 
Розуміємо, що вміння ототожнювати себе з певною спільнотою є ознакою 
сформованої ідентичності людини.
Діємо, закріплюючи навички роботи в команді через дискусії та 
обговорення.

Модуль 1    Ідентифікація — шлях до успіху

Соціальна сутність людини пояснює її прагнення долучатися, бути 
включеною в соціум (спільноту). Це дає індивіду відчуття сталості, захи-
щеності, значущості власної особистості. Орієнтація на іншу людину, як на 
зразок, суттєво збільшує шанси кожного з нас бути прийнятим до бажаної 
групи. Ми намагаємось уподібнитися представникам цієї групи і тому сві-
домо переймаємо їхні норми та цінності, формуємо відповідні моделі пове-
дінки, користуємося зовнішніми атрибутами та символами.

Web-активність

 Здійсніть пошук в Інтернет-мережі актуальних фотозображень до ви-
значень «Іден ти  фікація» і «Самовизначення». 

 Порівняйте ці зображення та про ана лізуйте їх відмінні і спільні 
характеристики.

Наш світ влаштований таким чином, що кожна людина у ньому протя-
гом життя приєднується до певної кількості груп, створює нові спільноти 
або ж навпаки — уникає небажаних стосунків. Самовизначення є важли-
вим елементом формування самоідентичності, яке триває упродовж усьо-
го життя людини.

Ідентифікація — це 
процес емоційного та/або 
свідо мого самоототожнення 
лю дини з іншою людиною 
(групою), засвоєння норм, 
цінностей тієї спільноти, до 
якої вона належить або праг-
не належати.

Самовизначення — осо-
бистісна здатність людини 
бути вільною та готовність 
брати на себе відповідаль-
ність за здійснюваний вибір.
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Модуль 2   Громадянський вимір української ідентичності

Громадянський вимір ідентичності передбачає усвідомлення себе як 
громадян, представників своєї держави, громадянського суспільства, а не 
лише етнічної спільноти. Він пов’язаний із розумінням української нації 
як політичної спільноти. Україна — полікультурна держава. Болгари, ві-
рмени, грузини, євреї, молдавани, поляки, росіяни та представники інших 
етносів, які народилися чи живуть на території України, можуть мати гро-
мадянську ідентичність «українець», як і етнічні українці. 

Засадничими ознаками для громадянської ідентичості є не лише право-
ва приналежність до тієї чи іншої країни, держави (громадянство як фор-
мальний статус), спільне походження чи подібний спосіб життя, а відно-
сини взаємного визнання. Громадянська ідентичність притаманна членам 
суспільства, орієнтованого на загальнолюдські, демократичні цінності і 
здатного до самоорганізації. Громадянська ідентичність забезпечує згур-
тованість суспільства, визначає зв’язки солідарності між його членами, є 
важливим чинником громадянської активності та демократичної участі 
людини. У цій взаємозалежності громадянська ідентичність є рушієм, що 
забезпечує поступ демократичних процесів. 

Обговорюємо

Українська	ідентичність
Розгляньте позиції таблиці — перелік складових української 
ідентичності. 
Які з перелічених аспектів, на вашу думку, є важливими, а 
які — другорядними? 
Які якості громадянина України ви б ще додали?

важливо не важливо

Народитися в Україні

Мати батьків — етнічних українців або хоча б одного з них 

Розмовляти українською мовою

Бути християнином / християнкою

Дотримуватися українських традицій 

Поважати українську культуру

Знати історію України та вміти її аналізувати

Мати українське громадянство

Відзначати державні свята

Брати участь у виборах

Не порушувати соціальних норм та законів

Захищати свою країну

Бути громадсько-активною особистістю (волонтерство, 
ініціативи у місцевій громаді, благодійництво тощо)

Громадянство — стій-
кий, юридично визначений 
правовий зв'язок між осо-
бою і певною державою, 
що визначає їхні права та 
обов’язки. 

Громадянськість — усві-
домлення власної ролі в жит-
ті суспільства, активне праг-
нення до вдосконалення, 
розвитку держави відповід-
но до демократичних засад 
та цінностей. 

Політична нація  — це 
сукупність громадян певної 
держави, які незалежно від 
їхнього соціального стату-
су, етнічної чи конфесійної 
приналежності та інших со-
ціокультурних відмінностей, 
мають однакові права участі 
у демократичних процесах, 
об’єднані почуттями солідар-
ності та патріотизму. 
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Досліджуємо  
та обговорюємо

Преамбула	Конституції	України	(1996	р.)
«Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян 

України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спира-
ючись на багатовікову історію українського державотворення і на осно-
ві здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на 
самовизначення…»

Як ви розумієте такі поняття, наведені в Преамбулі Конституції 
України?

� український народ  �  громадяни України  �  українська нація

Хто	такі	українці	і	чого	вони	хочуть

«Передусім, розуміється, [Українцями є] всі ті, хто зроду Українець, родився 
і виріс з українською мовою на устах і хоче тепер іти спільно з своїм народом, 
з усіма свідомими синами українського народу, які хочуть працювати для його 
добра, боротися за його свободу і кращу долю. 

Але не тільки хто природжений Українець, а також і всякий той, хто щиро хоче 
бути з Українцями, і почуває себе їх однодумцем, товаришем, членом українського 
народу, бажає працювати для його добра. Якого б не був він роду, віри чи звання — 
се не важно. Його воля і свідомість рішає діло». 

Михайло Грушевський

Ознайомтеся з цитатою Михайла Грушевського.
Хто, на думку автора, може вважати себе українцем? 
Чи можуть представники різних етнічних груп, які проживають на те-
риторії України, вважати себе українцями?

Модуль 3   Бути українцем / українкою — наш вибір

Ми з вами — громадяни України, від нас залежить, чи стане наша дер-
жава економічно і соціально розвинутою, з високим рівнем життя її грома-
дян. Для того, щоб життя наших близьких і друзів стало кращим, а країна,  
в якій ми народилися і живемо — багатою і квітучою, потрібні зусилля 
кожного з нас.

Аналізуємо 
ситуацію

Об’єднайтеся в групи. Виберіть по одному блоку позицій: що в конкрет-
них ситуаціях означає бути українцем. 
До кожного блоку, розгляньте конкретні приклади, які подано поруч. 
Дайте відповіді на запитання. Висловіть свої міркування. 
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Тема 1.2. Що означає бути громадянином / громадянкою України?

Бути українцем / 
українкою. 

Коли це модно

Нині модно бути українцем, а підтримувати Україну — означає бути віль-
ним у своїх поглядах. <…> Незалежно від здібностей або можливостей, 
люди висловлюють свою громадянську позицію у віршах, піснях, малюн-
ках, вишиванках або навіть плетених шкарпетках для бійців АТО. Це укра-
їнська душа, щира, гостинна, щедра й здатна на співчуття. Добре, якщо ці 
якості приживуться в майбутніх наших поколіннях.

Руслана Лижечко 
Чому, на думку відомої співачки та громадянської активістки Руслани 
Лижечко, свобода людини («бути вільним у своїх поглядах») є такою 
важливою та асоціюється з Україною?

Бути українцем / 
українкою.  

Коли це гордо

Я гордий тим, що народився українцем,
У мальовничім, журавлинім краї,
І що співучу українську мову
Своєю рідною й святою називаю,
Що кожен день ходжу по цій землі,
Де мої діди й прадіди ступали,
По тій землі, де київські князі
Державу славну заснували...

«Я гордий тим, що народився українцем...»  
Олександр Клімашевський 

Прочитайте вірш «Я гордий тим, що народився українцем». Якими ще 
справами можуть пишатися українці? Чи достатньо одного почуття 
гордості за свою Вітчизну, щоб називатися справжнім українцем?

Бути українцем / 
українкою.  

Коли це 
відповідально

Не можна будувати свою ідентичність, ненавидячи когось, агресора, воро-
га. Ми не є собою тому, що ми когось ненавидимо. Ми мусимо бути собою, 
перш за все, люблячи один одного, створюючи всередині нашої спільно-
ти, нашого народу це мирне наставлення. Ненависть треба заступати лю-
бов'ю. Це є наше велике завдання і його можливо здійснити.

 Любомир Гузар  

Виросло нове покоління, для якого українська ідентичність — це щось 
абсолютно природне, бо іншої ніколи не було, це їхня країна, вони сприй-
мають її як свою, вони вірили в її незалежність і не усвідомлювали, якою 
мірою ця незалежність була умовною і під загрозою. І тепер вони готові 
за цю свою країну боротися, навіть якщо вони від народження говорять 
російською. 

Оксана Забужко 

Ознайомтесь із висловами Любомира Гузара і Оксани Забужко і дайте 
відповіді на питання.
Які чинники впливають на становлення ідентичності української моло-
ді в сучасних умовах?
Які орієнтири та цінності мають бути в основі формування ідентичнос-
ті сучасної людини? 
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Бути українцем / 
українкою.  

Коли це  
небезпечно

День	Незалежності	на	окупованих	територіях
Мешканці окупованих Донбасу та Криму попри небезпеку також свят-

кували День Незалежності. Три десятки севастопольців влаштували 
флешмоб, убравшись в одяг жовто-блакитних кольорів. Вони зібрались у 
центрі міста та зробили спільне фото. У Донецьку, Луганську, Макіївці та 
Горлівці на вулицях та у під’їздах з’явились листівки з написами «З Днем 
Незалежності, рідна Батьківщино» та «Донбас — це Україна». А соціальні 
мережі заполонили фотографії мешканців окупованих територій з україн-
ською символікою. 

Анастасія Руденко, Газета «День», 25 серпня 2017 р. 

Що, на вашу думку, визначає громадянську позицію людини і як вона про-
являлася під час святкування Дня Незалежності України в наших співві-
тчизників на окупованих територіях? Чи можете назвати подібні прик-
лади прояву громадянської позиції українців?

Досліджуємо  
та обговорюємо

Українська	хартія	вільної	людини
Ознайомтеся з фрагментами тексту «Української хартії вільної люди-
ни», що поданий нижче. Повний текст «Хартії» ви можете прочитати за 
наведеним QR-кодом.

Київ, 1 грудня 2012 року 

Ми, учасники Ініціативної групи «Першого грудня», укладаємо цю 
Хартію, щоб висловити те, як бачимо життєві орієнтири для нашого сус-
пільства, і водночас дати поштовх до об’єднання всіх людей, які хочуть доб-
рого і гідного життя в Україні і навколо неї.

Наша Хартія — це вибір «бути». Особистий і колективний. Бути віль-
ними людьми. Бути успішним народом і державою. Бути вільними серед 
вільних.

В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман,  
Володимир Горбулін, кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба,  
Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк,  
Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський

 Що ви знаєте про авторів «Хартії» та про Ініціативну групу «Першого 
грудня»? 

 Чому на вашу думку цей документ з’явився саме у грудні 2012 року? Які 
права та свободи українців були в той час під загрозою? 

 Ознайомтеся з повною версією «Хартії» та оберіть для себе по одній по-
зиції з кожного блоку, які, на вашу думку, є найважливішими для укра-
їнської ідентичності. Обґрунтуйте свій вибір. 

 Обміняйтеся думками у класі.
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Тема 1.2. Що означає бути громадянином / громадянкою України?

Громадянська реклама 

Бути 
справжнім 
українцем 

означає

(з «Української хартії  
вільної людини»)

1. Бути вільною людиною.
Бути вільною людиною — це, насамперед, означає брати на себе 
відповідальність. Не можна вимагати від когось виконання його 
обов’язків, не виконуючи власних.

2. Бути активним громадянином.
Бути активним громадянином означає усвідомлювати життєву 
необхідність демократичного розвитку держави. 

3. Любити.
Наша любов означає спільне національне утвердження 
української мови, яка й визначає обличчя України та нашого 
народу у світі. 

4. Мислити.
Мислити  — означає ламати стереотипи. Мислити — означає 
працювати, читати і творити, відповідаючи на дух та потреби 
часу. 

5. Бути господарем.
Наше головне суспільне завдання — відновити в українців почуття 
господаря, чиїми фундаментальними рисами є відповідальність 
за себе, своїх близьких і простір свого життя.

6. Бути лідером.
Успіх повинен бути заслуженою винагородою за працю, і цей 
принцип мусить увійти в наше життя як норма здорового  
і справедливого суспільства.

7. Бути відкритим.
Бути відкритим суспільством означає бути спільнотою, пере ко-
наною у великій цінності людського життя і демокра тичного 
устрою.

Застосуйте набуті знання і досвід

 Чому громадянська ідентичність є важливою для людини? Обґрунтуйте 
власну думку.

 Що для вас означає бути українцем / українкою? Назвіть ситуації, коли 
варто пишатися тим, що ми українці? 

 Чи були у вашому житті випадки, коли ви соромились того, що є україн-
цем чи українкою? З чим це було пов’язано?

 Відшукайте в Інтернеті приклади успішних українців / українок. Пред-
ставте декілька історій успіху у класі.
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Тема 1.3  Як соціалізація допомагає нам  
знайти своє місце в суспільстві

У цій темі ви дізнаєтеся, як знайти своє місце в суспільстві. Зможете про-
аналізувати, чому важливо вивчати досвід попередніх поколінь та нагро-
маджувати власний досвід, взаємодіяти та опановувати різні соціальні 
ролі. Ви ознайомитеся та краще зрозумієте такі терміни, як соціалізація, 
соціальний досвід, суб’єкти та етапи соціалізації, сім’я.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо, як знайти своє місце в суспільстві, яку роль відіграє сім’я 
у формуванні особистості дитини, а також чим цікаві та особливі сучасні 
молодіжні субкультури.
Розуміємо, що наша успішна соціалізація як громадян творить історію та 
модель держави, у якій ми живемо. Крім того, вчимося розуміти природу 
молодіжних субкультур та їхній вплив на становлення особистості.
Діємо, здійснюючи аналіз ситуацій та створюючи власний графік соціалі-
зації, знаходимо найкращі варіанти для успішної соціальної адаптації мо-
лодих людей.

Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутись 
назад у дитинство — догратися, досміятися, добешкетувати… Вихід був один — 
стати дитячим письменником. Так я й зробив. І, пам’ятаючи своє невеселе 
дитинство, я намагався писати якомога веселіше.

Всеволод Нестайко (зі вступу до перевидання «Тореадорів з Васюківки»)

 Я від дитинства знала, що моїм життям стане музика, це у мене в крові. Мама 
моя каже, що я співала від трьох років, «входила в образ» — заплющувала очі, 
починала хитати головою… Від раннього-раннього дитинства співала на 
усіляких сімейних святах для батьків та їхніх друзів. Тато постійно приносив 
додому народну музику — кримськотатарську, іранську, азербайджанську…

Джамала, українська співачка

Дискусія Що, на вашу думку, є визначальним у формуванні людини: особисті здіб-
ності, середовище перебування чи приклад інших?
Як ви вважаєте, суспільство формує молодь чи молодь змінює 
суспільство?
Поміркуйте, які чинники вплинули на формування особистості відомих 
українців? 
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Тема 1.3. Як соціалізація допомагає нам знайти своє місце в суспільстві

Модуль 1    Що таке соціалізація та які її етапи

Усі ми живемо у суспільстві та щодня контактуємо з людьми, які нас 
оточують: засвоюємо нагромаджені знання і досвід інших, налагоджуємо 
стосунки, пробуємо себе в різних ролях, вчимося самі і навчаємо інших — 
тобто соціалізуємося. Ми є частиною суспільства і, відповідно, шукаємо 
у ньому своє місце. Живучи в суспільстві, ми постійно нагромаджуємо пев-
ний соціальний досвід у вигляді знань, цінностей, правил поведінки для 
подальшої самореалізації. Дуже важливо формувати правильні моделі по-
ведінки, розуміти свою роль у суспільстві та бути максимально корисним, 
враховуючи свої здібності та навики.

Розглядаємо  
та обговорюємо

Характер	соціалізації
Розгляньте світлини та поміркуйте, який характер соціалізації  
зображений на них?

Варто зауважити, що перебуваючи під впливом суспільства, людина ви-
ступає як об’єктом, так і суб’єктом	 соціалізації, виявляючи активність, 
впливаючи на інших і самореалізуючись у середовищі, в якому вона живе. 

Як було зазначено раніше, соціалізація — це безперервний процес, що 
триває усе життя людини. Від народження і дитинства, через юність, мо-
лодість аж до зрілості та старості ми перебуваємо у процесі соціалізації. 
Її рівень залежить від нашого віку, місця проживання, кола особистих за-
цікавлень та професійних потреб і навиків. Із часом ми досягаємо найви-
щого рівня соціалізації. Найчастіше це трапляється у зв’язку з кар’єрним 
зростанням та припадає на активний період нашого життя у молодому або 
ж зрілому віці.

Соціалізація — процес 
входження індивіда в суспіль-
ство, засвоєння і відтворення 
соціального досвіду, опану-
вання системи соціальних 
ролей для взаємодії на основі  
соціальних норм.
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Досліджуємо  
та обговорюємо

Етапи	соціалізації
Ознайомтеся із основними етапами соціалізації людини протягом жит-
тя. Визначте, які з перелічених агентів соціалізації є найбільш впливо-
вими на певному етапі. 

Раннє дитинство Члени сім’ї, родина

Дитинство Вчителі

Молодший шкільний вік Однокласники

Підлітковий період Друзі

Юність Колеги

Дорослий вік Сусіди

Літній вік Знаменитості
 

 Чи однаковим буде процес соціалізації різних людей однієї вікової групи?
 Які життєві суспільні чи індивідуальні чинники впливають на рівень со-

ціалізації особистості?
 Розробіть особистий графік соціалізації.

Модуль 2    Що таке соціальні норми та соціальні ролі

Під час взаємодії у суспільстві люди постійно набувають нового досвіду, 
що дозволяє успішно виконувати їхні певні соціальні ролі. Ані соціальні 
групи, ані суспільство загалом не можуть існувати без норм, що регулюють 
їхнє життя. Це можуть бути правила поведінки у школі, ставлення до лю-
дей похилого віку, дотримання правил дорожнього руху тощо. 

 Існують різні норми, одні з яких регулюють життя малих соціальних 
груп — сім’ї, класу; інші — охоплюють великі групи (країна, етнос, релігій-
ні групи та ін.). Кожна соціальна група встановлює власні норми та прави-
ла поведінки, яких дотримуються її члени. 

Водночас, людина як об’єкт соціалізації створює і передає іншим влас-
ний досвід, який можна визначити як знання про життя, суспільство і від-
носини між людьми. Під час двостороннього процесу індивід успішно соці-
алізується, формує гармонійну ідентичність.

Важливе місце у цьому процесі займають соціальні ролі особистості. Це 
своєрідна модель поведінки, і дуже часто людина поєднує в собі декілька 
соціальних ролей: сина/доньки, друга, колеги, наставника та ін.

Аналізуємо 
ситуацію

	«Вітрувіанська	людина»
Взявши за взірець образ античного архітектора Вітрувія, Леонардо да 

Вінчі створив зображення ідеальної людини — «Вітрувіанську людину» — 
своєрідний символ внутрішньої симетрії людського тіла і Всесвіту. Чимало 
мислителів розглядали це зображення як зразок суспільної та особистої 
гармонії.

Спробуйте пояснити суть асоціативного ряду та ваше бачення ролі осо-
бистості людини у процесі соціалізації. 

Соціальними	 нормами 
вва жаються прийняті в су-
спільстві правила поведінки 
та співжиття, необхідні для 
здій снення спільних узго-
джених дій. 
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Досліджуємо  
та обговорюємо

Соціальні	ролі	—	соціальні	норми
Ознайомтесь із визначеннями. 
Розподіліть ознаки, що вказують на засвоєння людиною соціальних 
ролей та норм.

А. Соціальні ролі Б. Соціальні норми

  Вивчення мови      ª
Поведінка в театрі

Учень в школі

Навчання в школі

Батьківська турбота

Захист Вітчизни

Донька

Громадянин

 Наведіть приклади соціальних норм, знань та ролей, які ви засвоїли.
 У яких випадках деякі приклади можуть належати до обидвох варіантів? 
Становлячи частину суспільства, ми постійно взаємодіємо з різними 

групами, організаціями, що є інститутами соціалізації. Представників цих 
інститутів ми називаємо агентами соціалізації. 

Інститути	соціалізації — 
установи, які впливають на 
процес соціалізації та спрямо-
вують його. Конкретні групи, 
в яких особистість долуча-
ється до системи норм і цін-
ностей і набуває соціального 
досвіду.

Агенти	соціалізації — це 
представники інститутів со-
ціалізації, що в різних сферах 
життя взаємодіють з люди-
ною і допомагають освоєнню 
соціальних ролей і норм. 

Соціальні роліСоціальні норми  
та знання
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Обговорюємо Інститути	соціалізації	та	соціальні	ролі
Ознайомтеся зі схемою, зображеною нижче. Визначте ролі, які прита-

манні людині під час взаємодії з різними інститутами соціалізації. Для кра-
щого розуміння, дайте відповіді на запитання.
 Чи можна поставити знак тотожності між ефективною соціалізацією 

та кількістю успішно опанованих соціальних ролей?
 У яких ролях ви побували, а які будете освоювати найближчим часом?
 Які нові інститути соціалізації можуть з’явитися з розвитком цивіліза-

ції? А які — зникнути?
 Чи може штучний інтелект стати агентом соціалізації? Якщо так, то 

за яких умов?

Громадянське 
суспільство

(волонтери)

? 
( ___________ )

Неформальні 
об’єднання

( ___________ )

Навчальні заклади

( ___________ )

Людина
Трудові  

колективи

( ___________ )
Сім’я

( ___________ )

Друзі

( ___________ )

ЗМІ

( ___________ )

Армія

( ___________ )

Модуль 3    Як сім’я впливає на успішність соціалізації індивіда

Сім’я становить основу суспільства. В ній формуються, дотримуються і 
передаються поміж поколіннями культурні традиції, цінності, звичаї, нор-
ми. Сім’я часто об’єднує представників різних релігій, різного етнічного по-
ходження, які привносять в неї елементи своєї культури, традиції, звичаї. 

Єдиним агентом соціалізації, який впливає на людину впродовж усього 
життя, є сім’я. Саме в сім’ї ми формуємо основні життєві цінності та прин-
ципи, які неодмінно впливають на формування нашої ідентичності. Це 
перший і головний інститут соціалізації, через який ми засвоюємо основні 
соціальні знання та цінності, набуваємо вміння, необхідні для майбутньо-
го життя в суспільстві. 

Сім’я є тим середовищем, де ми можемо отримати підтримку та пережи-
ти особисті періоди кризи. З огляду на це, варто пам’ятати, що існують різ-
ні сім’ї і кожна формує власний спосіб життя, свою мікрокультуру. Можна 
зазначити, що сім’я — це мініатюрна модель суспільства, клітина, з якої 
складається будь-яка держава.

З Р А З О К

Сім’я — спільнота, чле-
нів якої об’єднують родинні 
зв'язки та здійснення спіль-
ної життєдіяльності.
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Сім’я передає нам уявлення про всі основні сфери життєдіяльності,  
виконуючи такі важливі функції:

репродуктивна 
функція

господарсько-
побутова

психологічної 
підтримки

рекреативна 
(відновлення)

освітньо- 
виховна

 Як ви розумієте значення вищеперелічених функцій сім’ї?
 Які додаткові функції сім’ї ви можете запропонувати? 

Порівнюємо  
та обмінюємося 

думками

Моделі	сім’ї
Розгляньте різні моделі сім’ї та спробуйте пояснити особливість кожної. 

СІМ’Я

Повна (нуклеарна)

Неповна

Розширена

Багатодітна

«Родина — це те, що має тебе щосекундно надихати ставати кращою людиною. 
А багато сімей навпаки розслабляють, ти перетворюєшся на “диванну сотню”. 
Родина у моєму баченні — це атмосфера самовдосконалення, це підтримка. 
Проте в більшості українських сімей підтримка стає фанатичною: “Я тебе 
підтримаю, бо ти моя родина”. А підтримка, власне, має бути критичною. Тобто: 
“Я тебе люблю, але воно було б краще, якби ти робив отак і отак”».

Євген Глібовицький, український журналіст («The Ukrainians», 2014 р.)

«Я завжди мріяв написати пісню про маму, // Але різні поети всі слова вже сказали. 
// І я не хотів повторити когось із них. // Я біля свої мами буду завжди маленьким. 
// І, як тільки покличе, прибіжу скоренько, // Тому я їй і написав ці слова як міг. // 
Мам, Ти мене вибач, що я став дорослий. // І вже минула сорок третя осінь, // Як 
я побачив перший раз свій дім. // Мам, а можна я до тебе завтра приїду? // І ми на 
кухні не одну годину // Собі на різні теми “посидим”?  // Я може трохи пізно став 
її розуміти // І не часто дарував на День народження квіти. // І були часи, коли я 
тижнями їй не дзвонив. // І кожен раз, коли вона мене обіймає, // І разом із татком 
все про внучку питає — // Я з радості плачу, що маю живих батьків…»

Андрій Скрябін, український співак (1968–2015). Фрагмент пісні «Мам»

 Ознайомтеся з висловлюваннями відомих в Україні людей про сім’ю.
 Чи погоджуєтеся ви із наведеними тезами в цитаті Євгена Глібовиць-

кого? Чому?
 Обдумайте та обговоріть у класі, як сім’я вплинула на формування осо-

бистості Андрія Скрябіна.
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Модуль 4    Молодіжні субкультури. Хто вони?

Кожен із нас по-своєму інтегрується в суспільство. Враховуючи особли-
вість віку та цінностей, які йому притаманні, юна особа часто шукає схо-
жих до себе, може бунтувати проти норм дорослого суспільства і бути при-
належною до певних субкультур. 

1943–1963 рр. 1963–1984 рр. 1985–1999 рр. від 2000-х рр.

Бебі-бум Покоління Х Покоління Y Покоління Z

Серед ровесників-однодумців молоді люди самовизначаються і вчаться 
комунікувати в комфортній для них атмосфері. Ідентифікація юнацтва з 
групою однолітків виражається через сприйняття та усвідомлення певних 
символів-маркерів субкультури.

Web-активність 

Ознайомтеся з теорією поколінь, що розробили Вільям Штраус та Ніл 
Гоув. Знайдіть інші підходи щодо класифікації поколінь. 
 Що, на вашу думку, має найбільший вплив на формування поколінь?
 Чи ідентифікуєте Ви себе з поколінням центеніалів?
 Чого саме центеніали можуть навчити дорослих? 

Покоління Z. 
Центеніали

Навчання. Інтердисциплінарний підхід (вивчення декількох предме-
тів одночасно і паралельно). Можуть миттєво отримати бажане в безмірі 
інформації.

Увага.	Часто змінюють види діяльності, гіперактивні, візуали. Краще 
сприймають інформацію в зображеннях та схемах. Швидко та остаточно 
приймають рішення.

Безпека.	Мріють про стабільність, цінують спокій і добробут, виступа-
ють за безпечні життя та Інтернет.

Комунікація.	Виявляють толерантне ставлення до інших людей, не 
люблять самотності, прагнуть до спілкування он-лайн.

Матеріальна	сфера.	Задовольняються мінімумом речей — лише якіс-
не і з онлайн-шопінгу.

Здоров’я.	Виступають проти шкідливих звичок. Турбуються про своє 
здоров’я. 

Робота.	Прагнуть мати власну справу. Робота має давати задоволення, 
прибуток і не забирати багато часу.

Сім’я.	Люблять свою родину. Прагнуть створити міцну сім’ю. 

Головною проблемою соціалізації молоді в перехідному віці є рольовий 
конфлікт поколінь, а також криза самовизначення, або криза ідентичності: 
вони вже вийшли з дитячого віку, але ще не прийняті у світ дорослих.

Молодіжна	 субкульту-
ра — об’єд нан ня молоді 
в малі соціальні групи на 
фоні «загальної культури», 
що мають власні елементи 
ідентифікації.
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Досліджуємо  
та обговорюємо

Маркери	молодіжних	субкультур
Перегляньте маркери молодіжних субкультур та дайте відповідь на пи-
тання: «Що відрізняє субкультури від загальної культури»?

Власне світобачення, система цінностей

Протиставлення себе решті суспільства

Зовнішня атрибутика із символічним значенням

Сленг (розмовна мова певної групи)

Специфічний стиль життя і поведінки

Обговорюємо Парадокс	молодіжних	субкультур
Перегляньте схематичне зображення, що класифікує парадокс молодіж-
них субкультур. Для кращого розуміння, дайте відповіді на запитання, 
що подані нижче.

Культивують протест проти 
суспільства дорослих,  

його цінностей і авторитетів

Сприяють адаптації молоді  
до дорослого суспільства

 Що, на вашу думку, означає поняття «конфлікт поколінь»?
 Як він може проявлятися у взаєминах між батьками та дітьми, учнями 

та вчителями?
 Як ви вважаєте, чи можна уникнути конфлікту поколінь? Якщо так, то 

яким чином?

Досліджуємо  
та обговорюємо

Піраміда	пріоритетів
Спробуйте розмістити в рейтинговому порядку (1, 2, 3, ...) причини, що 
спонукають молоду людину до вибору певної субкультури (від най-
більш значущих до менш важливих). У виборі керуйтеся власними від-
чуттями, досвідом друзів чи знайомих. 

o	виклик сім’ї, непорозуміння в сім’ї;
o	небажання бути як усі, протест; 
o	пошуки однодумців, спільні інтереси;
o	бажання самоствердитись, привернути до себе увагу;
o	проблема ідентифікації;
o	захоплення світовими течіями, культурою;
o	данина моді;
o	вплив вулиці;
o	ваш варіант (напишіть).

 Ознайомтеся з відповідями вашого сусіда / сусідки за партою. 
 Які очікування можуть бути в молодих людей від приналежності  

до певної субкультури?
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Субкультура формує особливий мікросвіт молодих людей зі своїми 
правилами, етичними нормами, канонами. Це своєрідна демоверсія перед 
входженням у дорослий світ. Існують різні види субкультур. Пропонуємо 
ознайомитися з деякими з них.

Байкери Виживальники Гакери

Гардлайнери Гіпстери Ґеймери

Ґоти Ґрупі Доґгантери

Емо Клабери Неформали

Металісти Панки Рольовики

Руфери Сіпанки Фурі

Застосовуємо набуті знання і досвід

 Відшукайте фото та малюнки, які зображують різні субкультури. Цікаву 
інформацію про молодіжні субкультури можна отримати також за вка-
заним QR-кодом.

 Оберіть ту субкультуру, яка вам найбільше припала до вподоби та напи-
шіть про неї коротке есе.

 Які виклики, на вашу думку, ставить перед суспільством та чи інша 
субкультура?
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Тема 1.4  Ціннісні орієнтири — основа життєвого вибору 
та успішної самореалізації особистості

Тема присвячена особистості, яка вміє реалізувати власні життєві плани 
і при цьому може бути корисною суспільству. Ви отримаєте уявлення про 
різноманітні життєві орієнтири людини, зрозумієте, як формується цін-
нісна матриця і чому вона стає визначальною під час ідентифікації особи-
стості, налагодження взаємин з іншими людьми.

Ключові здобутки  
у вивченні теми

Досліджуємо, яку роль в житті людини та соціуму відіграють суспільні 
цінності. 
Розуміємо, що поза суспільством людина не зможе стати особистістю,  
самовизначитися та самореалізуватися. 
Діємо, укладаючи перелік власних цінностей, а також ціннісних пріорите-
тів у ракурсі демократії та прав людини. 

Треба визначити, що процвітання та щастя можна досягнути тільки завдяки 
чесній праці. Людські біди значною мірою є наслідком спроб зійти із цього при-
родного шляху. У мене немає інших пропозицій, крім прийняти в усій повноті цей 
принцип природи.

Генрі Форд 

Я твердо вірю у правила компенсації. Справжні нагороди завжди йдуть за пра цею 
та жертвами (про свої досягнення). Я думаю, що немає глибшого почуття, яке 
може таїтись в людському серці, ніж почуття винахідника, коли він бачить, що 
його ідеї реалізовані.

 Нікола Тесла 

Цінності не терплять абстрактного обговорення. Будь-яка цінність  мусить 
мати дуже конкретне наповнення у конкретній ситуації. Звісно, на аб ст-
рактному рівні можна підтвердити: чесність — так, це прекрасно, це цінно! 
Однак, знаєте, правду ж кажуть — часом краще змовчати. Відтак у кожній 
окремій ситуації ми щоразу постаємо перед вибором: «Що є цінністю? Яке вирі-
шення було б кращим?». Реалії завжди складніші і заплутаніші за теорії. 

Юрій Андрухович

Обговорюємо Які цінності є важливими для самореалізації людини, на думку відомих 
успішних людей?
Яку роль відіграють цінності в демократичній державі?
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Модуль 1    Що таке цінності та як їх обирати й оберігати?

У різних життєвих ситуаціях одні з нас ставлять на перше місце сім’ю, 
інші не уявляють власного благополуччя без кар’єрного росту, треті — від-
дають перевагу особистим інтересам, захопленням. Всі ці блага людина 
досягає завдяки наявній ієрархії цінностей, що визначає, які з них є прі-
оритетними. Цінності — це мірило людського щастя. Для кожного з нас 
життєві цінності є орієнтиром у різних видах діяльності. Вони сприяють 
особистісному зростанню, досягненню задоволення у житті, розвитку 
творчого мислення тощо.

Загалом, життєві цінності — це цілі та пріоритети, які, керуючи життям 
людини, визначають його сутність. Усвідомлений вибір людини завжди 
ґрунтується на ціннісній основі. 

Досліджуємо  
та обговорюємо

Життєві	цінності
Ознайомтеся з наведеними нижче життєвими цінностями людини. 
Доповніть перелік. 
Оберіть три найбільш важливі, на вашу думку, цінності.
Обговоріть зі своїми однокласниками/однокласницями три цінності, які 
стали найбільш популярними у класі, та три цінності, які здобули най-
менше голосів або взагалі не були обрані. Чому, на вашу думку, трапилася 
така ситуація?
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Тема 1.4. Ціннісні орієнтири — основа життєвого вибору та успішної самореалізації особистості

Модуль 2   Чому успішна самореалізація особистості залежить  
  від ціннісних суспільних орієнтирів

У процесі самовизначення кожна людина формує власні життєві орієн-
тири, що базуються на цінностях, які визнані суспільством та державою. 
Сконструйована ціннісна матриця стає для людини визначальною у про-
цесі ідентифікації, налагодження суспільних відносин та здійснення соці-
альних практик. Реалізація власного потенціалу, успішне застосування на-
бутих знань і навичок значущих для кожного сферах діяльності — незмін-
на складова щасливого життя особистості. Руйнування усталеної системи 
цінностей деякі люди сприймають як втрату сенсу власного життя.

Як правило, розрізняють:	індивідуальні	цінності (такі, що важливі для 
конкретного індивіда), групові (які мають значення у життєдіяльності ко-
лективу), та інтегруючі, визначальні — загальнолюдські.	Хоча така кла-
сифікація є умовною, оскільки окремі цінності у певних ситуаціях можуть 
набувати іншого виміру. 

Аналізуємо 
ситуацію

Цінності	нової	України
«Сьогодні нам потрібні спільні ціннісні орієнтири, що зможуть об’єд-

нати й повести українське суспільство вперед, разом, долаючи еконо-
мічні й соціальні виклики». Саме такою була ідея організаторів проекту 
«Цінності нової України» (2015 р.), який полягав у визначенні найважливі-
ших  соціокультурних цінностей, що консолідують Україну та мотивують 
її рухатися вперед. До цієї суспільної ініціативи було залучено експертів- 
науковців, істориків з різних галузей: соціологів, психологів, лідерів думок 
та фахівців із питань ідентичності. 

Свобода

Україна має бути територією свободи. Ми йдемо шляхом самооргані-
зації, десакралізації влади, сервісної держави, створення правил, які бу-
дуть прийняті серед виконавців. Робимо ставку на культуру порозуміння. 
Просто примуси та заборони не підходять. Закони повинні бути справед-
ливими в розумінні тих, кого вони стосуються. 

Свобода означає відповідальність. Кожен має взяти відповідальність за 
своє життя, свою сім’ю і своє оточення. Де усвідомлена відповідальність, там 
і гідність. Основою нашого буття має стати повага до себе і до інших. 

Солідарність

В Україні й надалі співіснуватимуть різні соціокультурні групи, різні 
ідентичності. У різноманітності — наша сила. Нас об’єднає спільна націо-
нальна свідомість, спільні цінності. Всі громадяни України знатимуть укра-
їнську, а більшість також російську й англійську. На перше місце в об’єд-
нанні вийде солідарність: почуття співпереживання, взаєморозуміння, 
співпраці, взаємопідтримки між різними групами, самовіддачі заради бра-
терства, суспільної довіри. Ми різні, але хочемо бути разом. Недалеке ми-
нуле нас роз’єднує, але майбутнє об’єднує.

Цінності — це особистіс-
на та соціально-культурна 
зна чимість для людини пев-
них категорій, процесів та 
явищ. Це те, у що ми віримо 
і до чого прагнемо. Це наші 
переконання.

Загальнолюдські	 цін-
ності в демократичному 
суспільстві — це сукупність 
універсальних моральних 
стандартів, а саме: свобода, 
гідність, рівність, справедли-
вість, до віра, толерантність, 
права людини, солідарність 
та ін.



Розділ 1. ОСОБИСТІСТЬ ТА ЇЇ ІДЕНТИЧНІСТЬ

36

Україна продовжуватиме шлях толерантної й миролюбної країни, для 
якої важливим є добросусідство. Але для українців завжди будуть близькими 
мужність, захист. Ніхто не має права нам загрожувати, ми боронитимемо свою 
землю. Славне минуле, наш пантеон героїв-захисників дає нам гордість.

Економічне	
процвітання

Визнання отримає чесна праця, успіх, реалізація, продуктивність, про-
фесіоналізм і, як результат, добробут. Ми маємо розвивати індивідуальне 
підприємництво й разом працювати на підвищення якості життя. 

Ми будемо суб’єктом спільноти розвинених країн і повноцінним учасни-
ком світового розподілу праці. Для цього робитимемо ставку на технології, 
інновації, знання. Нам мало бути сировинною країною, Україна продавати-
ме продукт із доданою вартістю.

Дискусія Проаналізуйте наведений перелік найважливіших  соціокультурних 
цінностей, що сприяють консолідації українців. 
Віднайдіть у тексті аргументи, які, на вашу думку, є найбільш важливи-
ми для сучасної України.
Які цінності ви б додали до переліку? Обґрунтуйте.

Модуль 3    На шляху становлення та самореалізації особистості 

Кожен із нас має потребу реалізувати власні здібності і знання. З огляду 
на це, особистість прагне відшукати своє місце в суспільстві, обрати про-
фесію, яка б відповідала її зацікавленням та потребам. Самореалізація по-
чинається з визначення мети, того, до чого прагне особистість. 

 Людина може зосереджуватися на отриманні якісної освіти, кар’єрно-
му зростанні, здобутті слави, визнання та іншого, однак у досягненні своїх 
цілей вона має керуватися загальноприйнятими ціннісними орієнтирами. 

Обговорюємо Запишіть та проаналізуйте свої життєві цілі. Укладіть їх за певним 
порядком:
Цілі мають бути: 
позитивними;
чіткими; 
особистими.
Поділіть ваші великі цілі на кілька менших цілей чи завдань (люди біль-
ше схильні досягати цілей тоді, коли вони їх занотовують).

Розподіліть свої цілі відповідно до зазначених у таблиці часових 
проміжків.

Самореалізація особи-
стості — це особливий про-
цес взаємодії зі світом, який 
здійснюється за допомогою 
творчого саморозкриття, ре-
алізації потенційних можли-
востей, здібностей і талантів. 
Це потреба людини бути по-
чутою, зрозумілою і прийня-
тою суспільством.
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Тема 4. Ціннісні орієнтири — основа життєвого вибору та успішної самореалізації особистості

Короткострокові  
(декілька місяців — рік)

Середньострокові
(1–5 років)

Довгострокові
(10–15 років)

Цілі досягаються не відразу. Оберіть із власного переліку найбільш ак-
туальну для себе ціль і спробуйте:

 � визначити конкретні кроки для досягнення мети;
 � передбачити можливі ризики;
 � прорахувати необхідні ресурси;
 � уявити коло людей, до яких можна звернутися за порадою, попросити 

допомоги.

 Поміркуйте, які ще знання, уміння, навички потрібні людині, щоб реалізу-
вати себе в житті? 

 Складіть власний «Рецепт успіху», поклавши в його основу ті ціннісні 
категорії, які вам найбільше імпонують.

Сучасне суспільство змінюється швидкими темпами, що впливає на 
життя людини. Люди перебувають у безперервному русі через здобуття 
освіти, шлюб, втрату чи набуття права власності, перехід на нову роботу, 
опанування нової спеціальності, професії тощо. Суспільство постійно роз-
вивається, змінюється його структура, змінюються ідентичності людини, 
її цінності та цілі. 

Соціальна	мобільність, з одного боку, розширює можливості людині 
реалізувати свої здібності, схильності, можливості. З іншого ж, соціальну 
мобільність можна вважати певним викликом та ризиком для самореалі-
зації людини. Самореалізація особистості в умовах соціальної мобільності 
залежить від спрямованості людини до адаптації	та	креативності, здат-
ності активно пристосовуватись до природного простору, мінливого соціу-
му та величезного потоку інформації.

Розглядаємо  
 та обговорюємо

Зіскануйте QR-код і ознайомтеся з інформацією про молодіжні 
субкультури. 
Поміркуйте над значенням поняття «самовираження».  
У який спосіб воно може проявлятися?

Громадянська реклама 

«Самовираження — це потреба, 
бажання стати більшим, ніж 
ти є, стати усім, на що ти 
спроможний».

Абрагам Маслоу, американський психолог

Соціальна	мобільність	— 
соціальні переміщен ня, що 
супроводжуються зміною 
со ціаль ного статусу індивіда 
або групи.
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Дискусія Розгляньте інфографіку (завантажте зображення за допомогою QR-
коду), що відображає топ-10 найбільш престижних професій в Україні 
(Міністерство освіти і науки України, 2017 р.). 
Відшукайте, чи є серед них професія, яку ви мрієте обрати?
Визначте, які професії популярні серед випускників і стали запотребова-
ними в суспільстві.
У яких професіях ціннісні характеристики спеціаліста є особливо 
важливими?

«Потрібно мати ясні, чисті принципи поведінки. Треба вибрати для себе 
певний спосіб, розуміти, що важливе для вас і чого ви хочете досягнути. Треба 
мати власну візію і ясне бачення. Треба бути чесним, говорити правду. І лише 
правду. Якщо не виходить, то треба просто уникати казати правду (хоча це 
буває боляче), але ніколи не брехати, не казати неправду. Треба вміти давати 
натхнення іншим, вміти їх запалити і мобілізувати».

Богдан Гаврилишин, український громадський діяч, економіст

«Ми погано вміємо у мирний час об’єднуватися для того, щоб втілювати в 
життя добрі справи. Бачу, що вертається недовіра один до одного. Вертається 
переконаність: “Мене ніхто не підтримає. Чого я буду висуватися?” Це типова 
позиція радянської людини, “homo sovieticus”: “Не висовуйся, бо стешуть!”»

Мирослав Маринович, український правозахисник,  
співзасновник Української Гельсінської групи 

 «Утвердження демократії залежить від глибоко вкорінених ціннісних орієнтирів 
народу загалом. Ці орієнтири спонукають людей вимагати свободи і “зворотного 
зв’язку” з боку влади — підкріпляти слова діями, що мають забезпечити такий 
результат. Справжня демократія — не механізм, який достатньо завести, щоб 
він працював автоматично. Її дієздатність залежить від народу». 

Роналд Інґлгарт, Кристіан Вельцель,  
автори книги «Модернізація. Культурні зміни і демократія»

Застосовуємо набуті знання та досвід 

 Об’єднайтеся у групи та проаналізуйте висловлювання відомих людей. 
Укладіть перелік цінностей, які, на вашу думку, мають бути притаманні 
молодим українцям для побудови демократичної України.

 Чи погоджуєтеся ви з твердженням Богдана Гаврилишина про те, що 
чесність є засадничою умовою досягнення особистого блага?

 На вашу думку, наскільки важливою є довіра у нашому житті? Чи часто 
ви вибудовуєте свої взаємини з іншими на основі довіри? У яких випадках 
це стає можливим?

 Як ви розумієте вислів Роналда Інґлгарта та Кристіана Вельцеля про 
роль ціннісних орієнтацій суспільства в утвердженні демократії?
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Розділ 1

  Як ідентифікувати наше середовище 

Для того, щоб ефективно реалізувати себе як громадянина, потріб-
на співпраця з іншими людьми, розуміння їхніх цінностей, поглядів на 
світ і життєвих потреб. Можливо, ви були свідками того, як на вулиці чи 
в інших громадських місцях спеціально підготовлені люди (інтерв’юери) 
проводять опитування громадськості з тих чи інших питань (наприклад, 
опитування батьків школярів щодо умов навчання їхніх дітей, покупців у 
магазині щодо рівня обслуговування, вивчення політичних симпатій чи 
визначення переможців під час виборів (екзит-пол) тощо).

Задля кращого розуміння людей, які нас оточують, а також визначення 
проблем і потреб місцевої громади, можна скористатися низкою методів 
збору інформації, зокрема провести опитування, найбільш популярним 
видом якого є анкетування. 

Виокремлюють	такі	складові	анкети
Вступна	частина пояснює мету дослідження, містить інформацію про 

організацію, що його здійснює, пояснює принцип заповнення анкети, га-
рантує анонімність тощо.

Основна	частина містить запитання, які передбачають виконання зав-
дань дослідження. Питання складають блоками, у чіткій логічній послі-
довності. Спочатку іде блок простих, нейтральних запитань, які мають на 
меті викликати зацікавлення у респондента. Далі ставляться складніші 
запитання, що виявляють установки та орієнтації опитуваного респонден-
та, його оцінки та судження, які безпосередньо стосуються основної теми 
дослідження.

Демографічна	частина (стать, вік, місце проживання, освіта, місце пра-
ці тощо).

Завершальна	 частина передбачає подяку респондентам за участь у 
дослідженні.

Вчимося	бути	респондентами
Пропонуємо заповнити анкету, подану нижче, та обговорити її у класі. 

Це допоможе вам краще зрозуміти самих себе, а також дізнатися щось нове 
про своїх однокласників, їхні захоплення та вподобання. 

Заповнені анкети на аркуші паперу формату А4 можна представити у 
формі виставки, розмістивши їх на дошці чи стіні класу для загального 
ознайомлення.

Анкетування — письмо-
ве опитування за допомогою 
анкети. Це один з найпопу-
лярніших методів збору ін-
формації. До нього вдають-
ся, коли необхідним, а часто 
єдиним джерелом інформації 
є людина (респондент) — 
безпосередній учасник, пред-
ставник, носій досліджувано-
го явища чи процесу. 
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Під час обговорення з’ясуйте, що є спільним для більшості учнів класу 
або окремих груп (наприклад, рік та місяці народження). Визначте особли-
вості, які є характерними лише для окремих учнів. 
 Що нового вам вдалося дізнатися про своїх однокласників з їхніх анкет?
 А вашим однокласникам про вас?

АНКЕТА 
(фрагмент)

Повною версією 
«Анкети» ви можете 

скористатись на 
онлайн-платформі 

підручника  
з грома дянської 

освіти  
www.сitizen.in.ua.

У	ролі	дослідника.	Проводимо	анкетування
Пропонуємо вам приміряти роль дослідників-науковців. Задля цього 

визначте проблемну ситуацію, яка є для вас актуальною або викликає за-
цікавлення. На її основі розробіть власну анкету, яка допоможе з’ясувати 
причини проблеми; ставлення до неї та її оцінку тих, кого ви плануєте опи-
тувати; шляхи вирішення.

Для того, щоб провести анкетування якісно та отримати достовірні ре-
зультати, дотримуйтеся наведених порад.

1. Визначте свою цільову аудиторію та кількість осіб, яку ви плануєте 
опитати.

2. Роздрукуйте потрібну кількість анкет. 
3. На початку кожної анкети у двох реченнях опишіть мету, з якою ви 

проводите це анкетування, вкажіть, хто ви, який проект представляєте.
4. Будьте ввічливими та доброзичливими.

А Н К Е Т А
Дорогі друзi,
це опитування має на меті з’ясування захоплень  
й уподобань учнiв / учениць нашого класу школи.
Відповіді анкети не є анонімними і будуть  
презентовані у класі, школі.

1.. Улюблена страва.
2.. Улюблений напiй.
3.. Що тобi подобається найбiльше?
4.. Що тебе дратує?
5.. Твої упередження.

6.. Якi в тебе сильнi сторони?
7.. Якi в тебе слабкi сторони?
8.. В яку iсторичну епоху ти хотiв / хотiла б жити?
9.. Яких людей ти бажав / бажала б зустрiти?
10. Чи ти хотiв /хотiла б стати знаменитiстю? Ким?
11.. Якi риси характеру в своїх друзiв ти цiнуєш?
12.. Твоє найзаповiтнiше бажання.

13.. Де ти хотiв / хотiла б жити?
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5. Після заповнення анкети подякуйте за співпрацю.
6. Варто із розумінням ставитися до того, що не всі люди, яких ви захо-

чете опитати, матимуть на це час чи бажання.
Як зразок, пропонуємо анкету для опитування мешканців місцевої гро-

мади щодо історії вулиці певного населеного пункту.

ЗРАЗОК АНКЕТИ

Повну версію  
анкети «Історія 

вулиць» ви можете 
переглянути 

на веб-порталі 
підручника — 

«Майстерня 
громадянина»  

www.сitizen.in.ua.

Історія	моєї	вулиці
Пошукова група __________________________ (назва навчального закладу, клас) 

проводить опитування населення ________________ (назва населеного пункту) 
на тему «Історія вулиць» з метою дослідити обізнаність мешканців про ми-
нуле вулиць, на яких вони проживають.

Участь в опитуванні є добровільною. Відповіді на запитання анкети  
є анонімними, зібрані дані будуть використані в узагальненому вигляді  
у дослідницьких цілях.

Результати опитування будуть оприлюднені ______________ (дата) у _______
_______________________________ (назва закладу, адреса). 

Якщо вам не байдужа наша громадська ініціатива, просимо відповісти 
на декілька запитань. 
1. Чи мешкаєте ви на вулиці (назва вулиці)?
	 o	Так (перехід до питання № 2)
	 o	Ні
	 o	Без відповіді
2. Чи подобається вам назва вулиці, на якій ви проживаєте?
3. З ким (чим) пов’язана назва вашої вулиці?
4. Коли була заснована ваша вулиця?
5. Чи цікавитеся ви історією своєї вулиці?
6. Чи відомо вам, як ваша вулиця виглядала раніше?
7. Хто жив на цій вулиці раніше?
8. Чи існують певні традиції, притаманні тільки цій вулиці?
9. Які історичні будівлі розташовані на цій вулиці?

10. Чи знаєте ви своїх сусідів?

Дякуємо за співпрацю!

За допомогою наведеного зразка, ви можете розробити анкету для опи-
тування на різні теми:

 z визначення проблем у вашому населеному пункті, громаді та пошук 
шляхів їхнього розв’язання;

 z оцінка думок мешканців щодо суперечливих питань місцевої чи на-
ціональної історії;

 z ставлення місцевої громади до представників різних культур;
 z готовність мешканців місцевої громади до участі в толоці;
 z ставлення місцевої громади до проведення масових заходів у населе-

ному пункті.

Бажаємо вам успіху  
у проведені анкетування!
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Картка 
підсумкового 

оцінювання

Розділ 1

Розуміємо   Оберіть правильні відповіді на тестові завдання 

1.	 Ідентичність	це:
 o підвищення власного освітнього рівня;
 o розуміння своєї унікальності, з одного боку, та відчуття 
приналежності до певної соціальної групи, з іншого;

 o відчуття себе сучасною людиною.

2.	 Особистість	може	ідентифікувати	себе:
 o лише з однією соціальною групою;
 o з декількома соціальними групами одночасно;
 o тільки з рідними та близькими людьми.

3.	 Окремі	елементи	власної	ідентичності	можна	змінювати:
 o лише з дозволу батьків;
 o ніколи не можна змінювати;
 o це особистий вибір кожної людини.

4.	 Громадянська	ідентичність	це:
 o правова приналежність до певної країни (громадянство  
за паспортом);

 o тимчасова приналежність до певної країни;
 o особистісна якість, що формується на основі особистих  
і суспільних цінностей та правових вимог держави.

5.	 Соціалізація	—	це:
 o саморозвиток;
 o взаємодія з іншими людьми у різних сферах життя;
 o взаємодія з усіма людьми, окрім своєї сім’ї.

Досліджуємо   Складіть логічну схему до одного із таких явищ як:

a) мінлива ідентичність у добу глобалізації;
б) молодіжна субкультура;
в) соціальні норми

Позитивні сторони Назва поняття / явища Недоліки (виклики) 



        Діємо   Напишіть коротке есе

Взявши за основу характер та особливості прояву одного чи декількох 
перелічених  ключових понять розділу (ліворуч), визначте  тему та 
напишіть коротке есе (до 300 слів) опираючись на схему, котра 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 «Особистість та її ідентичність»

Виклики

 Розуміння

Ставлення

Досягнення

Майбутнє

 � Ідентичність

 � Громадянська		 	
	 ідентичність

 � Ідентифікація

 � Соціалізація

 � Сім’я

 � Субкультури

 � Самореалізація

 � Цінності

 � Громадянська	 
	 позиція

 � Креативність

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?

Картка підсумкового оцінювання Профільучня/учениці
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