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Основні джерела інформації: 

Навчальний матеріал для вивчення вказаних тем Ви знайдете у підручниках:  

 

Навчальний матеріал для вивчення вказаних тем Ви знайдете у підручниках:  

• Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти: 

https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35/%d0%93%d1%80%d0%be%

d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0_%d0

%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0_%d0%93%d0%86%d1%81%d0%

b5%d0%bc_%d0%a0%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%ba.pdf?sequence=7&isAllowe

d=y 

 

• Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» підручник 

для 10 класу закладів загальної середньої освіти: 

https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/123456789/262/%d0%93%d1%80%d0%be

%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%2

0%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0%2010%20%d0%ba%d0%bb

%20%281%29.pdf?sequence=7&isAllowed=y 
 

 
    

№ 
Тема  Зміст навчальтного матеріалу Джерело інформації 

 
1 

Тема 1. Що таке 

ідентичність?  

Ідентичність. Види 

ідентичності. Громадянська 

ідентичність. Змінний 

характер ідентичності. 

Самовизначення. 

Ідентифікація. Особиста 

гідність. Совість. 

 

Знання і розуміння: 

 Дає визначення понять: 

ідентичність, соціалізація, 

самовизначення, самореалізація, 

особиста гідність, совість, сім’я, 

субкультура. 

 Називає загальні риси та ознаки 

ключових понять. 

 Усвідомлює існування логічних 

зв’язків між усіма складовими 

розділу. 

 Відтворює основну частину 

навчального матеріалу, знає 

основоположні теорії та факти, вдало 

підбирає приклади. 

 Розуміє значення сім’ї для людини і 

для суспільства. 

 Визначає природу молодіжних 

субкультур. 

Вміння і навички: 

 Вільно оперує основними поняттями. 

 Використовує загальновідомі докази 

із самостійною і правильною 

аргументацією. 

 Демонструє здатність самостійно 

підбирати необхідну інформацію до 

уроку. 

 Формулює і висловлює власну думку 

щодо особистої гідності, необхідності 

автономії особистості, ролі сім’ї у 

процесі формування людини та 

Ідентичність та 
автономія особистості 

2 Тема 2. Соціалізація 

особистості  
Поняття соціалізації. Етапи 

соціалізації. Суб’єкти 

соціалізації. Соціалізація як 

ресурс формування 

громадянської ідентичності. 

Соціалізація в сім’ї. 

Соціалізація серед однолітків. 

Молодіжні субкультури. 

Партнерські стосунки в сім'ї. 

Трансформація моделей сім'ї.  

 

Соціалізація 
особистості 
 
Молодіжні 
субкультури 
 
Сім’я - перша ланка 
соціалізації 

3 Тема 3. Самореалізація 

людини 

Самореалізація і розвиток. 

Індивідуальність особистості. 

Життєві цінності й пріоритети. 

Активна громадянська 

позиція. Мобільність і 

адаптивність людини. 

Самореалізація 
людини 

https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/123456789/262/%d0%93%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%20%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0%2010%20%d0%ba%d0%bb%20%281%29.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/123456789/262/%d0%93%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%20%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0%2010%20%d0%ba%d0%bb%20%281%29.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/123456789/262/%d0%93%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%20%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0%2010%20%d0%ba%d0%bb%20%281%29.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://lib.imzo.gov.ua/bitstream/handle/123456789/262/%d0%93%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%20%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b0%2010%20%d0%ba%d0%bb%20%281%29.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgb92Q9wtCfPymPgeLA?e=wguVEs
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgb92Q9wtCfPymPgeLA?e=wguVEs
https://1drv.ms/p/s!ApZZArBYWsNsgcABQNwIuJTapBfMGQ?e=segIkZ
https://1drv.ms/p/s!ApZZArBYWsNsgcABQNwIuJTapBfMGQ?e=segIkZ
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgb938W9pq02_nIfO8g?e=7xK9PE
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgb938W9pq02_nIfO8g?e=7xK9PE
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgcAALMFaufyAwdG-Bw?e=otkAdC
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgcAALMFaufyAwdG-Bw?e=otkAdC
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgcAJwz2LHbv6aEuWew?e=idHuXD
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgcAJwz2LHbv6aEuWew?e=idHuXD


Креативність.  

 
громадянина. 

 Відстоює власну  позицію, 

використовуючи інформацію з різних 

галузей знань. 

 Демонструє навички критичного 

мислення стосовно себе та інших. 

 Вміє окреслити власні життєві 

пріоритети. 

 Відстоює ідею здорового способу 

життя, підкріплюючи її  через 

виконання власних навичок поведінки 

у повсякденному житті. 

 Критично аналізує власні реальні 

можливості, умови середовища для 

успішної самореалізації 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ 

4 Тема 1. Людська гідність і 

права людини  
Поняття людської гідності. 

Людська гідність – основа 

природного права. 

Рівноправність. Охорона й 

захист людської гідності.  

 

Знання і розуміння: 

 Знає зміст понять: людська гідність, 

свобода,  гуманізм, права і свободи 

людини,  права дитини, рівність, 

справедливість, солідарність, 

верховенство права, відповідальність, 

порушення прав людини, міжнародні 

стандарти захисту прав людини, 

механізми захисту прав людини і прав 

дитини. 

 Пояснює  природу прав людини.  

 Розглядає права людини крізь призму 

відносин «людина - держава».  

 Розрізняє права людини та обов’язки 

громадянина. 

 Знає про види  та покоління прав 

людини.  

 Знає, що таке порушення прав 

людини. 

 Знає національні та міжнародні 

механізми захисту прав людини.  

 Володіє інформацією про порядок 

звернень щодо захисту прав людини 

до національних  і міжнародних 

органів та організацій.  

 Визначає роль прав людини в 

особистому житті, житті суспільства 

та інших людей. 

 

Вміння і навички: 

 Співставляє і порівнює два поняття -

«особиста гідність» та «людська 

гідність». 

 Вміє захищати особисті права та 

права інших людей. 

 Бере участь та вміє організовувати 

соціальні групи. 

 Вміє розпізнавати порушення прав 

людини. 

 Вміє знаходити відповідну 

інформацію, критично оцінювати 

факти, остерігатись упереджень та 

необ’єктивності, приймати рішення 

на основі мотивованих суджень 

Людська гідність і 
права людини 

5 Тема 2. Еволюція прав 

людини Природа прав 

людини. Основоположні права 

і свободи людини. Покоління 

прав людини. Класифікація 

прав людини. Борці за права 

людини. Майбутнє прав 

людини.  

 

Права і свободи 
людини 
 
Еволюція прав 
людини 

6 Тема 3. Людина і держава 

Взаємовідносини «людина – 

держава». Верховенство права. 

Права і свободи людини та 

відповідальність держави за їх 

дотримання, гарантування та 

захист. Позитивні і негативні 

зобов’язання держави.  

 

Людина і держава 

7 Тема 4. Права дитини 

Поняття прав дитини. 

Конвенція ООН про права 

дитини.  

Захист прав дитини. 

 

Права дитини 
 

8 Тема 5. Механізми захисту 

прав людини і прав дитини  
Порушення прав людини. 

Поняття механізмів захисту 

прав людини. Міжнародні та 

європейські стандарти захисту 

прав людини. Національні 

механізми захисту прав 

людини, їх класифікація.  

Правозахисні організації.  

 

Порушення прав 
людини. Національні 
та міжнародні 
механізми захисту 
прав людини 

https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgb99JmsTotWq6WKAYQ?e=f7xGY8
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgb99JmsTotWq6WKAYQ?e=f7xGY8
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgb95Qq-kGTh67xi--Q?e=jtpqLS
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgb95Qq-kGTh67xi--Q?e=jtpqLS
https://1drv.ms/p/s!ApZZArBYWsNsgb96vO4FexiTHY6OJg?e=j8ObMM
https://1drv.ms/p/s!ApZZArBYWsNsgb96vO4FexiTHY6OJg?e=j8ObMM
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/7.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/8.php
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgcADeHPR5ySGRHrQjw?e=igauZG
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgcADeHPR5ySGRHrQjw?e=igauZG
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgcADeHPR5ySGRHrQjw?e=igauZG
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgcADeHPR5ySGRHrQjw?e=igauZG
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgcADeHPR5ySGRHrQjw?e=igauZG


 Аргументовано презентує власну 

думку щодо реалізації прав людини в 

Україні.  

 Визначає роль держави та державних 

інституцій щодо захисту прав людини 

та прав дитини. 

 Розуміє як працює система захисту 

прав людини/дитини. 

 Визначає шляхи можливих дій у разі 

проблемної ситуації, пов’язаної з 

порушенням прав. 

 Добирає з різних джерел додаткову 

інформацію щодо функціонування 

міжнародних та європейських 

механізмів захисту прав людини. 

 Оцінює перспективи й основні 

загрози розвитку прав людини у 

майбутньому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЛЮДИНА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ 

 

9 Тема 1. Соціокультурна 

багатоманітність. 

Поняття суспільства. 

Соціальна структура 

суспільства. Соціальна 

згуртованість, солідарність і 

відповідальність. Соціальні 

цінності. Гендерна, етнічна, 

конфесійна різноманітність. 

Рівність. 

 

Знання і розуміння: 

 Розуміє та пояснює зміст 
понять: суспільство, соціум, 
соціальна стратифікація, 
полікультурне суспільство, 
суспільна відповідальність, 
солідарність, стереотипи, 
упередження, дискримінація, 
конфлікти, толерантність; 
переговори, медіація, консенсус, 
компроміс. 

 Описує соціальну структуру 
суспільства та соціальні інститути. 

 Визначає причини виникнення 
стереотипів, їхній вплив на життя у 
багатоманітному суспільстві. 

 Визначає причини зародження 
конфліктів. 

 Називає основні принципи діалогу 
між соціальними групами в 
полікультурному суспільстві: 
принцип соціальної рівності та 
справедливості, принцип 
згуртованості, принцип 
соціального партнерства. 

 Пояснює, що таке соціальні 
цінності та яку роль в житті 
суспільства відіграє соціальна 
відповідальність. 

 Характеризує соціальні норми. 

 Пояснює, що таке гендерна 
рівність та в чому полягає її 
значення.  

Соціокультурна 

багатоманітність 

10 Тема 2. Ефективна 

комунікація.  

Роль спілкування в житті 

людини й суспільства. 

Вербальна й невербальна 

комунікація.  

 

Ефективна 

комунікація 

11  

Тема 3. Стереотипи та 

упередження. 

Дискримінація. Конфлікти. 

Поняття стереотипів і 

упереджень. Забобони. Шляхи 

подолання стереотипів. 

Поняття дискримінації. 

Основні форми та прояви 

дискримінації. Толерантність 

та інклюзія. Поняття 

конфлікту та його види. Стадії 

конфлікту. Способи 

подолання конфліктів. 

Переговори і медіація. 

Як стереотипи 
впливають на наше 
життя? 

https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/11.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/11.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/12.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/12.php
https://nus.org.ua/articles/yak-stereotypy-vplyvayut-na-nashe-zhyttya-rozrobka-uroku-tretogo-rozdilu-kursu-gromadyanska-osvita/
https://nus.org.ua/articles/yak-stereotypy-vplyvayut-na-nashe-zhyttya-rozrobka-uroku-tretogo-rozdilu-kursu-gromadyanska-osvita/
https://nus.org.ua/articles/yak-stereotypy-vplyvayut-na-nashe-zhyttya-rozrobka-uroku-tretogo-rozdilu-kursu-gromadyanska-osvita/


Консенсус і компроміс. 

 
Вміння і навички: 

 Графічно зображує структуру 
сучасного суспільства. 

 Порівнює міжнародні та 
національні засоби захисту від 
дискримінації. 

 Наводить приклади дискримінації 
та ксенофобії. 

 Добирає способи виходу з 
конфліктних ситуацій. 

 Розрізняє  види соціальної 
відповідальності, види стереотипів 
та конфліктів. 

 Демонструє  навички ефективної 
комунікації та ненасильницького 
розв’язання соціальних конфліктів. 

 Моделює або вдосконалює процес 
спілкуватися з представниками 
інших культур. 

 Вчиться вести переговори, 
досягати компромісу та консенсусу 
засобами діалогу через критичне 
дослідження ситуації конфлікту. 

 Проявляє медіаторські вміння, 
пропонує шляхи вирішення 
конфліктів.  

 Вміє протистояти проявам 
расизму. 

 Виявляє емпатію. 
 

РОЗДІЛ 4. ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ 

 

12 Тема 1. Демократична 

держава  

Виникнення і зміст демократії. 

Цінності демократії. 

Демократичні інститути. 

Конституція та її призначення. 

Законодавча, виконавча та 

судова влада в демократичних 

країнах. Принципи виборчого 

права. Етапи виборчого 

процесу. Роль політичних 

партій в розвитку демократії. 

Правовий статус політичних 

партій в Україні. Діяльність та 

вплив політичних партій на 

демократію. Громадські 

організації: правовий статус, 

діяльність та вплив на 

демократію. 

 

Знання і розуміння: 

 Знає зміст понять: демократія, 

демократичні процедури, плюралізм, 

врядування, громадянське 

суспільство, громада, адвокація, 

волонтерство. солідарність, 

соціальна згуртованість, соціальний 

капітал, влада, державна влада, 

соціальна активність, пряма та 

представницька демократія, вибори, 

мажоритарна, пропорційна, змішана 

виборча система, принципи виборчого 

права, референдум ; права і обов’язки 

учнів, учнівське самоврядування, 

дитяча організація, лідерство, 

ініціатива. 

 Знає ознаки демократичного 

врядування та демократичні 

процедури. 

 Знає ефективні форми участі 

вчителів, учнів та батьків у  

врядуванні школою.  

 Розуміє зміст основоположних  

принципів демократії. 

 Розуміє значення людського капіталу 

для розвитку демократичного 

суспільства.  

 Пояснює як співвідносяться і 

взаємодіють між собою громадянське 

РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ 
ПАРТІЙ ТА  
ГРОМАДСЬКИХ 
ОРГАНІЗАЦІЙ В 
РОЗВИТКУ 
ДЕМОКРАТІЇ 

13 Тема 2. Громадянське 

суспільство  

Поняття громадянського 

суспільства. Функції 

громадянського суспільства. 

Роль громадян у становленні й 

функціонуванні 

громадянського суспільства. 

Громадянське суспільство та 

правова держава. 

Громадянське 
суспільство 
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 суспільство і правова держава. 

 Володіє знаннями про основи 

місцевого самоврядування. 

 Має уявлення про способи визначення 

та вирішення проблем місцевої 

громади за участю громадян. 

 Розуміє роль учнівського 

самоврядування у процесі 

соціалізації та громадянського 

становлення школярів. 

 Знає права і обов’язки учнів. 

 

Вміння і навички: 

 Уміє порівнювати суспільні явища, 

системи, процедури («безпосередня 

демократія і представницька 

демократії»; «мажоритарна і 

пропорційна виборчі системи») 

 Може розтлумачити головні 

принципи демократії. 

 Оцінює роль громадських організацій, 

різних форм активності громадян у 

функціонуванні демократичного 

суспільства. 

 Розвиває здатність взаємодіяти з 

органами  державної влади та 

місцевого самоврядування. 

 Визначає форми суспільної активності  

громадян на рівні місцевої громади, 

регіону, держави. 

 Адаптується у шкільну громаду, не 

втрачаючи особистої автономії. 

 Активно демонструє навички участі в 

учнівському самоврядуванні. 

 Вміє налагоджувати партнерські 

стосунки зі шкільною адміністрацією, 

вчителями, представниками місцевої 

громади. 

 Бере участь у демократичних 

процедурах на рівні школи і громади. 

 

14 3. Громада 
Поняття громади. Роль 

громади в житті людини, 

суспільства, держави.  

Реалізація та захист громадою 

своїх прав і законних 

інтересів. Вплив громадян на 

вирішення проблем громади.  

 

Громада 

15 Тема 4. Громадянська 

участь у житті суспільства 
Роль громадянина у 

демократизації суспільства. 

Демократичний  громадянин. 

Культура громадянськості. 

Активна громадянська 

позиція. 

 

Громадянська участь у 

житті суспільства 

16 Тема 5. Школа – простір 

демократії 
Шкільна громада. Взаємодія 

учнів, учителів, батьків, 

шкільної адміністрації в 

організації шкільного життя. 

Врядування та управління 

школою. Шкільне 

самоврядування (учнівське, 

вчительське, батьківське). 

Принципи та цінності 

учнівського самоврядування. 

Моделі учнівського 

самоврядування. Школа і 

місцева громада.  

 

Школа – простір 

демократії 

17 Тема 6. Дитячі й молодіжні 

громадські об'єднання  
Свобода асоціацій. Дитячі й 

молодіжні об'єднання й рухи. 

Створення молодіжної 

громадської організації. 

Молодіжні соціальні проекти. 

Учнівське самоврядування он-

лайн 

 

Дитячі й молодіжні 

громадські об'єднання 

 

 
18 

Тема 1. Комунікація, 

інформація, медіа 

Поняття мас-медіа(медіа). 

Роль інформації та медіа в 

сучасному світі. Мас-медіа, 

комунікація, 

аудиторія.медіатекст.. 

Різновиди медіа (книга, 

преса, фото, радіо, кіно, 

телебачення, Інтернет, 

мобільний зв’язок) та їхній 

розвиток. Реклама. Вплив 

Знання і розуміння: 

 Знає зміст понять:  свобода слова, 

інформація, мас-медіа(медіа), 

медіатекст, суспільне мовлення, 

пропаганда, реклама, соціальні 

мережі, фейк, реклама, маніпуляція, 

джерела інформації, факт, 

судження, «мова ворожнечі» 

 Характеризує функції медіа в 

демократичній державі та наводить 

приклади їхнього впливу на 

Засоби масової 
інформації: поняття, 
риси, функції, 
маніпулювання 
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мас-медіа на формування 

громадської думки та власної 

позиції людини. 

 

прийняття рішень; 

 Пояснює як медіа впливають на 

формування громадської думки; 

 Описує ознаки замовних матеріалів в 

медіа; 

 Здатний пояснити базові стандарти 

подання інформації в медіа; 

 Знає  можливості Інтернету та 

усвідомлює небезпеки, пов'язані з 

його використанням. 

 Характеризує особливості дотримання 

авторського права. 

 

Вміння і навички: 

 Здатний усвідомити різницю між 

реальною подією та її відображенням 

у медіатексті. 

 Володіє базовими технологіями 

запобігання впливу маніпулятивних 

та пропагандистських 

медіаповідомлень. 

 Описує ознаки «мови ворожнечі» і 

здатний її розпізнати. 

 Знає, яким чином перевірити 

достовірність джерел інформації. 

 Надає підтвердження переваг, 

недоліків і обмежень джерел 

інформації. 

 Описує відмінність між фактом і 

судженням. 

 Володіє базовоми технологіями 

критичного аналізу медіатекстів. 

 Здатний простежити переваги і 

ризики під час користування 

соціальними мережами. 

 

 
19 

Тема 2. Медіа і демократія. 

Свобода, етика і 

відповідальність 
Свобода слова. Обмеження 

свободи слова. Баланс між 

свободою вираження поглядів 

та відповідальністю. Свобода 

мас-медіа – критерій 

демократичності суспільства. 

Що таке цензура. Замовні 

матеріали («джинса») та  їхні 

ознаки.Суспільні медіа і їхня 

місія. Шкільні медіа.   

 

Медіа і демократія. 

Свобода, етика і 

відповідальність 

 
20 

Тема 3. Маніпулятивний 

вплив медіа 

Маніпуляції в медіапросторі. 

Як розпізнати фейкову 

інформацію, пропаганду. 

Роль медіа у провокуванні 

конфліктів та поширенні 

стереотипів. Що таке «мова 

ворожнечі», і як її 

розпізнати. 

 

Маніпулятивний вплив 

медіа 

21 Тема 4. Критичне 

сприйняття та протидія 

маніпуляціям мас-медіа 

Достовірність інформації в 

мас-медіа. Джерела 

інформації. Факт та 

судження. Авторство медіа 

тексту Стандарти подання 

інформації. Критичний аналіз 

медіатекстів. 

 

Критичний аналіз 
медіа текстів 

22 Тема 5. Інтернет 

Приватність  та 

конфіденційність у 

віртуальному світі. Цифрова 

ідентичність. Соціальні 

мережі. Права людини в 

Інтернеті. Безпека та етика 

поведінки у мережі. 

Кіберзлочинність. 

Особливості захисту прав 

дітей та молоді в Інтернеті.  

 

Інтернет 

РОЗДІЛ 6. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ 

https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/23.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/23.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/23.php
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgcAQcRO3dIGD-y720w?e=otTsl1
https://1drv.ms/u/s!ApZZArBYWsNsgcAQcRO3dIGD-y720w?e=otTsl1
https://1drv.ms/p/s!ApZZArBYWsNsgcAR02-9ZWQIICbpnA?e=w4AqCH
https://1drv.ms/p/s!ApZZArBYWsNsgcAR02-9ZWQIICbpnA?e=w4AqCH
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/26.php


23 Тема 1. Соціальні цілі 

економіки  

Економіка як сфера життя 

людей. Економічні потреби та  

блага. Процеси, що 

забезпечують задоволення 

потреб: виробництво, 

розподіл, обмін і споживання.  

Учасники (субʼєкти ) 

економічних відносин. 

 

Знання і розуміння: 

 Може дати визначення понять: 

економіка як сфера життя, 

домогосподарство, підприємницька 

діяльність, сталий розвиток 

 Вільно оперує поняттями: соціальна 

держава, ринкова економіка, 

конкуренція, бюджет, податки, 

прибуток,зарплата,  професія, 

лобізм, корупція.  

 Розуміє функції підприємців, 

домогосподарств і держави в 

ринковій економіці. 

 Називає учасників різних ринків: 

покупців і продавців. 

 Розуміє роль грошей в ринковому 

кругообігу . 

 Знайомий з принципами  та 

механізмами ринкової економіки. 

 Розуміє основні засади економічних 

відносин «держава - підприємець» та 

«держава - людина». 

 Знає загальні права та обов'язки 

платників податків. 

 Розуміє відмінності між потребами, 

бажаннями і можливостями людини. 

 Розуміє необхідність та межі 

державного втручання в економіку. 

Розуміє причини  корупції. 

Вміння і навички: 

 Аналізує чинники попиту і пропозиції 

на ринках ресурсів і товарних ринках 

та їх вплив на ринкову ціну. 

 Визначає інтереси економічних 

субʼєктів  

( підприємців, домогосподарств, 

держави) в різних ситуаціях. 

 Визначає способи реалізації власних 

економічних інтересів в межах 

законодавства та прав інших осіб; 

 Оцінює вимоги роботодавців щодо 

найманих працівників за 

оголошеннями. 

 Вміє скласти власне резюме. 

 Формує навички прийняття рішення з 

питань сімейного бюджету. 

 Визначає економічний та юридичний 

зміст відносин власності. 

 Визначає переваги та обмеження 

організації економіки на ринкових 

засадах. 

 Визначає потребу власної родини в  

державній соціальній допомозі. 

 Вміє господарювати на основі 

принципів сталого розвитку. 

 Розпізнає вияви корупції та 

застосовує механізми їхньої протидії. 

 

 

Завдання економіки 

24 Тема 2. Сталий розвиток 

Обмеженість ресурсів. 

Необхідність  раціонального 

та ефективного  використання 

ресурсів. Вплив діяльності 

людини на довкілля. Сталий 

розвиток як спосіб збереження 

довкілля.  

 

Сталий розвиток 

25 Тема 3. Ринкова економіка 

Принципи ринкової 

економіки. Кругообіг в 

ринковій економіці.  

Попит і  пропозиція, ринкова 

ціна, конкуренція.  

Функції держави в ринковій 

економіці. Державний 

бюджет, податки, напрямки 

видатків. 

 

Ринкова економіка 

26 Тема 4. Економіка 

домогосподарства 

Домашнє господарство як 

власник і споживач. Поняття 

про раціональне споживання. 

Права споживачів. 

Бюджет домогосподарств: 

види доходів, напрямки 

витрат, заощадження.  

 

Економіка 

домогосподарства 

27  Тема 5. 

Підприємництво 

Підприємницька діяльність. 

Мета і соціальна 

відповідальність підприємця. 

Правовий захист бізнесу. 

 

Підприємництво 

28 Тема 6. Ринок праці 

Учасники ринку праці: 

роботодавці і наймані 

працівники. Поняття професії, 

спеціальності,  кваліфікації 

працівника. Заробітна плата як 

дохід найманого працівника.  

 

Ринок праці 

29 Тема 7.  Любіювання 

інтересів та  корупція 

Поняття лобізму. Сутність 

корупції та корупціогенних 

ризиків. Причини та наслідки 

корупції в економіці та 

політиці.  Шляхи подолання 

Лобіювання інтересів 
та корупція 
 
Відео про 
антикорупцію 
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корупції. 

 
 
  

РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ 

 

30-
31 

Тема 1. Інтеграція та 

глобалізація 
Поняття інтеграції та 

глобалізації.  Вплив 

глобалізаційних процесів на 

економіку, культуру, довкілля, 

людину. Витоки та процес 

європейської інтеграції. 

Міграційні процеси. Види та 

форми сучасної міграції. 

Виклики сучасного світу 

 
 Тема 2. Міжнародні 

відносини та міжнародне 

право 

Поняття міжнародних 

відносин. Особливості 

міжнародного права. Система 

безпеки. Міжнародне 

гуманітарне право. Урядові і 

неурядові міжнародні 

організації. 

 

Знання і розуміння: 

 Знає зміст понять: інтеграція, 

глобалізація, міграція; Європейський 

Союз, Європейська політика 

сусідства, Східне партнерство, 

міжнародне право, європейське та 

світове співтовариство, система 

безпеки і співробітництва в Європі. 

 Знає про масштаби впливу 

глобалізації на економіку, культуру, 

довкілля, людину. 

 Знає та розуміє причини та наслідки 

міграційних процесів в Україні та 

світі. 

 Знає умови вступу України до 

Європейського Союзу. 

 Називає міжнародні організації, 

членом / учасником яких є Україна. 

 Називає основні аспекти 

Європейської політики сусідства. 

 Може аргументовано обговорювати 

витоки і процес європейської 

інтеграції. 

Вміння і навички: 

 Аналізує принципи міжнародних 

відносин. 

 Визначає основні функції 

міжнародних організацій. 

 Пояснює взаємозв'язок між нормами 

міжнародного права і національним 

законодавством. 

 Добирає з різних джерел додаткову 

інформацію щодо особливостей 

функціонування ЄС та її інституцій. 

 Дискутує щодо перспектив 

збереження та розширення ЄС, 

НАТО. 

 Описує цілі ООН та компетенцію її 

органів (Генеральна Асамблея, Рада 

Безпеки, Генеральний секретар тощо). 

 Характеризує політику регіонального 

співробітництва України та систем 

безпеки. 

 

Інтеграція та 

глобалізація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародні відносини 

32 Тема 3. Україна – член 

європейського та світового 

співтовариства 
Європейське і світове 

співробітництво. Участь 

України в ООН, ОБСЄ, Раді 

Європи, СОТ тощо. 

Європейський вибір України. 

Угода про асоціацію Україна 

– ЄС.  

 

Україна – член 

європейського та 

світового 

співтовариства 

 

Обов'язкові види робіт:  

 Річна робота 

         Кожна семестрова контрольна робота  складається із завдань чотирьох 

рівнів складності. 

https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/36.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/36.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/37.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/38.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/38.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/38.php
https://history.vn.ua/pidruchniki/gisem-civil-education-10-class-2018/38.php


І рівень - тестові завдання, що мають 4 варіанти відповіді з яких лише один 

варіант  

                         правильний. 

ІІ рівень - тестові завдання множинного вибору, де з 7 варіантів відповідей, 

три правильні. 

ІІІ рівень - тестові завдання в яких потрібно визначити  відповідність та 

послідовність. 

ІV рівень - творче завдання, яке передбачає розгорнуту аргументовану 

відповідь на  поставлене запитання з елементами аналізу, порівняння подій чи 

документів та  

                            власним висновком. 

 

           Рекомендовані види робіт для опанування навчального матеріалу: 

 Робота з підручником; 

 написання конспекту; 

 робота з документами та Конституцією України; 

 ведення словника юридичних термінів. 

Додаткові джерела: 

Додатковий навчальний матеріал для вивчення вказаних тем можна знайти 

в:    

-  посібниках з правознавства;  

-  дистанційних курсах «Міжнародної української школи» (завдання 

розміщені в дистанційних  

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

вчителем не будуть); 

-  можна скористатися ресурсами Інтернету.       
ЛІТЕРАТУРА 

1. Больц Н. Абетка media: [посіб.] / Норберт Больц; пер. з нім. Віталія Климченка; за наук. ред. 

Валерія Іванова. - К.: Академія української преси. Центр вільної преси, 2015. - 177 с. 

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник. — 9-те вид., доп. / За ред. 

В. Д. Базилевича. — К., 2014. — 710 с. 

3. Кравчук В. М. Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування 

громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти): монографія / В. М. Кравчук. - 

Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2011. 

4. Кравчук М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти): навч. посіб. для сіуд. вищ. навч. 

закл. 3-є вид., змін, й доповн. / М. В. Кравчук (авт.-упоряд.). -К.: Всеукраїнська асоціація видавців 

«Правова єдність», 2014. 

5. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: монографія / А. С. Філіпенко (кер.авт.кол.). В. 

С. Будкін. М. А. Дудченко та ін. - К.: Знання України, 2004. -304 с. 

6. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.: А. Садовенко, 

Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. - 2 вид. - К., 2011. - 392 с. 

7. Танчин І. 3. Соціологія: навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. - 351 с. 

8. Тоффлер Елвін. Третя хвиля. - К.: Вид. дім «Всесвіт», 2000. - 480 с. 

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 

11) МедіаДрайвер: мультимедійний онлайн-посібник [Електронний ресурс] / авт. кол.: Андрій 

Кокотюха, Лариса Денисенко, Ірина Славінська. — Р ежим 

доступу: http://mediadriver.online/book 

12) Ми серед інших. Інші серед нас. Ф орми і методи полікультурного виховання. 

http://mediadriver.online/book


Режим доступу: http://dialogos.org.ua/my-sered-inshykh-inshi-sered-nas-formy-i- metody-

polikultumogo-vykhovannya 

13) Новинна грамотність: онлайн-курс [Електронний ресурс] / автор. кол.: Наталія Виговська, 

Ірина Виртосу, Діана Дуцик та ін.; за заг. ред. Діани 

Дуцик та Дарії Тарадай. —Режим доступу: http://video.detector.media/special- project s/ novynua-

gramotnist-i22 

14) Онлайн-курс з громадянської журналістики «СторіМейкер» [Електронний ресурс] http:// 

school-cj.org/courses/journalist/lesson 

15) Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум: 

рекомендація СМ/Rec (2014)6 Комітету міністрів Ради Європи [Електронний ресурс]. —Режим 

доступу: https://rm.coe.int/ 16802e3e96 

16) Про Інтернет [комплексний електронний освітній ресурс]. —Режим доступу: http:/ / 

www.prointernet.in.ua 

17) Різун В. В. Теорія масової комунікації [Електронний ресурс]: підруч. / В. В. Різун. —К.: Вид. 

центр «Просвіта», 2008. —Частина 1. —С. 16—64. — Режим доступу : 

http://journlib.univ.kiev.ua/Theoriya.mas.com.pdf 

18) Судова влада України https://court.gov.ua/ 

19) Чернявський С . Як створити сучасну шкільну газету: навчальний модуль [Електронний 

ресурс] / Сергій Чернявський. — К.: Академія української преси, Центр вільної преси, 2014. — 75 с. 

— Режим доступу: http:/ / www.aup.com.ua/ uploads/ modul.pdf 

20) http:/ / msdp.undp.org.ua/ data/ publications/ rozvytok_suspilstva_undp.pdf 

21) http:/ / www.ukrstat.gov.ua/ 

22) http:/ / forbes.net.ua/ u 

23) https:/ / kfund-media.com 

24) https:/ / mizky.com 

25) http:/ / www.consumerinfo.org.ua/ must_know/ education/ 7442/ 

26) http:/ / csrjournal.com/ 

27) http:/ / www.un.org.ua 

28) www.oscepcu.org і/ або www.osce.org ОБСЄ в Україні 

29) www.nato.int НАТО. www.ebrd.com ЄБРР. www.un.org ООН 

30) www.wto.org і/або www.wto.in.ua Україна і СОТ 

31) www.worldbank.org Група Світового Банку 

32) www.europa.eu.int , www.europarl.eu.int , www.eurunion.org ЄС 

33) http://rada.gov.ua/ Верховна Рада України 

34) http://www.president.gov.ua/ Президент України 

35) https://www.kmu.gov.ua/ua Урядовий портал: 

36) http://www.ombudsman.gov.ua/ Уповноважений Верховної Ради України з прав людини 

37) http:// www.cvk.gov.ua/ Центральна виборча комісія 

38) https:/ / www.unicef.org/ ukraine/ ukr/Представництво Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в 

Україні 

 

http://dialogos.org.ua/my-sered-inshykh-inshi-sered-nas-formy-i-metody-polikultumogo-vykhovannya
http://dialogos.org.ua/my-sered-inshykh-inshi-sered-nas-formy-i-metody-polikultumogo-vykhovannya
http://video.detector.media/special-project_s/_novynua-gramotnist-i22
http://video.detector.media/special-project_s/_novynua-gramotnist-i22
https://rm.coe.int/_16802e3e96
http://journlib.univ.kiev.ua/Theoriya.mas.com.pdf
https://court.gov.ua/
http://www.aup.com.ua/
http://rada.gov.ua/_%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0_%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b0_%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8
http://www.president.gov.ua/_%d0%9f%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82_%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8
https://www.kmu.gov.ua/ua_%d0%a3%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b9_%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb
http://www.ombudsman.gov.ua/_%d0%a3%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9_%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be%d1%97_%d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%b8_%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8_%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2_%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8

