
10 КЛАС 

КУРС «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА» 

№ 
з/п 

 
Т Е М И 

 
«А» 

При- 
мітки 

  
Особистість та її ідентичність 

 

  

1 Що таке ідентичність?   

2 Що означає бути громадянином/кою України?   

3 Як соціалізація допомагає нам знайти своє місце в 
суспільстві 

  

4 Ціннісні орієнтири – основа життєвого вибору та 
успішної соціалізації особистості 

  

5 Практичне заняття. Як ідентифікувати наше 
середовище 

  

  
Права і свободи людини 

 

  

6 Який зв’язок існує між людською гідністю та правами 

людини? 

  

7 Звідки беруться права людини та яку вони мають 
історію 

  

8 Які права людини ми маємо?   

9 Хто відповідає за дотримання та забезпечення прав 
людини? 

  

10 Які права мають діти?   

11 Як зрозуміти, що твої права порушують?   

12 Які механізми захисту прав людини існують?   

13 Як діти можуть захищати свої права?   

14 Практичне заняття. Як захистити свої права в 
Європейському суді з прав людини 

  

  
Людина в соціокультурному просторі 

 

  

15 Що таке суспільство та як воно виражає себе через 
культуру 

  

16 В чому суть багатокультурності, і як вона 
проявляється в українському суспільстві 

  

17 Як розпізнати стереотипи і протистояти 
дискримінації? 

  

18 Яким чином толерантність та інклюзія торують шлях 
до суспільства рівних можливостей 

  

19 Конфлікти у нашому житті, і чому їх необхідно 
вирішувати 

  

20 Як подолати шлях від конфлікту до порозуміння   

21 Якою є сутність та особливості комунікації у житті 

людини та громадянина 

  

22 Чому невербальна комунікація є важливою в 
соціокультурному просторі 

  

23 Мистецтво спілкуватися   

24 Практичне заняття. «Жива бібліотека». Не судіть за 
обкладинкою 
 

  



 

  

Демократичне суспільство та його цінності 
 

  

25 Що таке демократія   

26 Як демократичні процедури забезпечують 
народовладдя у демократичній державі 

  

27 Яку роль відіграють політичні партії та громадські 
організації у розвитку демократії 

  

28 Що таке громадянське суспільство і яка роль у ньому 
належить правовій державі 

  

29 Якими є умови та форми активної громадянської 
участі у житті суспільства? 

  

30 Яку роль відіграє громада в житті людини, 
суспільства і держави? 

  

31 Як громада реалізує та захищає свої права і законні 
інтереси? 

  

32 Як живе і врядується шкільна громада та як 
влаштоване і працює учнівське самоврядування 

  


