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Очікувані результати: 
- учень/учениця розуміє та пояснює зміст поняття «громада»; 
- розкриває роль громади в житті людини, держави, суспільства; 
- має уявлення про способи визначення та вирішення проблем місцевої громади за 
участю громадян. 
 
Обладнання: підручник Громадянська освіта 10 клас, автори: Васильків, 
Кравчук, Сливка, сторінки 105) 
 
Матеріали уроку: 
 
Коротко законспектуйте: 
 
Громада – це соціальна спільнота, члени якої мають спільні географічні та 
соціокультурні ознаки (місце проживання, інтереси, віросповідання, цінності, 
національність тощо) та взаємодіють між собою для задоволення певних потреб чи 
розв’язання проблем. 
 
Як стати відповідальним громадянином (10 кроків): 
- бути спостережливим і свідомим; 
- бути небайдужим до того, що відбувається навколо, не проходити повз проблеми; 
- бути активним – діяти правомірно і посильно, щоб усунути порушення і негаразди; 
- бути відповідальним за свої дії; 
- дотримуватися суспільних норм і законів; 
- поважати права і власність інших людей; 
- бути чесним і гідним довіри; 
- бути ініціативним у громадських справах, волонтером щодо змін у світі на краще; 
- мати однодумців і залучати їх до спільних корисних дій; 
- активно шукати інформацію, дізнаватися про світ навколо. 
Форми безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні: 
- місцевий референдум; 
- місцеві вибори; 
- загальні збори громадян за місцем проживання; 
- місцеві ініціативи; 
- громадські слухання; 
- органи самоорганізації населення. 
Таким чином, можна назвати наступні форми впливу громадян на владу: 
- переглядати проекти рішень та ухвалені рішення місцевої влади; 
- здійснювати моніторинг ухвалених рішень; 
- відвідувати пленарні засідання місцевої ради та засідання постійних депутатських 
комісій; 



- слідкувати за порядком ухвалення рішень; 
- звертатися до органу влади; 
- брати участь у зустрічах керівників та посадових осіб місцевих рад з населенням; 
- вимагати звітування депутатів місцевої ради та міського (селищного) голови; 
- давати депутатам доручення виборців; 
- подавати місцеві ініціативи (пропозиції); 
- проводити громадські слухання; 
- ініціювати розгляд електронних петицій; 
- створювати консультативно-дорадчі органи; 
- збирати загальні збори громадян за місцем проживання; 
- створювати органи самоорганізації населення; 
- єднатися у громадські об’єднання; 
- подавати проекти на фінансування з бюджету участі; 
- проводити місцевий референдум; 
- оскаржувати дії чи бездіяльність органів влади в суді. 
 
Домашнє завдання 
1. Відшукайте на веб-сайті Президента України петиції, які ви готові підтримати. 
2. Перегляньте петиції, які отримали найбільшу підтримку, та дізнайтесь, чи 
реалізовані вони. 
3. Визначте, які проблеми місцевого характеру можна розв’язати, залучивши 
громадський проект. 
 
 
 
 
Свої конспекти надсилайте на електронну пошту: emiliya.karnakh@gmail.com  
 

mailto:emiliya.karnakh@gmail.com

