
 
 

Громадянська освіта  

Група: № 26 

Урок № 13-14 

Дата: 31.01.2023 

Тема: Молодіжні соціальні проєкти. 
Мета: учень/учениця розуміє та пояснює зміст понять 
«суспільство», «соціум», «соціальна стратифікація», 
«полікультурне суспільство», «суспільна відповідальність», 
«суспільна солідарність»; 
 
Матеріали уроку: 
 
Законспектуйте основне: 
 
Нині в суспільстві існує багато різних проблем, які зокрема 
стосуються молоді та потребують вирішення. Для їх подолання 
важливо не чекати, що хтось вирішить питання, а проявити 
небайдужість й активність і долучитися самому.  

На вирішення різного роду проблем спрямовані соціальні 
проекти — спільні дії громадян з розв’язання проблем їх 
власного життя. Мета молодіжного соціального проекту 
спрямована на те, щоб допомогти навчитися розв’язувати місцеві 
проблеми, набути досвіду громадянської дії. 

 

 

Для реалізації молодіжного соціального проекту 
потрібно: 

• Створення команди однодумців. 
• Налагодження комунікації для обміну думками та координації 

спільної діяльності. 
• Визначення проблеми, яка потребує вирішення. 
• Дослідження проблеми, збір інформації. 
• Визначення оптимальних шляхів розв’язання обраної 

проблеми, розподіл ролей і закріплення відповідальних. 
• Складання покрокового плану діяльності. 
• Командна реалізація плану. 
•  



Реалізація молодіжних соціальних проектів та активна діяльність 
місцевих молодіжних організацій дозволяє посилити 
громадський контроль за дотриманням прав молоді; підвищити 
активність молодих громадян у вирішенні соціальних, 
економічних, професійних, матеріальних та інших проблем тощо. 
Завдяки активній громадській діяльності місцевих молодіжних 
організацій, молоді громадяни мають можливість самостійно 
вирішувати власні проблеми. 

Субкультура — це певний стиль, спосіб життя і мислення 
окремих соціальних груп всередині суспільства. 

Почасти це пов’язано з притаманною віком критичністю, 
уявленням, що «історія починається з нас». Позначається і те, що 
молодь за своєю природою націлена на перетворення, створення 
нового. 

Основні ознаки молодіжної субкультури 
↓ ↓ ↓ ↓ 
Виклик 
цінностям 
дорослих та 
експерименти 
з власним 
способом 
життя 

Входження до 
різних груп 
однолітків 

Своєрідні 
смаки, 
особливо в 
одязі, музиці 

Це, швидше, 
культура 
дозвілля, ніж 
роботи 

 

Байкери Репери Готи Скінхеди Панки 
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
Основні види молодіжної субкультури 
↓ ↓ ↓ ↓ 
Растамани Фріки Граффітери Рольовики 
             

 



ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ ГРУП МОЛОДІЖНОЇ 
СУБКУЛЬТУРИ 

 

Вид Характеристи
ка 

Проблеми 

Репери та хіп-хопери 
 

 

Людина-репер 
не лише 
займається 
спортом (що 
вже є плюс), 
вона виявляє 
себе творчо. А 
прояв таланту 
завжди сприяє 
зростанню 
особистості. 
Це величезний 
плюс. 

Серед 
представників 
угруповання 
«Ганста» 
культивується 
агресивний стиль 
поведінки. Вони 
прагнуть 
володіти 
вогнепальною 
зброєю. Вони не 
визнають нікого 
і ніщо, вищих за 
себе 

Готи 

 

Зазвичай ці 
молоді люди 
шукають 
натхнення, а 
значить, вони 
творчі особи. 
Захоплення 
даною 
субкультурою 
— це спосіб 
накопичити 
енергію.  

Занепокоєння 
викликають 
сатаністи. їхня 
ідеологія — це 
епатаж і бунт 
проти церковно-
традиціоналістсь
кої системи. 
Представники 
цього 
спрямування 
здатні 
осквернити 
церковні 
предмети, 
вдатися до 
кривавих 
жертвопринесень
. 

Скінхеди Головне гасло Мінусів набагато 



Вид Характеристи
ка 

Проблеми 

 

скінхедів — 
«Тільки сильні 
можуть жити». 
Отже, потрібно 
бути сильним, 
і не тільки 
тілом, але й 
духом 

більше. Свою 
ідею вони 
сприймають 
надто буквально. 
Скінхеди здатні 
до безглуздої 
агресії щодо 
інших людей.  

Панки 
 
 
 
 
 
 
 

Плюси 
виділити 
неможливо 

Там, де 
з'являються 
панки, — бійки, 
пограбування, 
насильство з 
метою наруги 
над особистістю 

Растамани 
 
 
 
 
 
 

Досить 
спокійна 
культура і 
нешкідлива 
для 
суспільства. 
Як кажуть: 
«Чим би 
дитина не 
тішилася...» 

По суті, їх 
заняття — це 
неробство, така 
людина навряд 
чи здатна чогось 
досягти у 
соціальному 
житті 

Фріки 

 

Не виявляють 
негативного 
ставлення ні до 
чого 

Власне їх 
свобода є їхнім 
головним 
мінусом: вона 
дає їм все, але 
безпосередньо на 
них неможливо 
вплинути ззовні. 
Тобто поки що 
це нешкідливо і 
весело, але хто 
знає, у що це 



Вид Характеристи
ка 

Проблеми 

трансформується 
згодом... 

Граффітери 
 
 
 
 
 
 

Походить від 
італ. «графіті», 
що спочатку 
означало 
«надряпаний» 

  

Рольовики 
 

Лише 
інтелектуально 
розвинені 
люди стають 
рольовиками. 
Вони освічені, 
начитані, 
інтелігентні і 
миролюбні 

Є небезпека 
«загратися» за 
тим або іншим 
сценарієм і вже 
не вийти з ролі. 
За таких 
обставин людина 
просто 
«випадає» із 
суспільства 

Усі зазначені види молодіжної субкультури — це неформальні 
об’єднання молоді, яким притаманні певні ознаки. 

1. Неформальні колективи не мають офіційного статусу. 

2. Слабко виражена внутрішня структура. 

3. Більшість об’єднань має слабко виражені інтереси. 

4. Слабкі внутрішні зв’язки. 

5. Дуже складно визначити лідера. 

6. Програма діяльності відсутня. 

7. Діють з ініціативи невеликої групи зі сторони. 

8. Становлять альтернативу державним структурам. 



9. Дуже важко піддаються класифікації. 

Причини відходу молоді в андергаунд: 

• виклик суспільству, протест; 
• виклик сім’ї, непорозуміння в сім’ї; 
• небажання бути як усі; 
• бажання затвердитися в новому середовищі; 
• привернути до себе увагу; 
• нерозвинена сфера організації дозвілля для молоді в країні; 
• копіювання західних структур, течій, культури; 
• релігійні ідейні переконання; 
• данина моді; 
• відсутність мети в житті; 
• вплив кримінальних структур, хуліганство; 
• вікові захоплення. 

 

Домашнє завдання:  

1. Опрацювати відповідний матеріал. 

2. Підготувати електронну презентацію на тему «Сучасна 
молодіжна субкультура». 

 
Свої конспекти надсилайте на електронну пошту: 
emiliya.karnakh@gmail.com  
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