
Урок № 5 

Група 11  

Тема: Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною 

людиною?  

Мета: на підставі аналізу наведених матеріалів скласти уявлення про 

успішність самореалізації та шляхи її досягнення. 

Тип уроку: практичне заняття 

 

Хід уроку 

Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності 

Аргументовано довести своє ставлення до судження: 

 «У моєму словнику немає слова “неможливо” (Наполеон Бонапарт) 

 

Завдання 1 

 

Дайте короткі і чіткі відповіді на запитання: 

1. Чому людину називають соціальною істотою?  

2. Чому усвідомлення людиною своєї ідентичності є важливим для 

кожного? 

3. Чому життя є найвищою цінністю людини? 

4. Чому більшість людей прагнуть мати сім’ї? 

 

Завдання 2 

 

Перегляньте  відеоролики  та дайте відповіді на запитання, після відео: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qg-nx8lFD-A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LPC_f9pV0OM&t=34s 

 
 (Зверніть увагу! Відео запропоновані для прегляду з навчальною метою, без 

пропаганди поглядів на життя!) 

 

Запитання до відео: 

1. Що відрізняє успішну люди від невдахи? 

2. Як ви розумієте вислів Ральфа Уолдо Емерсона «Якщо ти напишеш книгу 

краще, ніж твій сусід, або прочитаєш кращу проповідь, або зробиш кращу 

мишоловку, світ прокладе стежку до твого дому, навіть якщо ти оселишся в 

глухому лісі»? 

3. Аргументуйте свій погляд щодо твердження: «Для 

успіху достатньо купити  червону сорочку». 

Завдання 3 

Сформулювати незакінчене речення, підкріпивши прикладом з життя:  

«Для мене бути успішним означає…» 

Слово успіх кожна людина розуміє по-своєму, для кожного це поняття 

означає, щось своє. Людина дає визначення цьому поняттю виходячи зі своїх 

поглядів на речі і ситуації, принципів, світогляду, ставлення до себе і світу, 

https://www.youtube.com/watch?v=qg-nx8lFD-A
https://www.youtube.com/watch?v=LPC_f9pV0OM&t=34s
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цілеспрямованості, своїх взаємин з оточуючими, особистих якостей і т. д. Тому 

в першу чергу нам потрібно визначитися зі своїм образом успіху. Яким ми його 

бачимо і уявляємо. Що конкретно означає для нас це слово, які його кордони і 

що ми в нього вкладаємо. Часто можна почути фразу: «успішна людина 

успішна у всьому», може бути, це вираз підходить і нам? Варто серйозно 

подумати над тим, якою ми бачимо ту саму успішну людину, про яку всі 

говорять. Чи відповідає наше уявлення стандартами суспільства? Досягти 

успішності – чи означає це володіти дорогою маркою автомобіля, одягатися в 

популярні бренди, мати престижну роботу або ж необхідно мати щось інше, 

наприклад, жити повним життям? 

 

Завдання 4 

Прочитайте судження видатних діячів: 

1. Навчайтеся, поки інші сплять, працюйте, поки інші відпочивають, будьте 

готові, поки інші розслабляються, і мрійте, поки інші плачуться. (Вільям Артур 

Ворд) 

2. Відправна точка будь-якого успіху – це бажання. (Наполеон Хілл) 

3. Можливості насправді не з’являються просто так. Ви самі їх створюєте. 

(Кріс Гроссер) 

4. Те, що нам іноді здається суворим випробуванням, може обернутися 

несподіваним успіхом. ( Оскар Вайлд) 

5. Не бійтеся пожертвувати хорошим заради ще кращого. (Джон Девісон 

Рокфеллер) 

6. Я не знаю, що є ключем до успіху, але ключ до невдачі – це бажання всім 

догодити. (Вілл Косбі) 

7. Сміливість – це подолання страху й оволодіння ним, а не його 

відсутність. (Марк Твен) 

Висловіть своє судження: 
Які критерії та шляхи успішності пропонують автори думок? 

 

Домашнє завдання: 
Підручник: Васильків І.Д. Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту)» 

підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Васильків І. Д., Кравчук В. М., 

Сливка О. А., Танчин І. З., Тимошенко Ю. В., Хлипавка Л. М. – Тернопіль: Астон,  2018. – 256 

с. 

1. Виконайте практичні завдання уроку № 5 

2. Написати есе на тему «Чи може людина бути творцем власного життя, 

або як стати успішною людиною?» 
3. Повторити вивчений матеріал підручника Розділ І. Особистість та її 

ідентичність (ст. 8-16 та ст. 26-30). 

4. Підготуватися до тематичної контрольної роботи. 

 

Виконані завдання надсилайте мені на електронну пошту 

natasha_poltavets@ukr.net. У темі листа ОБОВ’ЯЗКОВО вказати ПІБ, номер 

групи, номер уроку і дату. 

 


