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Діємо як активні громадяни. 

Беремо участь в житті громади (практичне заняття) 

 

 

                                                               Будь тією зміною, яку ти хочеш бачити у світі. 

Махатма Ганді 

 

Зміни на краще не відбуваються самі по собі. Для цього кожен громадянин має 

активно брати участь в житті своєї громади: усвідомлювати проблеми, докладати 

зусиль для їх вирішення і діяти. 

 

Шкала громадянської активності.  

Позначте, наскільки ви, на вашу думку, активно берете участь в житті місцевої 

громади? 

 

  

 

 

 Чому ви бачите свою участь саме так? 

 Чи хотіли б ви змінити ситуацію? Чому?  

 

 

 

    Саме завдяки участі можна навчитися тому, що ж означає громадянство і як бути 

громадянином. Молодіжна участь може розглядатися як форма партнерства між 

молоддю і дорослими. Існують різні ступені можливостей участі молоді та здійснення 

нею своєї відповідальності, в залежності від місцевих ситуацій, ресурсів, потреб і 

рівня досвіду. 

 Розглянемо рівні активності молоді, на основі «Драбини участі» Роджера Харта 

(автор моделі «Участь дітей від символізму до громадянства») 

 

 Немає потреби в тому, щоб постійно діяти та перебувати на найвищому щаблі 

сходів. Важливо, щоб ви мали змогу долучитися до процесів прийняття рішень в 

громаді на комфортному для вас рівні в будь який час. 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 



 Які сходинки можна вважати «не участю» молоді? 

 Визначте, яку сходинку найчастіше займаєте ви. Чому?  

 

Розглядаємо і обговорюємо  

 Зустріч з місцевими депутатами. Яка ваша участь? 

1. Вас запросили узяти участь у зустрічі, але  ваша присутність потрібна лише 

для піару активності депутата та перемоги на наступних виборах у місцеві 

органи влади. 

2. На зустріч вас запросили «для кількості» та створення привабливої картинки 

молодіжної аудиторії. 

3. Організатори визначили, що саме ви зможете найкраще прочитати вже 

написаний виступ і привітати депутата.  

4. Ви отримали  завдання від організаторів задати питання від ініціативної групи 

молоді, що нібито ініціювала зустріч. 

5. Зустріч організували дорослі, але вислухали  ваші пропозиції та врахували 

деякі з них. 

6. Дорослі ініціювали зустріч, а вам пропонують брати участь в розподілі 

обов’язків та ухваленні рішень  в якості партнерів. 

7. Ви керуєте організацією зустрічі та залучаєте дорослих в міру  необхідності. 

8. Ви ініціювали організацію зустрічі та  пропонуєте дорослим взяти участь в 

процесі прийняття рішень в якості партнерів.  

 

 Визначте, який рівень участі відповідає кожній ситуації?  

 На яких рівнях проявляється активна позиція молоді? 

 В яких сферах життя ви можете в даний час здійснити свою участь?   

 

Як проявляється громадянська позиція і активність. 
 В нашому оточенні є багато небайдужих  людей, які беруть участь в житті своєї 
громади (міста, села, вулиці). Вони, так як і ти,  цікавляться проблемами держави. Всі 
ми разом формуємо громадянське суспільство – суспільство свідомих громадян. (В 
розділі 4 ми детальніше познайомимось з поняттям держави та громадянського 
суспільства.) 
    Громадянин,  який хоче бути господарем свого життя, розбудовувати свою 
громаду, берегти та розвивати демократичне суспільство, завжди проявляє свою 
громадянську позицію.  
Громадянська позиція це - 

 



 

Громадянин, що бере участь, діє, виявляє свою громадянську позицію стає 

активним громадянином. Суспільство, що об’єднує громадян з активною 

громадянською позицією називають громадянським суспільством. Громадя́нська 

акти́вність — активність людей, спрямована на розв'язання громадських 

(суспільних) проблем під час якої для досягнення мети активісти співпрацюють з 

іншими людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

Складові активної громадянської  позиції. 

 
 

  Особливо актуальною проблема формування громадянської позиції стає в перехідні 

періоди існування суспільства. Адже складні реалії життя потребують активної 

взаємодії та взаємної підтримки всіх громадян. 

 

Порівнюємо і обмінюємося думками 

 Спільні громадянські активності 

Розгляньте світлини, визначте в чому суть зображених подій? 

 

Активні громадяни – це люди, які розуміють взаємозалежність і взаємозв’язки між 

своїми громадами та громадами деінде. Вони також беруть участь у діяльності, 

позитивний ефект від якої поширюється далеко за межі власної країни… 

Посібник  «Активні громадяни» 

 

 

Громадянська активність (активна громадянська позиція)– це  якість особистості, 

що формується  на основі власних та суспільних цінностей та правових  вимог 

держави і  направляє діяльність  людини на створення громадянського суспільства  

 

 



1 2 3  

 

1. http://euromaidanpress.com/2017/05/12/what-has-ukraine-done-to-get-a-visa-

waiver-from-eu/#arvlbdata  

2. http://zz.te.ua/borschivski-volontery-zavezly-bataljonu-ajdar-mini-kazarmu/  

3. https://newsone.ua/ru/gornyaki-otkazalis-spuskatsya-v-shaxtu-stepnaya-trebuyut-

vyplaty-zarplat/  

 

 Визначте, в чому цінність зображених громадянських активностей для людини, 

суспільства, держави? 

 Чи обєднують ці громадянські активності суспільство? Чому? 

  Які суспільні загрози  відвертають ці активності громадян? 

 

 

Одним із дієвих проявів активної громадянської позиції та взаємодопомоги громадян 

є благодійництво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Розглядаємо і обговорюємо  

«Спільна дія» 

Прогляньте векторні зображення. Яка можна в загальному назвати відтворену тут 

діяльність? 

Волонте́рство - (від фр. volontaire (доброволець),  лат. voluntas (вільне волевиявлення) — 

добровільна безкорисна суспільно корисна діяльність, що здійснюється  окремими людьми або 

організаціями. 

  

 

Благодійництво - це добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні 

набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними 

формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність 

Джерело: ст. 1 ЗУ Про благодійництво 

 

Детальніше: http://kodeksy.com.ua/dictionary/b/blagodijnitstvo.htm 

http://euromaidanpress.com/2017/05/12/what-has-ukraine-done-to-get-a-visa-waiver-from-eu/#arvlbdata
http://euromaidanpress.com/2017/05/12/what-has-ukraine-done-to-get-a-visa-waiver-from-eu/#arvlbdata
http://zz.te.ua/borschivski-volontery-zavezly-bataljonu-ajdar-mini-kazarmu/
https://newsone.ua/ru/gornyaki-otkazalis-spuskatsya-v-shaxtu-stepnaya-trebuyut-vyplaty-zarplat/
https://newsone.ua/ru/gornyaki-otkazalis-spuskatsya-v-shaxtu-stepnaya-trebuyut-vyplaty-zarplat/


Або  

В парах обговоріть суть діяльності зображеної на кожній картинці: 

 Де відбувається дія? 

 Хто взаємодіє? 

 Яка користь від взаємодії? 

Де у вашій громаді можна застосувати таку взаємодію? 

Чи готові ви до цієї діяльності? Якими мотивами ви керуєтесь? 
 
 
  

Громадянська активність 

«Маршрути соціальної взаємодії» 

 
 Місцева громада – це одна з найближчих суспільних сфер, у якій ви  можете взяти 

участь і проявити свою громадянську активність. 

 Для цього варто провести своєрідну діагностику навколишнього середовища, 

обміркувати чим ви можете допомогти громаді, налагодити контакт і об’єднати інших 

громадян і діяти. Тож діємо разом! 

 

І маршрут. Бачимо.  

Об’єднайтесь в групи. На карті вашої громади (друкована чи мальована власноруч) 

позначте маячками (стікерами): 

1. Зеленого кольору – перспективні місця, що є ресурсами для розвитку вашої 

громади (заклади культури, підприємства, майстерні, історичні пам’ятки, 

рекреаційні об’єкти) 

2. Жовтого кольору – незрозумілі вам місця 

3. Червоного кольору – тривожні  місця, що потребують допомоги (занедбані, 

небезпечні, проблемні) 

Обміняйтесь картами в групах по колу. Ознайомившись з усіма картами, 

поверніть свою і, за необхідності, внесіть корективи. 

 



 (За умов дистанційного навчання можна використати онлайн карту 

ресурсу https://gurtom.mobi/#main/15/50.747233/25.325383/-/0,1,7,8,9,10/-/-/-/-

/-/-/-/-/-/-/mm/-  ) 

 

 Чому деякі місця незрозумілі вам? Як можна більше дізнатись про них? 

 Чи є випадки коли місця, що потребують допомоги є одночасно 

перспективними для громади? Про що це свідчить? 

 

ІІ маршрут. Аналізуємо.  

Проблеми, виявлені під час маркування громади, спробуйте дослідити.  

Проаналізуйте їхні причини і потенційні можливості для соціальної дії. 

 

Розташуйте об’єкти, що потребують допомоги 

 в порядку пріоритетності для громади  

(до найбільш важливого) 

 

 

 

 Оберіть, якому з об’єктів ви б хотіли допомогти в першу чергу? Чому? 

 

 Проаналізуйте ситуацію з об’єктом за методом «Метаплан» 

 
 Які почуття  виникали у вас під час обговорення?  

 Що найбільш спонукало вас до дії?  

 

ІІІ маршрут. Діємо. 

 «Коло взаємодії» 

 Складіть на фліп-чарті  схематичний план (проект) своєї  соціальної дії по 

допомозі тривожному об’єкту: 

1) назва  

2) цільові групи 

3) ресурси 

4) цілі  

5) основні заходи 

 Обов’язково  прорекламуйте значення проекту для громади (декілька слоганів 

чи малюнків). 

 Запропонуйте групам ознайомитись з усіма проектами та прокоментувати на 

фліпчарті кожного проекту. 

https://gurtom.mobi/#main/15/50.747233/25.325383/-/0,1,7,8,9,10/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/mm/-
https://gurtom.mobi/#main/15/50.747233/25.325383/-/0,1,7,8,9,10/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/mm/-


 

ІV маршрут. Рефлексуємо.  

Ознайомтесь з коментарями на своєму фліп-чарті.  

Обговоріть в групі. 

 

 

 

Застосуйте набуті знання і досвід 

 

 Дискусія. Активна участь  –  необхідність бути корисним суспільству чи 

потреба самореалізації? 

 

 Обговоріть з місцевим депутатом ваш план соціальної дії по допомозі 

тривожному об’єкту і запропонуйте разом написати проект. 
 


