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Навчальний предмет  

“Громадянська освіта” 

Викладач Добринська Лариса Олексіївна 

№ 

п/п 

Дата Назва 

предмета 

№ 

групи 

Перелік теми Завдання 

1 20.01. 

2021 

Громадянська 

освіта 

2 Комунікація, 

інформація, 

медіа. 

Поняття мас-

медіа (медіа). 

Роль інформації 

та медіа в 

сучасному світі.  

Мас-медіа, 

комунікація, 

аудиторія, 

медіатекст. 

Інтернет-ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-

klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-

klas/gromadyanska-osvita-gisem-

ranok.pdf 

С.98-99, С. 100-101. 

Відеофільм за посиланням 

Засоби масової інформації 

https://www.youtube.com/watch?v=32nal

FTRQW4 

 

Комунікація, 

інформація, 

медіа. 

Різновиди медіа 

(книги, преса, 

фото, радіо, кіно, 

телебачення, 

Інтернет, 

мобільний 

зв’язок) та їхній 

розвиток. 

Інтернет-ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-

klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-

klas/gromadyanska-osvita-gisem-

ranok.pdf 

С.99-100. 

Презентація за посиланням 

Преса 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

na-temu-presa-146271.html 

Перевірка знань та вмінь 

Диктант за темою “Комунікація, 

інформація, медіа” 

https://naurok.com.ua/diktant-za-temoyu-

komunikaciya-informaciya-media-

183557.html 
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Соціокультурна 

багатоманіт 

ність. 

Поняття 

суспільства. 

Соціальна 

структура 

суспільства. 

Соціальна 

згуртованість, 

солідарність і 

відповідальність. 

Соціальні 

цінності. 

Гендерна, 

Інтернет-ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-

klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-

klas/gromadyanska-osvita-gisem-

ranok.pdf 

С.46-51. 

Презентація за посиланням 

Соціокультурна багатоманітність 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

do-uroku-sociokulturna-bagatomanitnist-

382009.html 
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етнічна,конфесій

на 

різноманітність. 

Рівність. 

 

 

 

Ефективна 

комунікація. 

Роль 

спілкування в 

житті людини і 

суспільства. 

Вербальна й 

невербальна 

комунікація. 

Інтернет-ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-

klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-

klas/gromadyanska-osvita-gisem-

ranok.pdf 

С.52-55. 

Презентація за посиланням 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

efektivna-komunikaciya-199765.html 

 

3 22.01. 

2021 

Громадянська 

освіта 

13 Соціокультурна 

багатоманіт 

ність. 

Поняття 

суспільства. 

Соціальна 

структура 

суспільства. 

Соціальна 

згуртованість, 

солідарність і 

відповідальність. 

Соціальні 

цінності. 

Гендерна, 

етнічна, 

конфесійна 

різноманітність. 

Рівність. 

Інтернет-ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-

klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-

klas/gromadyanska-osvita-gisem-

ranok.pdf 

Презентація за посиланням 

Соціокультурна багатоманітність 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

do-uroku-sociokulturna-bagatomanitnist-

382009.html 

 

Ефективна 

комунікація. 

Роль 

спілкування в 

житті людини і 

суспільства. 

Вербальна й 

невербальна 

комунікація. 

Інтернет-ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-

klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-

klas/gromadyanska-osvita-gisem-

ranok.pdf 

Презентація за посиланням 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

efektivna-komunikaciya-199765.html 
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Соціокультурна 

багатоманіт 

ність. 

Поняття 

суспільства. 

Соціальна 

структура 

суспільства. 

Інтернет-ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-
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ranok.pdf 
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Соціальна 

згуртованість, 

солідарність і 

відповідальність. 

Соціальні 

цінності. 

Гендерна, 

етнічна, 

конфесійна 

різноманітність. 

Рівність. 

Соціокультурна багатоманітність 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

do-uroku-sociokulturna-bagatomanitnist-

382009.html 

 

Ефективна 

комунікація. 

Роль 

спілкування в 

житті людини і 

суспільства. 

Вербальна й 

невербальна 

комунікація. 

Інтернет-ресурс 

https://lib.imzo.gov.ua/wa-

data/public/site/books2/pidruchnyky-10-

klas-2018/08-gromadyanska-osvita-10-

klas/gromadyanska-osvita-gisem-

ranok.pdf 

Презентація за посиланням 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

efektivna-komunikaciya-199765.html 
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