
Зміст матеріалу Вимоги до рівня досягнень учнів

ТЕМА 1. Життєві цінності.
Цінності в житті людини. Духовні та
матеріальні цінності;  життєві
цінності. Як вони впливають на моє
життя сьогодні та в майбутньому.

ТЕМА 2. Життя як цінність.
Цінність людського життя. Чим цінне
моє життя. Його неповторність та
неповторюваність.

Учень:
розуміє:
‐ суть поняття «цінність» та джерела

формування цінностей; 
‐ що особисті (власні) цінності – це основа

життєвого самовизначення, необхідна для
повноцінного життя; 

‐ взаємозв’язок між цінностями, поведінкою
та цілями; 

‐ цінність людського життя через призму
неповторності кожної людини; 

‐ у чому полягає філософський зміст життя; 
‐ цінність життя через розуміння власної

неповторності, визначення сенсу свого
буття.

уміє: 
‐ співвідносити свої рішення з особистими

цінностями.

БЛОК 1. СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ
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ТЕМА 3. Як будувати стосунки з
іншими.
Основи конструктивної взаємодії.
Особиста відповідальність за слова
та дії.

ТЕМА 4. Як протидіяти тиску/як
сказати «ні». 
Що таке вплив та тиск. Їх джерела.
Цінності як запорука протистояння
тиску та спокусам.

Учень:
знає: 
‐ засади та прийоми конструктивної взаємодії

в різних життєвих ситуаціях.

розуміє: 
‐ сутність понять «тиск» та «вплив» та їх

джерела; 
‐ що власні цінності – це запорука протидії

тиску.  

уміє: 
‐ взаємодіяти та спілкуватися з іншими;

використовувати у спілкуванні з іншими різні
комунікативні позиції; протидіяти тиску та
ухвалювати  відповідальні рішення.

БЛОК 2. СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ

БЛОК 3. СТАВЛЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ

ТЕМА 5. Мій добробут.
Добробут у системі людських
цінностей. Розуміння добробуту.
Роль грошей в житті людини.
Раціональне та нераціональне
використання коштів. Як будувати
свій добробут.

ТЕМА 6. Мій професійний вибір.
Здібності та інтереси. Що таке
професійне самовизначення.
Класифікація професій. Як обрати
професію. Як готуватися до
оволодіння обраною професією.

ТЕМА 7. Моє працевлаштування.
Право на працю. Законодавство, що
регулює право підлітка на працю.
Безпечне працевлаштування.
Джерела пошуку роботи. Вимоги до
написання резюме.

Учень:
знає: 
‐ про світ професій; 
‐ основи професійного самовизначення та

складові успішного професійного вибору.

розуміє: 
‐ роль добробуту в житті людини,

залежність добробуту сім’ї від уміння її
членів орієнтуватися в цінах на товари й
послуги; 

‐ роль грошей в сучасному житті та
особисту відповідальність кожного за
створення та зміцнення власного і сімейного
добробуту; 

‐ взаємозв’язок між особистими цілями та
професійним вибором; 

‐ механізм пошуку роботи та законодавство,
що регулює права підлітка на працю;

‐ необхідність раціонального використання
вільного часу та планування власного
дозвілля.
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ТЕМА 8. Моє дозвілля.
Що таке дозвілля. Які види дозвілля
існують. Які можливості дозвілля є в
громаді. Наслідки небезпечного
дозвілля.

уміє: 
‐ визначати мотиви, що спонукають людей

купувати нові речі; 
‐ визначати коло своїх інтересів як основу

професійного самовизначення; 
‐ самостійно формувати власні варіанти

змістовної організації дозвілля; 
‐ аналізувати місцеві можливості щодо

організації дозвілля.

БЛОК 4. СТАВЛЕННЯ ДО НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ

ТЕМА 9. Суспільство і я.
Що таке соціальні ролі. Мої соціальні
ролі. Що таке життєва позиція.
Взаємозв’язок соціальної ролі та
життєвої позиції. Я – свідомий
громадянин. Як я можу проявити
свою  громадянську позицію.

Учень:
знає: 
‐ шляхи вияву громадянської позиції; які

соціальні ролі виконують люди у своєму
житті.

розуміє: 
‐ сутність поняття «життєва позиція» та

яким чином впливає життєва позиція
кожної людини на виконання різних
соціальних ролей; 

‐ взаємозв’язок соціальної ролі та життєвої
позиції.

уміє: 
‐ визначати, які ролі виконує кожен учень у

своєму повсякденні; 
‐ розробляти та реалізувати соціальні

ініціативи щодо профілактики торгівлі
людьми.
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