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Семестр вивчення 

навчальної 

дисципліни 

І - й семестр 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг становить 2,4 кредити ЄКТС, 82 годин, з яких 82 

годин становить контактна робота з викладачем. 

 Форма контролю - залік (2 год.). 

Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми 

навчання - 2 год. 

Курсовий проект - не передбачено. 

Мова(и) викладання  Українська мова 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна.  

Передумови для 

вивчення дисципліни 

Необхідні знання з таких дисциплін:, «Соціологія», 

«Історія України», «Основи філософських знань» 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені (забезпечені): 

«Політологія», «Основи правознавства», «Іноземна мова 

за ПС» 

Обмеження Відсутні 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу - є цілеспрямована підготовка учнівства до ефективного 

функціонування в системі демократичних суспільних відносин на основі 

соціальної взаємодії, громадянської участі та відповідальності. Це визначається 

як суспільними потребами, вимогами соціальних і державних інституцій, так і 

інтересами особистості, її ставленням до суспільних проблем і готовністю брати 

участь у їхньому розв’язанні. 

Завдання курсу - 1) розвиток вільної особистості, яка визнає загальнолюдські 

та національні цінності, приналежність до української політичної нації, керується 

у власній поведінці морально-етичними критеріями та почуттям відповідальності; 

2) розвиток громадянської свідомості особистості, яка поціновує злагоду в 

суспільстві, почуття патріотизму та приналежність до свого народу, спільні 

історичні, політичні та культурні цінності своєї держави; 3) виховання поваги до 

людської гідності й дотримання прав людини, демократичних цінностей, 

верховенства права, справедливості, неупередженості, рівності; 4) формування 

громадянської компетентності здобувачів освіти, виявами якої є активна 

громадянська позиція, здатність відповідально реалізовувати свої права та 

обов’язки в конкретній ситуації, налагоджувати соціальне партнерство та 



конструктивну взаємодію; 5) виховання толерантності, інклюзії та поваги до 

культурного різноманіття, різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння 

знаходити порозуміння з іншими людьми для досягнення суспільно значущих 

цілей; 6) розвиток політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, 

медійної грамотності здобувачів освіти, гнучкості й адаптивності, 

комунікабельності, готовності до співпраці, здатності розв’язувати конфлікти й 

запобігати дискримінації. 
 

4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач в результаті 

вивчення дисципліни 

Курс «Громадянська освіта» спрямований на розвиток громадянської 

компетентності здобувачів освіти як результату навчання у складі таких 

компетенцій:  

соціально-комунікативна: вміння й навички спілкування та встановлення 

конструктивних відносин між людьми, діалогу і громадського обговорення 

суспільно значущих проблем; 

інформаційно-медійна: вміння критично мислити; вміння шукати, аналізувати, 

оцінювати інформацію, критично оцінювати медіаповідомлення на основі аналізу 

джерел, соціальної ситуації; 

розв’язання соціальних конфліктів, проблем: уміння розв’язувати соціальні 

суперечності; формування установки на толерантне розв’язання конфліктів; 

відповідальний соціальний вибір й ухвалення рішень: готовність до ухвалення 

обґрунтованих рішень на основі усвідомленого й виваженого вибору; 

громадянська участь: установка на відповідальну суспільну діяльність; 

навички участі в соціальних та політичних процесах. 

 

5. Програмні результати навчання 

1. Читати і розуміти науково-публіцистичні та художні твори 

громадянознавчого змісту іноземною мовою; відбирати та використовувати 

інформацію про світ іноземними мовами; спілкуватися з однолітками з різних 

країн для взаємного обміну думками із суспільно значимих проблем. 

2. Визначати власні навчальні цілі, розвивати навички самоосвіти; аналізувати 

процес власного навчання, відстежувати інновації в науково-освітньому просторі; 

критично аналізувати й узагальнювати здобуті відомості й досвід, набувати нових 

компетентностей залежно від власних та суспільних потреб., активно слухати та 

спостерігати, брати відповідальність на себе, проявляти громадянську свідомість, 

соціальну активність та участь у житті громадянського суспільства, аналітично 

мислити, критично розуміти світ: політику, право, права людини, культуру, 

релігію, історію, мас медіа, економіку тощо. 

3. Розвивати власну національно-культурну ідентичність у сучасному 

полікультурному світі; окреслювати основні тенденції розвитку культури; 

зіставляти досягнення української культури з іншими культурами; виявляти вплив 

культури на людину та розвиток цивілізації. 

 



6. Вимоги до знань і вмінь 

Напрямками розвитку цілісного світогляду здобувачів освіти та набуття ними 

інтегративних громадянознавчих знань визначено: 

-  морально-етичний: усвідомлення суспільних цінностей, громадянських 

ідеалів, формування етичних норм поведінки, моральних якостей, 

громадянської відповідальності, громадянської самосвідомості; 

- політико-правовий: засвоєння знань про права, свободи людини та механізми 

їхньої реалізації й захисту, форми й способи суспільно-політичної участі 

громадян у житті суспільства, держави, громади; розуміння громадянського 

обов’язку, політичних подій і суспільних процесів; участь у творенні 

громадянського суспільства; 

- економічний: набуття знань про економіку в житті родини, місцевої громади, 

українського суспільства, розвиток економічних компетенцій та економічної 

грамотності, дотримання норм у сфері економічних відносин; 

- екологічний та глобалізаційний: розвиток екологічної культури, розуміння 

сучасних екологічних проблем, викликів глобалізації та цілей сталого розвитку, 

усвідомлення їх актуальності; розвиток особистої відповідальності за стан 

довкілля, вибір екологічно дружньої поведінкової моделі та здорового способу 

життя; 

- інформаційно-медійний: розвиток поінформованості, здатності шукати, 

обробляти, використовувати та перевіряти інформацію, вміння критично 

аналізувати різнобічну інформацію, виявляти маніпуляції, створювати власні 

медіа повідомлення; 

- інтеркультурний: оволодіння сукупністю здатностей, необхідних для життя у 

полікультурному суспільстві на засадах толерантності; оволодіння навичками 

ефективної комунікації.  

Навчання громадянської освіти спрямоване на розвиток таких умінь і 

навичок здобувачів освіти як:  

 критично мислити, визначати проблеми, обирати шляхи і способи їх 

розв’язання;  

 аналізувати різні джерела інформації, висловлювати власну думку та 

аргументувати її;  

 вести конструктивнийдіалог, співпрацювати з іншими, знаходити 

компроміс, поважати думку інших, проявляти толерантність, емпатію;  

 реалізовувати свої права та захищати їх, допомагати іншим у 

відстоюванні їхніх прав та законних інтересів. 
  



7. Програма навчальної дисципліни 

Тема № 1. Що таке ідентичність?  
Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська ідентичність. Змінний характер 

ідентичності. Самовизначення. Ідентифікація.  Особиста гідність. Совість. 

Тема № 2 Соціалізація особистості.  
Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Суб’єкти соціалізації. Соціалізація як 

ресурс формування громадянської ідентичності. Соціалізація в сім’ї. Соціалізація 

серед однолітків. Молодіжні субкультури. Партнерські стосунки в сім’ї. 

Трансформація моделей сім’ї. 

Тема № 3. Самореалізація людини.  

Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. Життєві цінності й 

пріоритети. Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. 

Креативність. 

Тема № 4. Людська гідність і права людини.  
Поняття людської гідності. Людська гідність – основа прав людини. Рівність і 

рівноправність. 

Тема № 5. Еволюція прав людини.  

Поява та розвиток прав людини. Основоположні права і свободи людини. 

Класифікація прав людини. Борці за права людини. 

Тема № 6. Людина і держава.  
Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права. Права і свободи 

людини та їх гарантування і захист державою. Позитивні і негативні зобов’язання 
держави. 

Тема № 7. Права дитини.  
Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини. Забезпечення та 

реалізація прав дитини в Україні. 

Тема № 8. Механізми захисту прав людини і прав дитини.  
Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. Міжнародні 

та європейські механізми захисту прав людини. Національні механізми захисту 

прав людини, їх класифікація. Захист прав дитини. 

Тема № 9. Права людини та права дитини в умовах збройного конфлікту.  

Забезпечення та захист прав людини та прав дитини в умовах збройного 

конфлікту. Міжнародне гуманітарне право. 

Тема № 10 Соціокультурна багатоманітність.  
Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, 

солідарність і відповідальність. Соціальні цінності. Гендерна, етнічна, конфесійна 

різноманітність. 

Тема №11. Ефективна комунікація.  
Роль спілкування в житті людини й суспільства. Вербальна й невербальна 

комунікація. 
Тема №12. Стереотипи та упередження.  
Дискримінація. Конфлікти. Поняття стереотипів і упереджень. Забобони. Шляхи 

подолання стереотипів. Поняття дискримінації. Основні форми та прояви 

дискримінації. Толерантність та інклюзія. Поняття конфлікту та його види. Стадії 

конфлікту. Війна як найжорсткіший прояв збройного конфлікту. Способи 

подолання конфліктів. Переговори і медіація. Консенсус і компроміс. 

 



Тема № 13. Демократична держава.  
Виникнення і зміст демократії. Демократичні цінності. Загрози для демократії. 

Демократичні інститути. Конституція та її призначення. Правова держава. 

Законодавча, виконавча та судова влада в демократичній державі. Вибори і 

референдум як інструменти демократії. Роль політичних партій в демократичній 

державі. 

Тема № 14. Громадянське суспільство.  
Поняття громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства. Роль 

громадян у становленні й функціонуванні громадянського суспільства. Громадські 

організації. Інші форми самоорганізації громадян. 

Тема № 15. Громада.  
Поняття громади. Роль громади в житті людини, суспільства, держави. Реалізація 

та захист громадою своїх прав і законних інтересів. Участь громадян у розв’язанні 

проблем громади. 

Тема № 16 Громадянська участь.  
Роль громадянина у демократизації суспільства. Демократичний громадянин. 

Громадянська позиція, активність та відповідальність. Волонтерство. 

Тема № 17. Навчальний заклад – простір демократії. Громада в навчальному 

закладі. Взаємодія здобувачів освіти, викладачів, батьків, адміністрації. 

Врядування та управління навчальним закладом. Самоврядування (студентське, 

вчительське, батьківське). Принципи та значення учнівського самоврядування. 

Моделі самоврядування. Учнівське самоврядування онлайн. Навчальний заклад і 

місцева громада. 

Тема № 18. Дитячі й молодіжні громадські об’єднання.  
Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об’єднання та рухи. Створення 

молодіжної громадської організації. Молодіжні соціальні проєкти. 

Тема № 19. Комунікація, інформація, медіа.  

Поняття мас-медіа. Роль інформації та медіа в сучасному світі. Мас медіа, 

комунікація, аудиторія, медіатекст. Різновиди медіа (книга, преса, фото, радіо, 

кіно, телебачення, Інтернет, мобільний зв’язок) та їхній розвиток. Реклама. Вплив 

мас медіа на формування громадської думки та власної позиції людини. 

Тема № 20. Медіа і демократія.  
Свобода, етика і відповідальність. Свобода слова. Обмеження свободи слова. 

Баланс між свободою вираження поглядів та відповідальністю. Свобода мас медіа 

– критерій демократичності суспільства. Що таке цензура. Замовні матеріали 

(«джинса») та їхні ознаки. Суспільні медіа і їхня місія.  

Тема № 21. Маніпулятивний вплив  медіа.  
Маніпуляції в медіапросторі. Як розпізнати фейкову інформацію, пропаганду, 

постправду. Роль медіа у провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. Що 

таке «мова ворожнечі» і як її розпізнати. Інформаційні війни. 

Тема № 22. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа.  
Достовірність інформації в мас медіа. Джерела інформації. Факт та судження. 

Авторство медіатексту Стандарти подання інформації. Критичний аналіз 

медіатекстів. Інформаційна безпека та її складові. 

Тема № 23. Інтернет.  
Приватність та конфіденційність у віртуальному світі. Цифрова ідентичність. 



Соціальні мережі. Права людини в Інтернеті. Безпека та етика поведінки у мережі. 

Кіберзлочинність. Кібератаки в умовах конфлікту: хто є ціллю. Особливості 

захисту прав дітей та молоді в Інтернеті. 

Тема № 24. Соціальні цілі економіки.  
Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби та блага. Процеси, що 

забезпечують задоволення потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання. 
Учасники (суб’єкти) економічних відносин. Зміни потреб та економічних процесів 
виробництва, розподілу, обміну, споживання під час війни. Економічна безпека. 
Соціальна держава. 

Тема № 25. Сталий розвиток.  
Обмеженість ресурсів. Необхідність раціонального та ефективного використання 

ресурсів. Вплив діяльності людини на довкілля. 

Тема № 26. Ринкова економіка.  

Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій економіці. Попит і 

пропозиція, ринкова ціна, конкуренція. Зміни попиту та пропозиції окремих 

товарів під час війни. Функції держави в ринковій економіці. Державний бюджет, 

податки, напрямки видатків. Зміни доходів та видатків державного бюджету у 

воєнний час. 

Тема № 27. Економіка домогосподарства.  

Домашнє господарство як власник і споживач. Поняття про раціональне 

споживання. Права споживачів. Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки 

витрат, заощадження, в тому числі в умовах воєнного стану. 

Тема № 28. Підприємництво.  
Підприємницька діяльність. Мета і соціальна відповідальність підприємця. 

Правовий захист бізнесу. 

Тема № 29. Ринок праці.  

Учасники ринку праці: роботодавці і наймані працівники. Поняття професії, 

спеціальності, кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід найманого 

працівника. Трудові відносини під час війни: гарантії та зміни. 

Тема № 30. Лобіювання інтересів та корупція.  

Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних ризиків. Причини та 

наслідки корупції в економіці та політиці. Шляхи подолання корупції. 

Тема № 31. Інтеграція та глобалізація.  

Поняття інтеграції та глобалізації. Вплив глобалізаційних процесів на економіку, 

культуру, довкілля, людину. Витоки та процес європейської інтеграції. Загрози 

сучасному світу. Збройна агресія рф проти України як виклик світовому порядку та 

демократичним цінностям. Міграційні процеси. Види та форми сучасної міграції. 

Тема № 32. Міжнародні відносини та міжнародне право.  

Міжнародні відносини. Особливості міжнародного права. Система безпеки. 

Урядові і неурядові міжнародні організації. Міжнародна солідарність. 
Тема № 33. Україна – член європейського та світового співтовариства. 

Європейське і світове співробітництво. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді 
Європи, СОТ тощо. Європейський вибір України. Угода про асоціацію Україна – 
ЄС. Україна і НАТО: напрямки співпраці. 

Тема № 34. Передумови виникнення культурології та основні її визначення.  
Основні культурологічні категорії. Культурологія як галузь наукового знання. 

Культурологічні категорії. Функції культури. 



Тема № 35. Становлення поняття культури в історії культурологічної 

думки.  

Уявлення про культуру у період від античності до Нового часу. Філософія 

просвітництва про  сутність культури. Культура в  уявленнях представників 

німецької класичної філософії. Трактування культури в новітній філософії.  

Тема № 36. Співвідношення понять «культура» і «цивілізація».  

Еволюція трактувань феномену культури. О.Шпенглер «Занепад Європи». 

Взаємозалежність цивілізаційного та культурного начал. 

Тема № 37. Цінності та сенс життя.  
Матеріальні та нематеріальні цінності. Гедонізм, аскетизм, евдемонізм, 

корпоративізм, прагматизм, перфекціоналізм, гуманізм про сенс життя. 

Тема № 38. Релігія та її місце в системі культури.  
Основні структурні елементи релігії. Релігійна свідомість Релігійний культ: зміст 

та функції. Релігійні організації. 

Тема № 39. Функції релігії в житті людини та суспільства.  

Характеристика основних функцій релігії як частини культури. Архаїчна 

культура.  

Тема № 40. Що таке культурогенез і які його компоненти?  
Поняття соціокультурної динаміки. Еволюціоністська парадигма щодо розвитку 

культури. Передумови синергетичного підходу до динаміки культури. 

Тема № 41. Які Ви знаєте основні схеми культурно-історичного процесу? 

Властивості та принципи культурно-історичного процесу. Винаходи що вплинули 

на культурно-історичний процес. Критерії виділення культурно-історичних епох. 

 

  



8. Тематичне планування навчальної дисципліни (структура дисципліни) 

№ 

з\п 

ТЕМА 

Л
ек

ц
ії

 

(г
о

д
.)

 

С
ем

ін
а

р
сь

к
і 

за
н

я
т
т
я

 

(г
о

д
.)

 

1. Що таке ідентичність 2  

2. Соціалізація особистості 2  

3. Самореалізація людини 2  

4. Людська гідність і права людини 2 2 

5. Еволюція прав людини 2 

6. Людина і держава 2 

7. Права дитини 2 

8. Механізми захисту прав людини і прав дитини 2 

9. Права людини та права дитини в умовах збройного 

конфлікту 

2  

10. Соціокультурна багатоманітність 2 2 

11. Ефективна комунікація 2 

12. Стереотипи та упередження. Дискримінація.  Конфлікти 2 

13. Демократична держава 2  

14. Громадянське суспільство 2  

15. Громада 2 2 

16 Громадянська участь 2 

17. Навчальний заклад – простір демократії 2 

18. Дитячі й молодіжні громадські об’єднання 2  

19. Комунікація, інформація, медіа 2  

20. Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність 2 2 

21. Маніпулятивний вплив медіа 2 

22. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-

медіа 

2 

23. Інтернет 2  

24. Соціальні цілі економіки 2  

25. Сталий розвиток 2  

26. Ринкова економіка 2  

27. Економіка домогосподарства 2  

28. Підприємництво 2  

29. Ринок праці 2  

30. Лобіювання інтересів та корупція 2  

31. Інтеграція та глобалізація 2  

32. Міжнародні відносини та міжнародне право 2  

33. Україна – член європейського та світового 

співтовариства 

2  

34. Передумови виникнення культурології та основні її 

визначення. Основні культурологічні категорії 

2 2 

35. Становлення поняття культури в історії 

культурологічної думки 

2 



36. Співвідношення понять «культура» і «цивілізація» 2 

37. Цінності та сенс життя 2 

38. Релігія та її місце в системі культури 2  

39. Функції релігії в житті людини та суспільства 2  

40. Що таке культурогенез і які його компоненти? 2  
41. Які Ви знаєте основні схеми культурно-історичного 

процесу? 

2  

Всього 82 10 

  



9. Теоретичне планування курсу 

№ 

п/

п 

Назва тем курсу, лекційних занять та їх зміст Час 

опрац

юванн

я (год.) 

Бібліог

рафія 

1 2 3 4 

1.  Лекція № 1. Що таке ідентичність. 
 Ідентичність. Види ідентичності. Громадянська 

ідентичність. Змінний характер ідентичності. 
Самовизначення. Ідентифікація. Особиста гідність. 
Совість. 

2 3-5 

2.  Лекція № 2 Соціалізація особистості.   
Поняття соціалізації. Етапи соціалізації. Суб’єкти 

соціалізації. Соціалізація як ресурс формування 

громадянської ідентичності. Соціалізація в сім’ї. 

Соціалізація серед однолітків. Молодіжні субкультури. 

Партнерські стосунки в сім’ї. Трансформація моделей 

сім’ї. 

2 3-5 

3.  Лекція № 3. Самореалізація людини.  
Самореалізація і розвиток. Індивідуальність 

особистості. Життєві цінності й пріоритети. Активна 

громадянська позиція. Мобільність і адаптивність 

людини. Креативність. 

2 3-18 

4.  Лекція № 4. Людська гідність і права людини.  
Поняття людської гідності. Людська гідність – основа 

прав людини. Рівність і рівноправність. 

2 3-19 

5.  Лекція № 5 Еволюція прав людини.  
Поява та розвиток прав людини. Основоположні 

права і свободи людини. Класифікація прав людини. 

Борці за права людини. 

2 3-12 

6.  Лекція № 6. Людина і держава. 
 Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство 

права. Права і свободи людини та їх гарантування і 
захист державою. Позитивні і негативні зобов’язання 
держави. 

2 15-19 

7.  Лекція № 7. Права дитини.  

Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права 

дитини. Забезпечення та реалізація прав дитини в 

Україні. 

2 3-19 

8.  Лекція № 8. Механізми захисту прав людини і прав 

дитини.  

Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту 

прав людини. Міжнародні та європейські механізми 

захисту прав людини. Національні механізми захисту 

прав людини, їх класифікація. Захист прав дитини. 

2 3-15 



9.  Лекція № 9. Права людини та права дитини в 

умовах збройного конфлікту.  

Забезпечення та захист прав людини та прав дитини в 

умовах збройного конфлікту. Міжнародне гуманітарне 

право. 

2 3-14 

10.  Лекція № 10. Соціокультурна багатоманітність.  
Поняття суспільства. Соціальна структура 

суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і 

відповідальність. Соціальні цінності. Гендерна, етнічна, 

конфесійна різноманітність. 

2 3-16 

11.  Лекція № 11. Ефективна комунікація.  
Роль спілкування в житті людини й суспільства. 

Вербальна й невербальна комунікація. 

2 3-8 

12.  Лекція № 12. Стереотипи та упередження.  
Дискримінація.  Конфлікти. Поняття стереотипів і 

упереджень. Забобони. Шляхи подолання стереотипів. 
Поняття дискримінації. Основні форми та прояви 
дискримінації. Толерантність та інклюзія. Поняття 
конфлікту та його види. Стадії конфлікту. Війна як 
найжорсткіший прояв збройного конфлікту. Способи 
подолання конфліктів. Переговори і медіація. 
Консенсус і компроміс. 

2 3-8 

13.  Лекція № 13. Демократична держава.  

Виникнення і зміст демократії. Демократичні 

цінності. Загрози для демократії. Демократичні 

інститути. Конституція та її призначення. Правова 

держава. Законодавча, виконавча та судова влада в 

демократичній державі. Вибори і референдум як 

інструменти демократії. Роль політичних партій в 

демократичній державі. 

 3-5 

14.  Лекція № 14. Громадянське суспільство.  
Поняття громадянського суспільства. Функції 

громадянського суспільства. Роль громадян у 

становленні й функціонуванні громадянського 

суспільства. Громадські організації. Інші форми 

самоорганізації громадян. 

2 3-19 

15.  Лекція № 15. Громада.  
Поняття громади. Роль громади в житті людини, 

суспільства, держави. Реалізація та захист громадою 

своїх прав і законних інтересів. Участь громадян у 

розв’язанні проблем громади. 

 3-10 

16.  Лекція № 16. Громадянська участь.  

Роль громадянина у демократизації суспільства. 

Демократичний громадянин. Громадянська позиція, 

активність та відповідальність. Волонтерство. 

2 3-12 

17.  Лекція № 17. Навчальний заклад – простір 

демократії. 

 Громада навчального закладу. Взаємодія учнів, 

2 3-6 



учителів, батьків, адміністрації. Врядування та 

управління навчальним закладом. Самоврядування 

(студентське, вчительське, батьківське). Принципи та 

значення учнівського самоврядування. Моделі 

учнівського самоврядування. Учнівське самоврядування 

онлайн. Навчальний заклад і місцева громада. 

18. Лекція № 18. Дитячі й молодіжні громадські 

об’єднання.  
Свобода асоціацій. Дитячі й молодіжні об’єднання та 

рухи. Створення молодіжної громадської організації. 

Молодіжні соціальні проєкти. 

2 3-5 

19. Лекція № 19. Комунікація, інформація, медіа. 

Поняття мас-медіа(медіа).  

Роль інформації та медіа в сучасному світі. Мас медіа, 

комунікація, аудиторія, медіатекст. Різновиди медіа 

(книга, преса, фото, радіо, кіно, телебачення, Інтернет, 

мобільний зв’язок) та їхній розвиток. Реклама. Вплив 

мас медіа на формування громадської думки та власної 

позиції людини. 

2 1-5 

20. Лекція № 20. Медіа і демократія. 

 Свобода, етика і відповідальність. Свобода слова. 

Обмеження свободи слова. Баланс між свободою 

вираження поглядів та відповідальністю. Свобода мас 

медіа – критерій демократичності суспільства. Що таке 

цензура. Замовні матеріали («джинса») та їхні ознаки. 

Суспільні медіа і їхня місія.  

2 1-9 

21. Лекція № 21. Маніпулятивний вплив медіа.  

Маніпуляції в медіапросторі. Як розпізнати фейкову 

інформацію, пропаганду, постправду. Роль медіа у 

провокуванні конфліктів та поширенні стереотипів. Що 

таке «мова ворожнечі» і як її розпізнати. Інформаційні 

війни. 

2 1-11 

22. Лекція № 22. Критичне сприйняття та протидія 

маніпуляціям мас-медіа.  
Достовірність інформації в мас медіа. Джерела 

інформації. Факт та судження. Авторство медіатексту 

Стандарти подання інформації. Критичний аналіз 

медіатекстів. Інформаційна безпека та її складові. 

2 1-10 

23. Лекція № 23. Інтернет.  

Приватність та конфіденційність у віртуальному світі. 

Цифрова ідентичність. Соціальні мережі. Права 

людини в Інтернеті. Безпека та етика поведінки у 

мережі. Кіберзлочинність. Кібератаки в умовах 

конфлікту: хто є ціллю. Особливості захисту прав дітей 

та молоді в Інтернеті. 

2 1-19 

24. Лекція № 24. Соціальні цілі економіки.  2 3-10 



Економіка як сфера життя людей. Економічні потреби 
та блага. Процеси, що забезпечують задоволення 
потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання. 
Учасники (суб’єкти) економічних відносин. Зміни 
потреб та економічних процесів виробництва, 
розподілу, обміну, споживання під час війни. 
Економічна безпека. Соціальна держава. 

25. Лекція № 25. Сталий розвиток.  

Обмеженість ресурсів. Необхідність раціонального та 

ефективного використання ресурсів. Вплив діяльності 

людини на довкілля. 

2 3-13 

26. Лекція № 26. Ринкова економіка.  
Принципи ринкової економіки. Кругообіг в ринковій 

економіці. Попит і пропозиція, ринкова ціна, 

конкуренція. Зміни попиту та пропозиції окремих 

товарів під час війни. Функції держави в ринковій 

економіці. Державний бюджет, податки, напрямки 

видатків. Зміни доходів та видатків державного 

бюджету у воєнний час. 

2 3-12 

27. Лекція № 27. Економіка домогосподарства. 

Домашнє господарство як власник і споживач. Поняття 

про раціональне споживання. Права споживачів. 

Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки 

витрат, заощадження, в тому числі в умовах воєнного 

стану. 

2 3-15 

28. Лекція № 28. Підприємництво.  
Підприємницька діяльність. Мета і соціальна 

відповідальність підприємця. Правовий захист бізнесу. 

2 3-11 

29. Лекція № 29. Ринок праці.  
Учасники ринку праці: роботодавці і наймані 

працівники. Поняття професії, спеціальності, 

кваліфікації працівника. Заробітна плата як дохід 

найманого працівника. Трудові відносини під час 

війни: гарантії та зміни. 

2 3-11 

30. Лекція № 30. Лобіювання інтересів та корупція. 

Поняття лобізму. Сутність корупції та корупціогенних 

ризиків. Причини та наслідки корупції в економіці та 

політиці. Шляхи подолання корупції. 

2 1-9 

31. Лекція № 31. Інтеграція та глобалізація. Поняття 

інтеграції та глобалізації. Вплив глобалізаційних 

процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. 

Витоки та процес європейської інтеграції. Загрози 

сучасному світу. Збройна агресія рф проти України як 

виклик світовому порядку та демократичним 

цінностям. Міграційні процеси. Види та форми сучасної 

міграції. 

2 1-8 



32. Лекція № 32. Міжнародні відносини та міжнародне 

право.  

Міжнародні відносини. Особливості міжнародного 

права. Система безпеки. Урядові і неурядові 

міжнародні організації. Міжнародна солідарність. 

2 1-19 

33. Лекція № 33. Україна – член європейського та 
світового співтовариства. Європейське і світове 
співробітництво. Участь України в ООН, ОБСЄ, Раді 
Європи, СОТ тощо. Європейський вибір України. Угода 
про асоціацію Україна – ЄС. Україна і НАТО: 
напрямки співпраці. 

2 1-18 

34. Лекція № 34. Передумови виникнення 

культурології та основні її визначення.  
Основні культурологічні категорії Основні 

культурологічні категорії. Культурологія як галузь 

наукового знання. Культурологічні категорії. Функції 

культури. 

2 1-3 

35. Лекція № 35. Становлення поняття культури в 

історії культурологічної думки 

Уявлення про культуру у період від античності до 

Нового часу. Філософія просвітництва про  сутність 

культури. Культура в  уявленнях представників 

німецької класичної філософії. Трактування культури в 

новітній філософії.  

2 1 

36. Лекція № 36. Співвідношення понять “культура” і 

“цивілізація”. 

Еволюція трактувань феномену культури. 

О.Шпенглер «Занепад Європи». Взаємозалежність 

цивілізаційного та культурного начал. 

2 1 

37. Лекція № 37. Цінності та сенс життя. 

Матеріальні та нематеріальні цінності. Гедонізм, 

аскетизм, евдемонізм, корпоративізм, прагматизм, 

перфекціоналізм, гуманізм про сенс життя 

2 1 

38. Лекція № 38. Релігія та її місце в системі культури. 

Основні структурні елементи релігії. Релігійна 

свідомість. Релігійний культ: зміст та функції. Релігійні 

організації. 

2 1-2 

39. Лекція № 39. Функції релігії в житті людини та 

суспільства. 

Характеристика основних функцій релігії як частини 

культури. Архаїчна культура.  

2 1-14 

40. Лекція № 40. Що таке культурогенез і які його 

компоненти? 

Поняття соціокультурної динаміки. Еволюціоністська 

парадигма щодо розвитку культури. Передумови 

синергетичного підходу до динаміки культури. 

2 1-3 



 

41. Лекція № 41. Які Ви знаєте основні схеми 

культурно-історичного процесу? 

Властивості та принципи культурно-історичного 

процесу. Винаходи що вплинули на культурно-

історичний процес. Критерії виділення культурно-

історичних епох. 

2 1-2 
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10. Планування практичних занять 

№ 

з\п 

Назва тем курсу, практичних занять та їх зміст.  Час 

опрацю

вання 

(год) 

Бібліог

рафія 

1 2 3 4 

1. 1. Права і свободи людини. 

Чому права і свободи людини є основою демократії. 

Як звертатися до Європейського Суду з прав людини. 

Як організувати і провести кампанію із захисту прав 

людини в нашій місцевій громаді. Які способи та 

шляхи захисту цивільних осіб в умовах збройного 

конфлікту. 

2 1-5 

2. 2. Людина в соціокультурному просторі. 

Чому мистецтво спілкування є важливим. Чому 

існують та якими бувають стереотипи. Як подолати 

гендерні стереотипи. Як поводитися в конфліктних 

ситуаціях. Громадянський опір збройній агресії рф в 

Україні. 

2 1-3 

3. 3. Демократичне суспільство та його цінності. 

Які принципи місцевого самоврядування в Україні. Як 

організувати й провести загальношкільні громадські 

слухання. Чи забезпечує Статут нашого освітнього 

закладу права дитини: учнівський моніторинг. 

2 1-2 

4. 4. Світ інформації та мас-медіа. 

Як аналізувати медіатексти. Як розпізнати маніпуляції 

та захиститись від них. Приклади пропаганди: аналіз 

та протидія. Як планувати і витрачати родинний 

бюджет. Що таке місцевий бюджет та яка його 

структура. Які основні економічні, соціальні та 

політичні переваги вступу України до ЄС. Як 

волонтери різних країн підтримують Україну в умовах 

збройного конфлікту. 

2 1-2 

5. 5. Культурологія. 

Що є предметом культурології? З якими 

дисциплінами пов’язана культурологія? Що є 

основними категоріями культурології? Які основні 

елементи релігії? Які рівні релігійної свідомості Вам 

відомі? Що таке естетика? Які Ви знаєте основні 

естетичні категорії? 

2 1-2 
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11. Форми організації навчання 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи занять: 

проблемні й оглядові лекції, активні семінари, ділові ігри, тренінги, дослідницькі 

методи, презентації, кейс-стаді, бесіди і дискусії, робота в Internet аудиторії - 

відео лекції, онлайн-курси, дистанційні консультації тощо, спрямовані на 

активізацію й стимулювання навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої 

освіти.  

Також формами організації навчальних занять є круглі столи, конференції, 

інтерактивні заняття (заняття «дискусійна група», заняття з навчанням одних 

здобувачів освіти іншими), інтегровані заняття, проблемні заняття, відеозаняття 

тощо. 

 

Методи навчання 

У навчанні курсу «Громадянська освіта» ефективними є різноманітні 

активні та інтерактивні методи навчання: рольові та ділові ігри (моделювання 

ситуацій і процесів, обговорення соціальних проблем і спільне їх розв’язання); 

робота із джерелами громадянознавчого змісту; аналіз кейсів; проєктування 

(розробка проєктів (індивідуально та/або групою) та їх реалізація у 

шкільній/місцевій громаді); дискусії з актуальних суспільно значимих проблем, 

обговорення контроверсійних питань, дебати; студентські конференції, збори, 

круглі столи (обговорення та прийняття рішень, що визначають основні 

напрямки діяльності); проведення зустрічей із лідерами громад, депутатами, 

суддями, журналістами, волонтерами; перегляд та обговорення фільмів, 

виставок; дослідження та презентації; он-лайн спілкування (форуми, блоги, 

розміщення інформаційних ресурсів на сайтах, обмін досвідом проєктної 

діяльності тощо); організація рефлексії здобувачів освіти (обговорення, твори-

роздуми, бесіди тощо). 

Викладач має володіти великим арсеналом методів активного навчання 

учнів / учениць, адже компетентність як результат навчання формується й 

розвивається виключно в діяльності. Окремі методи, як-от проблемне та 

проєктне навчання, дають змогу реалізувати міжпредметні зв’язки, поєднуючи 

освітні завдання громадянської освіти та інших навчальних предметів. 

 

Засоби діагностування результатів навчання 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння здобувачем освіти знань, умінь і 

навичок з навчальної дисципліни використовують різні методи і форми контролю: 

1) метод усного контролю: основне запитання, додаткові, допоміжні; запитання у 

вигляді проблеми; індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване; 2) метод 

письмового контролю; 3) метод тестового контролю.  

Поточний контроль успішності здобувачів освіти - це систематична перевірка 

знань здобувачів освіти, яка проводиться на поточних заняттях відповідно до 

розкладу та відповідно до робочої програми.  

Його мета – систематична перевірка розуміння та засвоєння теоретичного 

навчального матеріалу, уміння використовувати теоретичні знання при виконанні 

практичних завдань тощо. Можливості поточного контролю: мотивація навчання, 

стимулювання навчально-пізнавальної діяльності, диференційований підхід до 

навчання, індивідуалізація навчання тощо.  



Методи поточного контролю: усний контроль (під час опитування, бесіди, 

доповіді, читання тексту, повідомлення на задану тему та ін.); письмовий 

контроль (контрольна робота/тест у письмовій формі, твір, виклад матеріалу на 

задану тему в письмовому вигляді тощо); комбінований контроль; презентація 

СРС; практичний контроль (під час практичних робіт, на практикумах, під час 

усіх видів практики); спостереження як метод контролю; тестовий контроль; 

графічний контроль; програмований контроль; лабораторний контроль; проблемні 

ситуації та ін. 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

до конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння 

матеріалу, що вивчається та під час індивідуальної роботи викладача зі студентом 

для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не належать до структури 

практичного заняття. На всіх практичних заняттях застосовується об’єктивний 

контроль теоретичної підготовки та засвоєння практичних навичок із метою 

перевірки підготовленості здобувача освіти до заняття. В процесі поточного 

контролю оцінюється самостійна робота здобувача освіти щодо повноти 

виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння 

практичними навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін. 

Семестровий контроль з дисципліни «Громадянська освіта» проводи освітнього 

процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою 

дисципліни згідно з діючим Положенням про екзамени та заліки в ВСП 

«Любешівський ТФК ЛНТУ». Форма проведення семестрового контролю є 

комбінованою (частково усна - при проведенні співбесіди, частково письмова - 

при відповідях на теоретичні питання та виконання розрахунків), зміст і 

структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань), критерії оцінювання 

визначаються рішенням ЦМК у НМК дисципліни «Громадянська освіта» й 

доводяться до відома здобувачів освіти. 

Контроль у позааудиторний час 1. Перевірка конспектів лекцій і 

рекомендованої літератури. 2. Перевірка і оцінка рефератів по частині лекційного 

курсу, який самостійно пророблюється. 3. Індивідуальна співбесіда зі студентом 

на консультаціях. Консультації. Мета консультацій - допомогти здобувачам 

освіти розібратись у складних питаннях, вирішити ті з них, у яких студенти 

самостійно розібратись не можуть. Одночасно консультації надають можливість 

проконтролювати знання здобувачів освіти, скласти правильне уявлення про 

перебіг і результати навчальної роботи. 

 

  



12. Критерії оцінки знань, умінь і навичок здобувачів освіти 

Оцін

ка 

Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі 

елементи навчального матеріалу та викопує зі значними 

труднощами окремі елементи практичних завдань. Під час відповіді і 

при виконанні   практичних завдань припускається суттєвих помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та 

виконує практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 

помилками дає визначення основних понять. Може частково аналізувати 

навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки. Користується 

окремими видами технічної і конструктивно-технологічної 

документації. При відповіді та виконанні практичних завдань 

припускається помилок, які може частково виправити. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і 

графічній формах та застосовує його при виконанні практичних завдань 

як в типових, так і в дещо ускладнених умовах. Дає визначення 

основних понять, аналізує, порівнює і систематизує інформацію та робить 

висновки. Його відповідь в цілому правильна, логічна і достатньо 

обґрунтована. Виконує практичні завдання з типовим алгоритмом з 

консультацією викладача. Усвідомлено користується довідковою 

інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань 

припускається несуттєвих помилок, які може виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх 

застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені 

навчальною програмою. Відповідь здобувача освіти повна, правильна, 

логічна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення. Вміє 

самостійно знаходити і користуватися джерелами інформації, 

оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та 

міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані висновки. Бездоганно 

виконує практичні завдання як з використанням типового алгоритму, 

так і за самостійно розробленим алгоритмом. 

 

13. Політика навчальної дисципліни 

Студент зобов’язаний в повному обсязі оволодіти знаннями, вміннями, 

практичними навичками та компетентностями з дисципліни «Основи права». 

Активна участь здобувачів на практичних та лабораторних заняттях під час 

опитування, відвідування лекційних занять, ініціативність в обговоренні 

дискусійних тем, своєчасність виконання РГР, самостійної роботи, заохочення 

здобувачів до науково-дослідної роботи. Усі завдання, передбачені програмою, 



мають бути виконані у встановлений термін. Відпрацювання пропущених занять є 

обов’язковим незалежно від причини пропущеного заняття, здобувач презентує 

виконані завдання під час консультації викладача.  

Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач не 

допустимо порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають 

бути авторськими та оригінальними. Дотримуватись Положення про академічну 

доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі «Любешівський ТФК 

ЛНТУ» http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0 %d0%b4%d0%b5%d0% 

bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be% 

d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/.  

Крім того, підсумковий семестровий контроль здобувачів освіти може 

здійснюватися з використанням технологій дистанційного навчання коледжу; з 

метою контролю виконання завдань екзамену в дистанційній формі викладач має 

право протягом усього заходу користуватись засобами інформаційно-

комунікаційного зв’язку, які дозволяють ідентифікувати здобувача освіти (Zoom, 

GoogleMeet, Viber тощо). 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів 

необхідним є вивчення навчального матеріалу за кожною темою. 
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