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1. Анотація курсу. https://eln.stu.cn.ua/course/view.php?id=4334 

2. Мета та цілі курсу. Метою викладання навчальної дисципліни є виховання людини, 

для якої демократичне суспільство є тим середовищем, яке забезпечує розкриття її творчих 

можливостей, задоволення особистих і суспільних інтересів. Визначальною характеристикою 

такої людини має бути громадянськість — інтегрована якість особистості, що уможливлює 

почуття моральної, соціальної та юридичної дієздатності й захищеності. 

Під час вивчення дисципліни здобувач вищої освіти (ЗВО) має набути або розширити 

наступні загальні (ЗКх) та фахові (ФКх) компетентності, передбачені освітньою програмою: 

ЗК1 Здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях 

ЗК7 Прагнення до збереження навколишнього середовища  

ЗК11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Основні завдання дисципліни – надати базові знання про сутність, особливості, 

проблеми та тенденції розвитку громадянського суспільства у світі та в Україні; надати 

конкретні знання про сучасний стан громадянського суспільства в Україні, його  структуру, 

особливості нормативної бази, що регулює діяльність організацій громадянського суспільства; 

ознайомити студентів із основними моделями громадянського суспільства; сформувати у 

студентів первинні практичні навички щодо застосування одержаних теоретичних знань для 

аналізу поточних змін у розвитку громадянського суспільства в Україні. 

3. Результати навчання. Під час вивчення дисципліни ЗВО має досягти або 

вдосконалити наступні програмні результати навчання (ПРН), передбачені освітньою 

програмою: 

ПР15 Знати та розуміти предметну область, її історію та місце в сталому розвитку 

техніки і технологій, у загальній системі знань про природу і суспільство  

ПР16 Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги 

охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки під час формування технічних рішень  

ПР17 Вміти використовувати у виробничій і соціальній діяльності фундаментальні 

поняття і категорії державотворення для обґрунтування власних світоглядних позицій та 

політичних переконань з урахуванням соціально-політичної історії України, правових засад та 

етичних норм. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

- знати базові поняття та базові підходи до визначення поняття «громадянське суспільство» 

та «громадські рухи»; законодавчу базу, що регулює функціонування інститутів громадянського 

суспільства (ГС), взаємовідносини громадянського суспільства та держави, права та можливості 

громадських рухів та іншихінститутів громадянського суспільства у вирішенні питань соціальної 



підтримки та соціального захисту населення, особливостей забезпечення захисту прав громадян; 

базових цінностей громадянського суспільства та їх ролі у сучасному суспільстві; 

- вміти визначати наявну структуру громадянського суспільства, механізми його 

функціонування, основні інститути та функції; оцінювати переваги та недоліки інститутів 

громадянського суспільства, їх роль у політичній системі та в житті суспільства в цілому; 

застосовувати одержані знання для формування власної позиції щодо стану громадянського 

суспільства в Україні; діагностувати умови та рівень правового та соціального захисту різних 

соціальних груп. 

4. Обсяг курсу. 3 кредити  

Вид заняття Загальна к-сть годин 

лекції 16 

практичні заняття 14 

самостійна робота (самост. вивчення тем, підготовка до 

практ. занять та ін.) 
60 

5. Пререквізити. Передумовою для вивчення дисципліни є успішне засвоєння  дисциплін 

«Історія України» та «Філософія». 

6. Система оцінювання та вимоги  

Вид роботи Максимальна кількість балів 

Підготовка до семінарських занять 20 

Робота на семінарських заняттях 40 

Залік 40 

7. Політики курсу. Під час лекцій аналізуються проблемні ситуації, організується 

зворотний зв’язок з аудиторією шляхом формулювання запитань і стислих відповідей з обох 

сторін. На семінарських заняттях студенти безпосередньо беруть участь у дискусіях, зачитують 

повідомлення, виступають з рефератами. На семінарському занятті один із студентів групи 

доповідає по одному з питань, викладених у плані семінарського заняття, а також відповідає на 

поставлені студентами запитання. Якщо у відповіді допущено прогалини або помилки, інші 

студенти доповнюють й уточнюють відповідь.У відповідності до «Порядку надання дозволу на 

вільне відвідування занять» студенти можуть оформити індивідуальний план роботи. Для 

допуску до підсумкового контролю студенти мають набрати не менше 20 балів за семестр. 
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НІСД, 2007.-396 с. 
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літератури, 2004. 352 с. 

3. Міжнародний пакт про громадянські права: позиція держави та погляд громадянського 

суспільства [Текст].-К.: Істина, 2007.-240 с. 

4. На шляху до громадянського суспільства [Текст].—К.: Український центр політичного 

менеджменту, 2004.—37 c. 

5. Демократизація України: програма малих прооектів. Посібник з розвитку громад: 

Практичний порадник для небайдужих / Кол.авт.: Л.О. Єльчева, І.М. Ібрагімова та ін. -К., -2007. 

–458с.  


