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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Громадянська освіта як фактор формування загальних компетентностей 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) рівень 

Викладач (-і) кандидат історичних наук, доцент 

Щербін Лілія Василівна 

Контактний телефон викладача  

E-mail викладача  

Формат дисципліни денна, заочна, дистанційна 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації середа, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Розвиток громадянського суспільства в Україні, інтеграція держави в систему європейських і світових цінностей та демократії 

потребує наявності у її громадян знань, навичок, ставлень та цінностей для підтримки, захисту й просування цих ідей. Молоді 

люди повинні стати дієвими учасниками поступу українського демократичного суспільства, тому важливою частиною 

навчання має стати дисципліна “Громадянська освіта як фактор формування загальних компетентностей”. Громадянська 

освіта як важливий чинник соціалізації особистості у демократичному (перехідному) суспільстві має полягати у культивуванні 

цінностей прав, свобод і гідності людини, розвитку вмінь особистості захищати власні права від зазіхань на них інших людей 

чи влади, формуванні громадянської компетентності учня/ці, його прихильності до демократії, критичного мислення, 

мотивуванні його до участі у розв’язанні проблем суспільного життя. Засобами навчальної дисципліни “Громадянська освіта 

як фактор формування загальних компетентностей” формуються знання, вміння та навички, необхідні людині для 

поінформованої та свідомої участі в соціальному і громадському житті, виконання обов’язків й реалізації прав громадянина. 

3. Мета та цілі курсу 

Метою дисципліни є підготовка висококваліфікованих фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю 

знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника»; формування громадянської компетентності молоді, що забезпечує її активну громадянську позицію, 

http://www.d-learn.pu.if.ua/


здатність відповідально реалізовувати свої права та обов’язки в конкретній ситуації, налагоджувати соціальне партнерство у 

розв’язанні суспільних проблем. формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні цінності й 

керується морально-етичними критеріями та почуттям відповідальності у власній поведінці; формування загальних, 

спеціальних, професійних компетентностей, достатніх для ефективного розв’язування стандартних і нестандартних 

комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в навчальних закладах середньої освіти, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов, формування професійних компетентностей майбутніх учителів історії і 

суспільствознавчих предметів з фаховими інтересами до впровадження інноваційних технологій з метою безперервного 

подальшого навчання та підвищення професійного рівня, що забезпечить високий рівень їх конкурентоспроможності та 

затребуваності на ринку праці; виховання високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, спроможних вносити 

істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України. 

Завдання курсу: 

виховання поваги до людської гідності й дотримання прав людини, демократичних цінностей, верховенства права, 

справедливості, неупередженості, рівності; 

виховання громадянської свідомості особистості, орієнтованої на демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві, почуття 

приналежності до свого народу, спільних історичних, політичних і культурних цінностей своєї держави;  

виховання толерантності, інклюзії та поваги до культурного різноманіття, різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння 

знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих цілей; 

розвиток політичної, правової, економічної, соціальної, культурної, медійної грамотності, гнучкості й адаптивності, 

комунікабельності, готовності до співробітництва, здатності розв'язувати конфлікти й запобігати дискримінації.  

забезпечення цілеспрямованої підготовки студентів до функціонування у системі суспільних відносин поліваріантного світу, 

глобалізації, соціальної взаємодії та активної відповідальної участі в суспільній діяльності.  

 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: 

- визначення та суть поняття громадянська освіта (D4) 

-сутність, особливості, проблеми та тенденції розвитку громадянської освіти у світі та в Україні (D4);  

- сучасний стан громадянської освіти в Україні, його структуру (D4); 



- нормативну базу, що регулює діяльність організацій громадянського суспільства;  

- понятійний апарат із даного курсу, користуватися літературою та довідковим матеріалом із даної проблематики; сформувати 

у студентів первинні практичні навички щодо застосування одержаних теоретичних знань для аналізу поточних змін у 

розвитку громадянської освіти в Україні (D4); 

-  знати ефективні методи контролю знань, умінь і навичок учнів із предмету «Громадянська освіта» (D14); 

 

вміти: 

- організовувати освітній процес із предмету «Громадянська освіта» із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, застосовуючи правильні прийоми і засоби навчання (D12); 

- Здійснювати планування, організацію та реалізацію сучасних інноваційних технологій навчання предмету 

«Громадянська освіта» на основі особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів (D13); 

- використовувати у ході навчання предмету «Громадянська освіта» продуктивні методи і види контролю знань, умінь і 

навичок (D14); 

- самостійно оцінювати глобальні суспільні явища, використовуючи принципи об’єктивності та неупередженості (D22); 

- виховувати в учнів правову свідомість і культуру (D23); 

- розуміти основні теорії розвитку держави і права (D23). 

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і прийняття 

рішень у практиці викладання історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти та у процесі 

навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів професійно спрямованих наук і характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній 

школі. (С1). 

Проектувальна (С8) – здатність генерувати нові ідеї у сфері громадянської освіти, вміння диференціювати традиційні та 

інноваційні способи вирішення завдань та знаходити межі їхнього застосування у навчальному процесі з даного предмету.  

С13. Здатність володіти базовими правовими та економічними знаннями, вміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

С20.  Здатність визначати мету та завдання шкільного курсу «Громадянська освіта», аналізувати його навчальну програму, 

складати плани-конспекти уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати пізнавальні можливості учнів. 

С21. Здатність самостійно організовувати навчально-виховний процес із предмету «Громадянська освіта», добирати 



продуктивні методи, прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на розвиток індивідуальних особливостей учнів.  

С23. Здатність здійснювати контроль та об’єктивне оцінювання рівня навчальних успіхів учнів із предмету «Громадянська 

освіта». 

С28. Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів 

неупередженості. 

С36. Здатність реалізовувати громадянські права та обов՚язки в демократичному громадянському процесі, виховувати в учнів 

правову свідомість та культуру. 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 30 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 10 

самостійна робота 50 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік 

навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

6 014 Середня освіта 

(Історія) 

третій вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

      

Тема 1. Вступ до курсу. 

1. Визначення та зміст 

громадянської освіти. 

2. Становлення громадянської 

освіти: світовий та український 

лекція 2 

год, 

самостій

на 

робота 2 

Конституція України : Закон України від 

28.06.1996 № 254к/96-ВР // Офіційний 

вісник України. − 2010. − № 72/1. −  

Міжнародний пакт про громадянські права: 

позиція держави та погляд громадянського 

презентація 

лекції, 

питання 

самостійно

ї роботи 

5/5 лютий 



досвід 

3.Нормативна база громадянської 

освіти 

 

 

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

с. 4.  

Громадянське суспільство України: 

сучасний стан і перспективи впровадження 

європейських стандартів взаємодії з 

державою [Текст]: збірник матеріалів 

міжнародної науково-практичної 

конференції, 12 грудня 2013 р., м. Київ / 

Упоряд.: В.М. Яблонський, О.А. 

Корнієвський, П.Ф. Вознюк. — К. : НІСД, 

2014. — 192 с.  

Держава і громадянське суспільство в 

Україні: пошук концепції співпраці [Текст]: 

аналітична доповідь / За ред. О.М. 

Майбороди. — К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса 

НАН Укр., 2013. — 376 с.  

Грик М. А. Щодо співвідношення категорій 

"громадянське суспільство" та 

"громадськість" у державному управлінні 

[Текст] / М. А. Грик // Інвестиції: практика 

та досвід. - 2010. - № 21. - С. 98- 101.  

 

виносяться 

на поточні 

самостійні 

роботи, і 

контрольні 

роботи  

Тема 2. Особистість та її 

ідентичність  

1. Індивід. Особа. Особистість. 

Громадянин. Ідентичність. 

Складники ідентичності. 

Формування самоідентичності. 

лекція 4 

год,  

самостій

на 

робота 6 

год 

Ладиченко Т. Свідомість. Культура і 

гуманізм: Конспекти уроків. Людина і світ. 

11 клас/ Т. Ладиченко, Т. Бакка, О. Желіба // 

Історія в школах України. – 2004. – N8. – С. 

44-46.  

Ладиченко Т.В., Бакка Т.В, Желіба О.В. 

презентація 

лекції, 

дискусії на 

тему “Хто 

я?”, 

“Щастя - 

5/5 лютий, 

березень 



Змінний характер ідентичності. 

Особиста гідність і совість. 

2. Соціалізація особистості  

3. Самореалізація людини. 

Життєві цінності й пріоритети. 

Здоров'я як цінність. 

Прогнозування й моделювання 

особистого розвитку. Мобільність 

і адаптивність людини. 

Креативність. 

 

 

Суспільствознавство у 9-11 класах 

(посібник), Аконіт, 2006.  

Вяземский Е.Е. Формирование гражданской 

эдентичности школьников в 

поликультурном обществе /Е.Е. Вяземский 

// Преподавание истории в школе. – 2011. – 

№4. С.3 – 10.  

Громадянська освіта. Навчальна програма 

інтегрованого курсу для 10 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://osvita.ua/school/program/program-10-

11/58875/ 

Гісем О. Світогляд як найвища форма 

самоусвідомлення: методичні рекомендації 

до теми/ О. Гісем //газ. Історія України. – 

2004. – №14, 15, 16, 17, 18. – С. 14 –18, 22 –

26, 16 – 22, 22 –27, 12 – 17.  

Гісем О. Суспільствознавство: Політичні 

засади людського існування: методичні 

рекомендації до теми / О. Гісем, О. 

Мартинюк // газ. Історія України. – 2004. 

№10, 11. – С. 10 –16, 24–25.  

Скиба В. Суспільствознавчі дисципліни: 

концепція викладання / В. Скиба // Рідна 

школа.–1997.– №9.– С.41– 47. 

це” 

Тема 3. Права і свободи людини  

1.Поняття людської гідності. 

лекція 4 

год, 

Громадянська відповідальність 80 вправ для 

формування громадянської та соціальної 

презентація 

лекції, 

5/5 

 

березень 

https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58875/
https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58875/


Рівноправність. Охорона й захист 

людської гідності. Гуманізм як 

цілісна системи поглядів на 

людину.  

2.Природа прав людини. 

Основоположні права і свободи 

людини. Покоління прав людини. 

Класифікація прав людини. Борці 

за права людини. Майбутнє прав 

людини.  

3. Взаємовідносини «людина – 

держава». Верховенство права. 

Права і свободи людини та 

відповідальність держави за їх 

дотримання, гарантування та 

захист. Позитивні і негативні 

зобов’язання держави.  

4. Права дитини 

Поняття прав дитини. Конвенція 

ООН про права дитини. Захист 

прав дитини. 

5. Порушення прав людини. 

Поняття механізмів захисту прав 

людини. Міжнародні та 

європейські стандарти захисту 

прав людини. Національні 

механізми захисту прав людини, 

їх класифікація.  

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота 6 

год 

компетентностей під час вивчення різних 

шкільних предметів 5–9 Посібник для 

вчителя. К., 2017. 

 

підготовка 

конспекту 

семінарськ

ого 

заняття, 

рольова гра 

“Європейсь

кий суд з 

прав 

людини”  



6.Правозахисні організації. 

Тема 4. Людина в 

соціокультурному просторі 

1. Поняття суспільства. Соціальна 

структура суспільства. Соціальна 

згуртованість, солідарність і 

відповідальність. Соціальні 

цінності. Гендерна, етнічна, 

конфесійна різноманітність. 

Рівність. 

2. Роль спілкування в житті 

людини й суспільства. Вербальна 

й невербальна комунікація.  

3 Поняття стереотипів і 

упереджень. Забобони. Шляхи 

подолання стереотипів. Поняття 

дискримінації. Основні форми та 

прояви дискримінації. 

Міжнародні та національні засоби 

захисту від дискримінації. 

Толерантність та інклюзія. 

Поняття конфлікту та його види. 

Стадії конфлікту. Способи 

подолання конфліктів. 

Переговори і медіація. Консенсус 

і компроміс. 

 

лекція 4 

год, 

самостій

на 

робота 6 

год 

Гісем О. Світогляд як найвища форма 

самоусвідомлення: методичні рекомендації 

до теми/ О. Гісем //газ. Історія України. – 

2004. – №14, 15, 16, 17, 18. – С. 14 –18, 22 –

26, 16 – 22, 22 –27, 12 – 17.  

Гісем О. Суспільствознавство: Політичні 

засади людського існування: методичні 

рекомендації до теми / О. Гісем, О. 

Мартинюк // газ. Історія України. – 2004. 

№10, 11. – С. 10 –16, 24–25.  

Скиба В. Суспільствознавчі дисципліни: 

концепція викладання / В. Скиба // Рідна 

школа.–1997.– №9.– С.41– 47. 

презентація 

лекції, 

дискусія на 

тему 

“Гендерна 

рівність”, 

“Фемінізм”

. 

5/5 квітень 

Тема 5. Демократичне лекція 4 Желіба О. В. Толерантність: соціальний, презентація 5/5 квітень 



суспільство та його цінності  

1. Демократія. Держава і 

суверенітет народу. Пряма та 

представницька демократія. 

Демократичні процедури. 

Вибори. Виборчі системи. 

Референдум. Плюралізм. 

Опозиція. «Більшість» та 

«меншість». 

2. Поняття громадянського 

суспільства. Функції 

громадянського суспільства. Роль 

громадян у становленні й 

функціонуванні громадянського 

суспільства. Громадянське 

суспільство та правова держава. 

3. Поняття громади. Роль громади 

в житті людини, суспільства, 

держави.  Реалізація та захист 

громадою своїх прав і законних 

інтересів. Громадське 

врядування. 

Вплив громадян на вирішення 

проблем громади.  

4. Участь громадян у житті 

демократичної держави.  

Соціальна активність людини. 

Форми соціальної активності 

год, 

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота 6 

год 

економічний, культурний вимір: навч.-

метод. посіб. / О. В. Желіба. –Ніжин: НДУ 

ім. М. Гоголя, 2013. – 44 с.  

Желіба О. В. Людина і світ: навч.-метод. 

посіб. для підготовки уроків курсу «Людина 

і світ» / О. В. Желіба. – Ніжин: НДУ ім. М. 

Гоголя, 2014. – 199 с.  

Громадянська освіта. Навчальна програма 

інтегрованого курсу для 10 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://osvita.ua/school/program/program-10-

11/58875/ 

 

лекції, 

підготовка 

конспекту 

семінарськ

ого 

заняття,  

дебати: « 

Чи можна 

пожертвува

ти правами 

однієї 

людини 

для захисту 

прав 

багатьох?» 



громадян. Волонтерство.  

Громадські ініціативи та 

громадські слухання. Адвокація.  

5. Шкільна громада. Взаємодія 

учнів, учителів, батьків, шкільної 

адміністрації в організації 

шкільного життя. Врядування та 

управління школою. Шкільне 

самоврядування (учнівське, 

вчительське, батьківське). 

Принципи та цінності 

учнівського самоврядування. 

Моделі учнівського 

самоврядування. Школа і місцева 

громада.  

6. Свобода асоціацій. Дитячі й 

молодіжні об'єднання й рухи. 

Створення молодіжної 

громадської організації. 

Молодіжні соціальні проекти. 

 

Тема 6. Взаємодія громадян і 

держави в досягненні 

суспільного добробуту  

1.Учасники (суб’єкти) 

економічних відносин. Сутність 

економічних потреб, інтересів, 

суспільних благ. Виробництво та 

лекція 4 

год, 

самостій

на 

робота 6 

год 

Желіба О. В. Толерантність: соціальний, 

економічний, культурний вимір: навч.-

метод. посіб. / О. В. Желіба. –Ніжин: НДУ 

ім. М. Гоголя, 2013. – 44 с.  

Желіба О. В. Людина і світ: навч.-метод. 

посіб. для підготовки уроків курсу «Людина 

і світ» / О. В. Желіба. – Ніжин: НДУ ім. М. 

презентація 

лекції, 

дискусія 

“Екологізм 

– мода чи 

необхідніст

ь?” 

5/5 травень 



добробут громадян. Податки. 

Роль уряду в економіці. 

Соціальний захист. 

2. Закономірності 

функціонування та розвитку 

ринкової економіки.  Попит, 

пропозиція, конкуренція, ринкова 

ціна, гроші.  

3. Домашнє господарство як 

власник та споживач. Доходи, 

витрати та бюджет домашнього 

господарства. 

4.Поняття професії. 

Професіоналізм і компетентність 

людини. Ринок праці. Поняття 

підприємництва. Соціальна 

відповідальність підприємця. 

5. Вплив діяльності людини на 

довкілля. Сталий розвиток і 

людина. Енерго - та 

ресурсозбереження. Охорона 

довкілля.  

6.Поняття корупції та 

корупціогенних ризиків.  

Національні та міжнародні 

інструменти протидії корупції. 

Шляхи подолання корупції.  

 

Гоголя, 2014. – 199 с.  

Громадянська освіта. Навчальна програма 

інтегрованого курсу для 10 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів /: 

https://osvita.ua/school/program/program-10-

11/58875/ 

 



Тема 7. Світ інформації та мас-

медіа  

1.Поняття мас-медіа(медіа). Роль 

інформації та медіа в сучасному 

світі. Мас-медіа, комунікація, 

аудиторія, новина. 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.Свобода слова. Обмеження 

свободи слова. Баланс між 

свободою вираження поглядів та 

відповідальністю. Свобода мас-

медіа – критерій демократичності 

суспільства. Суспільні медіа і 

їхня місія. Шкільні медіа.  

«Джинса» та цензура.  

3.Маніпуляції в медіапросторі. 

Фейкова інформація. 

Пропаганда. Роль медіа у 

провокуванні конфліктів та 

поширенні стереотипів.  

4.Достовірність інформації в 

мас-медіа. Джерела інформації. 

Факт, судження та думка. 

лекція 4 

год, 

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота 6 

год 

Про стан розвитку громадського суспільства 

в Україні: аналітична доповідь / А.В. 

Єрмолаєв, Д.М. Горєлов, О.А. Корнієвський 

та ін.  К. : НІСД, 2012. —Арабаджиєв Д. 

Вплив громадських організацій на сучасне 

українське політичне поле // Наукові 

записки Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса 

НАН України. — 2013. — Вип. 6 (68). — С. 

233-241.  

Участь громадськості у законодавчому 

процесі: проблеми та шляхи підвищення 

ефективності // Часопис Парламент. - 2008. - 

№ 1. - С. 33-47.  

Формування громадянського суспільства в 

Україні: стан, проблеми, перспективи: Зб. 

наук. праць УАДУ при Президентові 

України / Кол. авт.; За заг. ред. 

В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во 

УАДУ, 2001. – 252 с. 

підготовка 

конспекту 

семінарськ

ого заняття 

 та 

презентації 

про фейки 

5/5 травень 



Авторство публікації. 

Критичний аналіз медіа текстів. 

Стандарти подання інформації. 

 

5.Приватність  та 

конфіденційність у віртуальному 

світі. Цифрова ідентичність. 

Соціальні мережі. Права людини 

в Інтернеті. Безпека та етика 

поведінки у мережі. 

Кіберзлочинність. Особливості 

захисту прав дітей та молоді в 

Інтернеті.  

 

Тема 8. Україна, Європа, світ  

1. Поняття інтеграції та 

глобалізації.  Вплив 

глобалізаційних процесів на 

економіку, культуру, довкілля, 

людину. Витоки та процес 

європейської інтеграції. 

Європейська політика сусідства. 

Східне партнерство. Міграційні 

процеси. Види та форми сучасної 

міграції. 

2. Поняття міжнародних 

відносин. Особливості 

міжнародного права. Система 

лекція 2 

год, 

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота 6 

год 

Громадянська освіта: теорія і методика 

навчання. К., 2008.  

Громадянське суспільство України: 

сучасний стан і перспективи впровадження 

європейських стандартів взаємодії з 

державою: збірник матеріалів міжнародної 

науково-практичної конференції, 12 грудня 

2013 р., м. Київ / Упоряд.: В.М. Яблонський, 

О.А. Корнієвський, П.Ф. Вознюк. К. : НІСД, 

2014. 

 

підготовка 

конспекту 

семінарськ

ого заняття 

 

5/5 червень 



безпеки. Міжнародне гуманітарне 

право. Урядові і неурядові 

міжнародні організації. 

3. Європейське і світове 

співробітництво. Участь України 

в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ 

тощо. Європейський вибір 

України. Угода про асоціацію 

Україна – ЄС. 

Тема 9. Методика навчання 

громадянської освіти.  

Завдання та зміст методики 

навчання громадянської освіти. 

Ключові теми та поняття ГО. 

Міжпредметні та міжкурсові 

зв'язки: завдання, зміст, 

можливості реалізації.  

Форми навчання громадянської 

освіти. Підходи та принципи 

навчання ГО: ціннісний, 

проектний, загальношкільний. 

Вивчення складних питань ГО.  

Методи і технології навчання 

громадянської освіти.  

Класифікація методів навчання, 

критерії відбору методів 

навчання. Інтерактивні 

технології. Проблемне навчання. 

лекція 2 

год, 

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота 6 

год 

Громадянська освіта. Навчальна програма 

інтегрованого курсу для 10 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://osvita.ua/school/program/program-10-

11/58875/ 

Громадянська освіта: теорія і методика 

навчання. К., 2008.  

Громадянське суспільство України: 

сучасний стан і перспективи впровадження 

європейських стандартів взаємодії з 

державою: збірник матеріалів міжнародної 

науково-практичної конференції, 12 грудня 

2013 р., м. Київ / Упоряд.: В.М. Яблонський, 

О.А. Корнієвський, П.Ф. Вознюк. К. : НІСД, 

2014. 

 

підготовка 

конспекту 

семінарськ

ого заняття 

 

5/5 червень 

https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58875/
https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58875/


Техніки критичного мислення. 

Комп’ютерні технології навчання 

громадянської освіти.  

Навчальні ресурси з ГО: 

програми, підручники, посібники, 

документи, інтернет-ресурси; 

засоби навчання ГО, їх 

класифікація та критерії відбору.  

Позакласна робота з 

громадянської освіти. Практична 

участь: учнівські громадські 

об'єднання; самоврядування; 

громадський/соціальний 

учнівський проект; виховні 

заходи, акції; шкільні медіа.  

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

100-бальна 
Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

26-49 

 

 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 

 

 



Вимоги до письмової роботи Семестровий підсумковий контроль з навчальної дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до навчального плану 

у вигляді семестрового екзамену у терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. Екзамен – форма 

підсумкового контролю, яка передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та 

практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, здатності творчо використовувати 

здобуті знання та вміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. Зміст 

екзаменаційних завдань та критерії оцінювання встановлюються кафедрою історії України. 

Семестровий екзамен оцінюється від 1 до 50 балів. Зміст питань, що виносяться на 

екзамен, форма та структура завдань та їх оцінювання визначається керівником курсу, 

затверджується на засіданні кафедри. 

Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за 

семінарські заняття та індивідуальні завдання, виконані в результаті самостійної роботи,  і 

складає підсумковий семестровий бал.  

 

Семінарські заняття Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового балу та 

балу за екзамен. 

Упродовж семестру студент отримує бали за різні види робіт, які сумуються в підсумкові 

семестрові бали. Підсумковий семестровий бал складається з суми балів, отриманих 

студентом денної форми навчання за свою навчальну діяльність протягом семестру і дорівнює 

сумі підсумкового балу за семінарські (практичні) заняття (максимально 20 балів), балу за 

2 модульні контрольні роботи (20 балів) і балу за індивідуальну роботу (10  балів) та в 

сукупності може складати максимально 50 балів.  

Вид контролю Поточний 

контроль 

Контр. 

робота 

№ 

Індивідуальне 

завдання 

(презентація) 

Сума 

балів за 

модулям

и 

Екзамен  Підсумкова оцінка 

у 100-бальній 

шкалі 

Максимальна 20 20 10 50 50 100 



кількість балів, 

яку може 

набрати 

студент 

(50+50) 

 

При обчислені підсумкового семестрового балу враховується: 

Поточні оцінки успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – 

«незадовільно») – виставляються під час проведення семінарських занять; 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється студенту в кінці семестру за 

результатами роботи на семінарських заняттях і є середнім арифметичним (заокругленим до 

сотих) всіх отриманих оцінок за семінарські заняття. Отримані «незадовільні» оцінки 

враховуються при додаванні оцінок і входять у загальну кількість отриманих оцінок  

Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські (практичні) заняття: 

З навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 4, 3. Підсумкова оцінка 

за семінарські заняття за семестр складає: (4+4+3) : 3 = 3,66667 ≈ 3,67. 

Підсумковий бал за семінарські заняття (максимально 20 балів) – підсумкова оцінка 

за семінарські заняття, помножена на коефіцієнт 4, заокруглена до цілого (наприклад, якщо 

підсумкова оцінка за семінарські заняття 3,67, то підсумковий бал за семінарські заняття буде 

становити 3,67× 4 = 14,68≈ 15 балів); 

Бал за модульну контрольну роботу (максимально 20 балів). З навчальної дисципліни 

передбачено написання двох контрольних робіт, тому остаточні бали за модульну контрольну 

роботу визначаються як середнє арифметичне, заокруглене до цілого (наприклад, за першу 

контрольну студент отримав 10 балів, а за другу – 8, то остаточний бал за контрольну роботу 

буде становити 10+8= 18 балів); 

Бал за індивідуальну роботу (максимально 10 балів) – бали за виконані індивідуальні 

(індивідуально-дослідні) завдання. 

*студенту, який має наукові публікації, виступи на наукових конференціях, бере 

активну участь в роботі студентського наукового гуртка, був учасником олімпіад, конкурсів з 



відповідної (чи суміжної) дисципліни за поданням наукових керівників чи керівників 

наукових гуртків та  рішенням кафедри в підсумковий семестровий бал може додаватись 

максимально 10 балів за участь в науковій роботі (за умови, що підсумковий семестровий 

бал не перевищує 50 балів) 

Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних занять. Основне завдання 

поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 

Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між науково-

педагогічним працівником та студентами у процесі навчання, забезпечення управління 

навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, 

використовується як науково-педагогічним працівником для коригування методів і засобів 

навчання, так і студентами для планування самостійної роботи. Особливим видом поточного 

контролю є колоквіум. Поточний контроль може проводитись у формі усного опитування або 

письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів 

при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі комп’ютерного тестування тощо. 

Результати поточного контролю враховуються при визначенні підсумкової оцінки з даної 

навчальної дисципліни. 

Принципи оцінювання роботи студентів на  

семінарських заняттях 

Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. 

На занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом виставляння балів від «1» 

до «5». Позначення «0» виставляється студентові за відмову від відповіді на занятті через 

непідготовленість, що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. 

Кожен студент зобов’язаний взяти участь не менше як на одній третині семінарських занять, 

проведених у групі впродовж семестру. 

Пропущене заняття або негативну оцінку студент зобов’язаний «відпрацювати» у формі, 

визначеній викладачем. При цьому може виставлятися оцінка, а попередня не впливатиме на 

середній бал студента. Завдання контролю знань студентів під час проведення семінарських 

занять зводяться до того, щоб: 



- виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що вивчається; 

- визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

- виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи; 

- стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

 Контроль знань студентів під час проведення семінарських занять може відбуватись в 

наступних формах: 

- детальний усний аналіз поставлених питань; 

- вибіркове усне опитування «з місця»; 

- дискусійне обговорення питань;  

- індивідуальне розв’язування практичних завдань, проблемних запитань чи завдань; 

- фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 хв; 

- письмова (до 30 хв.) самостійна робота по варіантах тощо. 

 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Семестровий підсумковий контроль з навчальної дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до навчального плану 

у вигляді семестрового екзамену у терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. Екзамен – форма 

підсумкового контролю, яка передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та 

практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, здатності творчо використовувати 

здобуті знання та вміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. Зміст 

екзаменаційних завдань та критерії оцінювання встановлюються кафедрою всесвітньої історії. 

Семестровий екзамен оцінюється від 1 до 50 балів. Зміст питань, що виносяться на 

екзамен, форма та структура завдань та їх оцінювання визначається керівником курсу, 

затверджується на засіданні кафедри. 

Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за 

семінарські заняття та індивідуальні завдання, виконані в результаті самостійної роботи,  і 

складає підсумковий семестровий бал.  

Екзаменаційна робота з навчальної дисципліни передбачає формулювання 5 завдань: 3 – 



теоретичних, 1 – знання термінів, 1 – план –конспект 

Критерії оцінки екзамену (50 балів) 

Критерії оцінювання завдань на екзамені (наведено максимальну кількість балів, яку можна 

здобути за відповідь на кожне завдання): 

Завдання Кількість 

балів 

1 теоретичне 10 балів 

2 теоретичне 10 балів 

3 теоретичне 10 балів 

4 терміни 10 балів 

5 практичне завдання 

(план-конспект) 

10 балів 

Разом 50 балів 

 

Університетська 

шкала 

Національна 

шкала 

40 – 50 балів Відмінно (5) 

30 – 39 балів Добре (4) 

25 – 29 балів Задовільно (3) 

1 – 24 балів Незадовільно (2) 
 

7. Політика курсу 

Підхід до навчання студентоцентрований. 

Вітається й заохочується активна увага під час роботи в аудиторії, творча співучасть у здобутті знань, готовність до 

обговорення питань, що розглядаються, як результат самостійного опрацювання рекомендованих першоджерел і літератури та 

самостійного пошуку інформації в мережі Інтернет. Запитання, що виникають, можливі як у ході заняття, так і в кінці, коли 

виділяється час для обговорення, а також на консультаціях, під час яких здійснюється й відпрацювання пропущених занять і 

невиконаних видів робіт.  

Усіх форм навчальної співпраці стосуються вимоги Положення про запобігання плагіату та інших видів академічної 



нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» та Кодексу честі ПНУ, яким визначаються норми поведінки студентів і працівників університету.  

Усі основні матеріали з курсу є доступні в системі дистанційного навчання університету.  

Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. Відвідування лекцій для студентів є 

обов’язковим. 

Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять також є обов’язковою умовою успішного складання 

курсу. Пропонуються наступні форми роботи на семінарських заняттях: виступ, опонування, рецензія, участь у дискусії, прес-

конференції, ін. При цьому враховуватимуться лише логічно обґрунтовані виступи, альтернативна теза чи спростування 

поданої, а не фактична підтримка тези виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи доповнення, що дійсно 

сприятиме розгляду проблеми.  

Політика курсу передбачає перездачу усіх невиконаних завдань в силу серйозних запізнень на заняття або пропущених пар без 

поважних причин. За умови відсутності студента (-ки) на лекції чи семінарського заняття, отримання негативної оцінки на 

семінарських заняттях або ж невчасного виконання індивідуальної роботи визначений день для відпрацювання пропущених 

аудиторних занять, негативних оцінок та подачі індивідуальних робіт – середа, 14.00 год. – 16.00 год. У випадку запозичених 

робіт, випадків плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування), недобропорядної поведінки в аудиторії викладач 

пропонує студентові (-ці) повторно виконати необхідний вид роботи. 
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9. Громадянська освіта: теорія і методика навчання. К., 2008.  
10. Громадянське суспільство України: сучасний стан і перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з 
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