
 
 

 



  
 



                             АНОТАЦІЯ  

Програма вивчення нормативної    навчальної дисципліни «Становлення інституту 

демократичної громадянськості в Україні - умова проєвропейського вектору політичного 

розвитку» складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів 

філософії спеціальності 052 Політологія. Визначена актуальність та доцільність 

навчального курсу. В процесі демократизації українського суспільства важливим є  

обгрунтування проєвропейського вектору політичного розвитку та вивчення становлення 

інституту демократичної громадянськості як його умови. Суспільство відкриває для себе 

нові можливості самоорганізації. На тлі цих подій відбувається істотне посилення уваги 

до нових інститутів, зокрема, до інституту демократичної громадянськості. Вказано на 

предмет вивчення навчальної дисципліни: становлення інституту демократичної 

громадянськості в Україні - умова проєвропейського вектору політичного розвитку. Вся 

програма логічно структурована. Вказана  мета та завдання навчальної дисципліни. У 

програмі зазначені програмні результати навчання та наводиться перелік 

загальнопредметних і фахових компетентностей. Вказаний перелік літературних джерел.  

Ключові слова: громадянськість, громадянське суспільство, громадянська компетентність, 

громадянська відповідальність, громадянська культура, інституціоналізація 

громадянськості, громадянська освіта, місцеве самоврядування, студентське 

самоврядування, громадянська ініціатива 

                                           ANNOTATION 

The program of studying the normative educational discipline « The formation of the institution 

of democratic citizenship in Ukraine is a condition of the pro-European vector of political 

development» is made according to the educational-professional program of preparation of 

bachelors of a specialty 052 Political science according to the educational-professional program. 

The relevance and expediency of the training course are determined In the process of 

democratization of Ukrainian society, it is important to substantiate the pro-European vector of 

political development and study the formation of the institution of democratic citizenship as its 

condition. Society is discovering new opportunities for self-organization. Against the 

background of these events, there is a significant increase in attention to new institutions, in 

particular, to the institution of democratic citizenship. The whole program is logically structured. 

The purpose and tasks of the discipline are indicated. The program indicates the program 

learning outcomes and provides a list of general subject and professional competencies. The list 

of literary sources is specified. 

Keywords: citizenship, civil society, civic competence, civic responsibility, civic culture, 

institutionalization of citizenship, civic education, local self-government, student self-

government, civic initiative 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

 

1. 1. Мета: поглиблення знань щодо становлення інституту демократичної 

громадянськості в Україні - умови проєвропейського вектору політичного розвитку, 

обумовленого умовами сучасних глобалізаційних, національних та регіональних викликів, 

соціальних ризиків на макро- і мікрорівні, удосконалення організації і управління 

політичною  сферою. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- розкриття проблематики та наукового інструментарію виміру  процесу становлення 

інституту демократичної громадянськості, показу різнобічного впливу на важливі аспекти 

політичних явищ 

 -ознайомлення  аспірантів із основними  характеристиками процесу становлення 

інституту демократичної громадянськості в Україні; 

-сприяння креативному пізнанню аспірантами власної ролі  у процесі становлення 

інституту демократичної громадянськості в Україні та входженні у професійне 

середовище;  

-забезпечення  аспірантів методами дослідження механізмів становлення інституту 

демократичної громадянськості в Україні та методами впливу на його ефективне 

здійснення; 

         -формування у аспірантів  навичок застосування на практиці  методики засвоєння 

громадянсько-компетентнісних механізмів студентською молоддю, волонтерами, 

громадськими активістами територіальних громад у процесі становлення інституту 

демократичної громадянськості 

 

                             Програмні результати навчання:  
 

ПРН-1. Опанувати універсальними навичками дослідника, зокрема застосування сучасних 

інформаційних технологій, розробки, організації та управління науковими проектами 

та/або науковими дослідженнями, презентації їх результатів у професійному середовищі 

через сучасні форми наукової комунікації (академічні наукові публікації, семінари, 

конференції), в засобах масової інформації та в публічній сфері у національному та 

міжнародному контексті.  

ПРН-4. Комплексно розуміти природу та значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про 

політику та її сучасні інтерпретації.  

ПРН-6. Комплексно розуміти принципи функціонування та закономірності розвитку  

влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.  

ПРН-7. Комплексно застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і 

методів до аналізу владно- політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або сучасного контексту.  

ПРН-8. Комплексно розуміти особливості реалізації влади у різних політичних системах 

та використовувати сучасні політологічні теорії, концепти та методи аналізу політики на 

місцевому, національному та міжнародному рівнях.  



ПРН-9. Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати комплексні 

політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних методів, 

технологій та інструментарію аналізу.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспірант оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК-1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК-4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК-7. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.  

ЗК-8. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК-10. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК-11.Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів)  

   

ІІ. Фахові:  

ФК- 1. Комплексне розуміння природи та значення політики як специфічного виду 

людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про 

політику та її сучасні інтерпретації. як специфічного виду людської діяльності та 

особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні 

інтерпретації.  

ФК-2. Поглиблене знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного 

аналізу, порівняльної та прикладної політології та володіння категорійно -та аналітично-

дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки.  

ФК-3.Комплексне розуміння принципів функціонування та закономірностей розвитку 

влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, 

політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів.  

ФК-4. Комплексне застосування широкого спектру політологічних понять, теорій і 

методів до аналізу владно- політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей 

відповідно до певного історичного або сучасного контексту.  

ФК-5. Комплексне розуміння особливостей реалізації влади у різних політичних системах 

та застосування широкого спектру політологічних теорій, концептів і методів для аналізу 

політики на місцевому, національному та міжнародному рівні.  

ФК-6. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати комплексні 

політологічні дослідження з використанням широкого кола прикладних методів, 

технологій та інструментарію аналізу.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
 

Кредит І. Політологічний вимір дослідження  інституту громадянськості                                                      



 

Тема1.Громадянськість як дефініція політичної науки  

Тема 2.. Громадянськість – ціннісне і діяльнісне  ядро громадянського суспільства: 

структура, моделі, рівні. 

Тема 3.Теоретичні засади дослідження інституту громадянськості  

 

Кредит 2. Громадянськість в системі світоглядних понять та цінностей: методологічні 

інтерпретації 

Тема 4. Ірраціональна природа громадянськості   

Тема5. Аксіологічний аспект  у формуванні громадянськості українства протягом 

історичного розвитку 

Тема 6. Роль цінностей громадянськості студентської  молоді в процесі їх соціалізації  

 

 Кредит 3.Політико-правові умови становлення  інституту громадянськості в Україні  

Тема 7. Законодавче забезпечення формування громадянськості  особистості  в Україні в 

умовах реформування політичної системи 

Тема 8. Вплив інституціоналізації громадянських прав міжнародної спільноти на 

становлення інституту громадянськості в Україні 

Тема 9. Особливості впливу політико-правової  системи в Україні на   правосвідомість і 

громадянську компетентність  громадян 

 

Кредит4. Політико-економічні умови становлення інституту громадянськості в Україні  

Тема 10 Особливості  функціонування інституту власності в Україні періоду  становлення 

інституту демократичної громадянськості 

Тема 11. Лібералізація  раціональної моделі громадянськості в умовах вільноринкових 

відносин. 

 

Кредит 5. Інституціоналізація демократичної громадянськості в Україні: громадянсько-

компетентнісні  характеристики та практика становлення.  

Тема 12.Студентське самоврядування періоду становлення інституту демократичної 

громадянськості української молоді 

Тема 13. Зміцнення  самоорганізації та самоврядування місцевих територіальних громад у 

становленні  інституту демократичної громадянськості в українському суспільстві  

Тема 14.Сприяння волонтерського руху становленню інституту демократичної 

громадянськості 

Тема 15. Методика засвоєння громадянсько-компетентнісних механізмів студентською 

молоддю, волонтерами, громадськими активістами територіальних громад у процесі 

становлення інституту демократичної громадянськості 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит І. Політологічний вимір дослідження  інституту громадянськості                                                      

 

Тема1.Громадянськість як дефініція політичної науки. Визначення 

громадянськості  в науковому політичному обігу. Цицерон, Платон 

«співтовариство громадян міста-держави» про юридично-правові основи 
відносин особа – суспільство-держава. Праці авторів доби Просвітництва й 

нового часу: мережа цивільних об’єднань громадян за інтересами, паралельна 

державним структурам. Визначення сучасного вітчизняного вченого В.П. 

Горбатенка, 



Тема 2.. Громадянськість – ціннісне і діяльнісне  ядро громадянського суспільства: 

структура, моделі, рівні. «Спонтанний порядок» - Ф.Хайєк. Матерія громадянського 

суспільства.-А.Колодій, Професійні спілки -В.Цвіх. 

Тема 3.Теоретичні засади дослідження інституту громадянськості. Наукові 

дослідження  вчених: В. Авер'янов, В. Андрейцев, В.Бортніков, Є. Головаха, А. Колодій, 

І.Кресіна, М. Михальченко, В. Погорілко, П. Рабінович, Ф. Рудич, С.Рябов, В. Селіванов, 

О. Скрипнюк, В.Степаненко, В. Тацій, Ю. Шемшученко, В. Цвих, В. Шаповал та ін. 

Спадщина філософів і літераторів, мислителів Т.Г. Шевченка, Г.С. Сковороди І.Я. Франка, 

В.О. Сухомлинського. Праці психологів Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, Г. Ващенка, 

C.Л. Рубінштейна, сучасних українських науковців М.Й. Боришевського, О.В. Киричука, 

С.Д. Максименка, М.І. Пірен, О.П. Саннікової, О.В. Сухомлинської, В.А. Семиченко, 

В.О. Татенка, Т.М. Титаренко, О.Я. Чебикіна, Н. В. Хазратової, Т.С. Яценко складають 

основу сучасних психологічних досліджень громадянськості особистості. 

 

Кредит 2. Громадянськість в системі світоглядних понять та цінностей: 

методологічні інтерпретації 

Тема 4. Ірраціональна природа громадянськості. Вплив раціональних і 

ірраціональних чинників, які забезпечують сприйняття політичних реалій і прийняття 

певних рішень на даній основі (Б.Беррі, Ю.В. Ірхін,  Д.В.Ольшанський, Ф.Паппі).         

Концепції, що розглядають раціональність і ірраціональність політичного вибору, 

Г.Алмонд «Політична наука: історія дисципліни» Т. Бодіо «Свідомість і політична 

поведінка: обмеження раціональності політичних дій», Б.Беррі «Політична теорія: вчора і 

сьогодні», Дж.Коулмена «Теорія раціонального вибору», Ф.Паппі «Політична поведінка: 

мислячі виборці і багатопартійні системи», О.В.Попова «Політична ідентифікація в 

умовах трансформації суспільства», Г.Ф.Постригань «Єдність раціонального та 

ірраціонального як принцип пізнання політики».  

Тема5. Аксіологічний аспект  у формуванні громадянськості українства протягом 

історичного розвитку. Ціннісний підхід у вивченні політики. Цінності і інтереси в 

політиці. Натуралістичний підхід. Інституційний підхід. Інтуїтивний та діалоговий підхід. 

Ідеали та ідеології в політиці. Роль цінностей у політичних відносинах. Політична 

аксіологія. Гуманізм як політична цінність. Політична етика. М. Гайдеггер  «Лист про 

гуманізм», Ж.Сартр «Екзистенціалізм – це гуманізм». 

 

Тема 6. Роль цінностей громадянськості студентської  молоді в процесі їх соціалізації. 

Роль символічної складової у формуванні свідомості. Цінності як основний 

елемент становлення громадянськості. Громадянськість як механізм 

набування власним життям нової якості. Психологія громадянськості: роль у 
переорієнтуванні системи освіти з існуючої моделі на модель розвивально-

громадянсько-мотивуючої освіти. 
 

 Кредит 3.Політико-правові умови становлення  інституту громадянськості в Україні  

Тема 7. Законодавче забезпечення формування громадянськості  особистості в 

Україні в умовах реформування політичної системи. Політико-правове 

забезпечення інституту громадянськості. Теоретичні дослідження Г. Гегеля, 
А. Ку, Д. Лейна, Т. Пейна; вітчизняних – М. Бондаренко, А. Галая, М. 

Головатого, І. Грицая, О. Косілової, В. Кравчука, Н. Мішиної, Н. Морозової, 

О. Пушкіної, О. Резніка, О. Семьоркіної, С. Третяка, Н. Філика. 
Закон України “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики”, Указ Президента України “Про Стратегію 



державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

та першочергові заходи щодо її реалізації”, Указ Президента України “Про 

питання сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні». 
 

Тема 8. Вплив інституціоналізації громадянських прав міжнародної спільноти 

на становлення інституту громадянськості в Україні. Рада Європи «Кодекс 

передової практики громадської участі прийняття рішень» - показник 
процесу еволюції суспільства і держави з плином часу і рівня розвитку 

практики партиципаторного управління  та показник етапів залучення 

громадянського суспільства: інформація, консультації діалог і партнерство. 

Лісабонський договір як початок нової епохи в демократичному розвитку 
Європи. Амстердамський договір Ради Європи і Європейського парламенту 

(2001 рік, регламент № 1049/2001 про публічний доступ до документів 

Європейського парламенту). 
 

Тема 9. Особливості впливу політико-правової  системи в Україні на   

правосвідомість і громадянську компетентність  громадян. Участь у розробленні 

та обговоренні проектів нормативно-правових актів; залучення інститутів 
громадянського суспільства до надання соціальних послуг; здійснення 

інститутами громадянського суспільства громадського контролю за 

діяльністю органів державної влади; проведення органами державної влади 

моніторингу і аналізу громадської думки. 
 

Кредит4. Політико-економічні умови становлення інституту громадянськості в 

Україні 

Тема 10 Особливості  функціонування інституту власності в Україні періоду  

становлення інституту демократичної громадянськості. Власність як економічна 
основа інституту демократичної громадянськості. Вплив  відносин власності 

на соціальні, політичні та правові зміни в суспільстві та законодавстві. 

Теоретичний вимір власності: теологічна, трудова, договірна, психологічна, 
матеріалістична, соціально-аксіологічна теорії. Правове забезпечення права 

власності в Україні Конституції України (ст. 13, 14, 41), Цивільному кодексі 

(книга третя), Господарському кодексі, Класифікатор форм власності ДК 

001:2004. 
 

Тема 11. Лібералізація  раціональної моделі громадянськості в умовах 

вільноринкових відносин. Проблема управління процесами приватизації.  Олігархізація, 

рейдерство, корупція. 

 

Кредит 5. Інституціоналізація демократичної громадянськості в Україні: 

громадянсько-компетентнісні  характеристики та практика становлення.  

Тема 12.Студентське самоврядування періоду становлення інституту 

демократичної громадянськості української молоді. Функціонування студентського 

самоврядування (Яцків Т. Правове регулювання інституту студентського самоврядування 

в Україні Черних А. «Позиція Міністерства освіти і науки України щодо проекту Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо питань 

студентського самоврядування)» та інші); висвітлення закордонного досвіду 

функціонування органів студентського самоврядування (Хауляк О. «Рівні функціонування 



студентського самоврядування в Польщі»; Щербаченко В. «Студентське самоврядування. 

Чому нас навчила Польща»  та інші); аналіз форм взаємодії студентських організацій із 

органами державної влади та місцевого самоврядування («Всеукраїнська студентська рада 

як представницький орган студентів на державному рівні» - освітній портал [6]; Карнаух 

А. «Проблеми молодіжної політики в сучасній Україні» ; Плоский К. «Участь молоді у 

розвитку місцевої демократії в Україні: проблеми та перспективи». 

Тема 13. Зміцнення  самоорганізації та самоврядування місцевих 

територіальних громад у становленні  інституту демократичної громадянськості в 

українському суспільстві.  Роль територіальної громади у процесі  інституціоналізації 

демократичної громадянськості в Україні в національну політику. Теорії місцевого 

самоврядування (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ш. Фур'є, Р. Оуен, А. Сен -Сімон, Ж.-Ж. Руссо , 

Дж. С. Мілль,  Ш. Фур'є  Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

Конституція України, Методики формування спроможних територіальних громад, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214  

національну політику. Громадянськість у соціально-політичному аспекті як спільнота, де 

здійснюється   колективна діяльність через  спільну  взаємодію. Особливості 

функціонування територіальної громади  в сучасній Україні. Умови подальшого 

успішного становлення інституту місцевого  самоврядування  

Тема 14.Сприяння волонтерського руху становленню інституту демократичної 

громадянськості.  Загальнодержавний характер волонтерської діяльності. Закон України 

«Про волонтерську діяльність», Волонтерство як інститут громадянського суспільства у 

працях М. Біттман, О. Гордилова, М. Кабелкова, Т. Керц, Д. Уілкінсон,  І. Білич, Я. 

Буздуган, Н. Гарфлетт, Н. Івченко, Т. Лях, Н. Оккенден, К. Сидоренко, Р. Хатчісон . 

Особливість і відмінність студентського волонтерства -можливість студентської молоді за 

допомогою теоретичних знань визначити попередньо важливість проблеми, яка потребує 

їх волонтерської участі та розробити методику найбільш конструктивного її вирішення.  

 

Тема 15. Методика засвоєння громадянсько-компетентнісних механізмів 

студентською молоддю, волонтерами, громадськими активістами територіальних 

громад у процесі становлення інституту демократичної громадянськості. Діяльнісний 

механізм формування громадянськості студентів-волонтерів у процесі залучення їх до 

вирішення  загальнонаціональних проблем; діяльнісно-корекційної освітньої системи 

авторського  проекту «Демократична освіта» для  сприяння його громадсько -  

компетентнісним практикам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
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Кредит І. Політологічний вимір дослідження  інституту громадянськості                                                      

 

1 
Тема1.Громадянськість як дефініція 

політичної науки 
8  2   6  

2 

Тема 2.. Громадянськість – ціннісне і 

діяльнісне  ядро громадянського 

суспільства: структура, моделі, рівні. 

8  2 
 

 6  

3 

Тема 3.Теоретичні засади 

дослідження інституту 

громадянськості 

8  2 
 

 6  

         

Кредит 2. Громадянськість в системі світоглядних понять та цінностей: 

методологічні інтерпретації 

 

4 
Тема 4. Ірраціональна природа 

громадянськості   
10  2 2  6  

5 

Тема 5. Аксіологічний аспект  у 

формуванні громадянськості 

українства протягом історичного 

розвитку 

8  
 

2  6  

6 
Тема 6. Ірраціональна природа 

громадянськості   
8  

 
2  6  

         

         

Кредит 3.Політико-правові умови становлення  інституту громадянськості в 

Україні   
                                                  

7 

Тема 7. Законодавче забезпечення 

формування громадянськості  

особистості в Україні в умовах 

реформування політичної системи 

8   2  6  

8 

Тема 8. Вплив інституціоналізації 

громадянських прав міжнародної 

спільноти на становлення інституту 

громадянськості в Україні 

10  2 2  6  

    Тема 9. Особливості впливу  

політико-правової  системи в 

  9.       Україні на   правосвідомість і                   8                    2     2              6 

громадян 

                        

 

 

Кредит 4. Політико-економічні 

умови становлення інституту 

       



громадянськості в Україні 

 

                                                                

Тема 10 Особливості  функціонування 

інституту власності в Україні періоду  

становлення інституту демократичної 

громадянськості 

10  2 2  6  

Тема 11. Лібералізація  раціональної моделі 

громадянськості в умовах вільноринкових 

відносин. 
10  2 2  6  

Кредит 5. Інституціоналізація 

демократичної громадянськості в 

Україні: громадянсько-компетентнісні  

характеристики та практика 

становлення.  

 

       

Тема 12.Студентське самоврядування 

періоду становлення інституту 

демократичної громадянськості української 

молоді 

10  2 2  6  

Тема 13. Зміцнення  самоорганізації та 

самоврядування місцевих територіальних 

громад у становленні  інституту 

демократичної громадянськості в 

українському суспільстві 

10  2 2  6  

Тема 14.Сприяння волонтерського руху 

становленню інституту демократичної 

громадянськості 

8  2 2  4  

Тема 15. Методика засвоєння 

громадянсько-компетентнісних механізмів 

студентською молоддю, волонтерами, 

громадськими активістами територіальних 

громад у процесі становлення інституту 

демократичної громадянськості 

24  2 2  20  

        

        

        

Разом годин: 150  26 24  100  

                                

                  5.Теми лекційних занять 

            Денна форма навчання 

№ 

п/

п 

Теми навчального курсу 
Кількість 

годин 

Кредит 1. . Історія, види і функції оцінювання політичних кампаній. Виникнення і 

розвиток основних засобів виборчої інженерії 

1 

2 

3 

Тема1.Громадянськість як дефініція політичної науки  

Тема 2.. Громадянськість – ціннісне і діяльнісне  ядро громадянського 

суспільства: структура, моделі, рівні. 

2 

2 

2 



Тема 3.Теоретичні засади дослідження інституту громадянськості 
 

   

   

 
 

 

Кредит 2. Громадянськість в системі світоглядних понять та цінностей: 

методологічні інтерпретації 

 

4 

5 

6 

Тема 4.. Ірраціональна природа громадянськості   

Тема 5. Аксіологічний аспект  у формуванні громадянськості українства 

протягом історичного розвитку 

Тема 6. Ірраціональна природа громадянськості   
 

2 

   

 

   

   

Кредит 3.Політико-правові умови становлення  інституту громадянськості в Україні  

7 
Тема 7. Законодавче забезпечення формування громадянськості  особистості  

в Україні в умовах реформування політичної системи 
 

8 
Тема 8. Вплив інституціоналізації громадянських прав міжнародної 

спільноти на становлення інституту громадянськості в Україні 
2 

9 
Тема 9. Особливості впливу політико-правової  системи в Україні на   

правосвідомість і громадянську компетентність  громадян  
2 

 

 

Кредит4. Політико-економічні умови становлення інституту 

громадянськості в Україні 

 

 

10 
Тема 10 Особливості  функціонування інституту власності в Україні періоду  

становлення інституту демократичної громадянськості 
2 

11 
Тема 11. Лібералізація  раціональної моделі громадянськості в умовах 

вільноринкових відносин. 
2 

   

 

Кредит 5. Інституціоналізація демократичної громадянськості в Україні: 

громадянсько-компетентнісні  характеристики та практика 

становлення.  

 

 

12 
Тема 12.Студентське самоврядування періоду становлення інституту 

демократичної громадянськості української молоді 
2 

13 

Тема 13. Зміцнення  самоорганізації та самоврядування місцевих 

територіальних громад у становленні  інституту демократичної 

громадянськості в українському суспільстві 

2 

14 
Тема 14.Сприяння волонтерського руху становленню інституту 

демократичної громадянськості 
2 

15 

Тема 15. Методика засвоєння громадянсько-компетентнісних механізмів 

студентською молоддю, волонтерами, громадськими активістами 

територіальних громад у процесі становлення інституту демократичної 

громадянськості 

2 

   

   

   

 Разом годин: 26 



 

5. Теми практичних занять 

                      Денна форма навчання 

   № 

п/п 
Теми навчального курсу 

Кількість 

годин 

Кредит 1. . Історія, види і функції оцінювання політичних кампаній. Виникнення і 

розвиток основних засобів виборчої інженерії 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Тема1.Громадянськість як дефініція політичної науки  

Тема 2.. Громадянськість – ціннісне і діяльнісне  ядро громадянського 

суспільства: структура, моделі, рівні. 

Тема 3.Теоретичні засади дослідження інституту громадянськості  
 

 

   

   

 
 

 

Кредит 2. Громадянськість в системі світоглядних понять та цінностей: 

методологічні інтерпретації 

 

4 

 

5 

 

 

6 

Тема 4.. Ірраціональна природа громадянськості   

Тема5. Аксіологічний аспект  у формуванні громадянськості українства 

протягом історичного розвитку 

Тема 6 Ірраціональна природа громадянськості   
 

2 

2 

 

2 

   

 

   

   

Кредит 3.Політико-правові умови становлення  інституту громадянськості в Україні  

7 
Тема 7. Законодавче забезпечення формування громадянськості  особистості  

в Україні в умовах реформування політичної системи 
     2 

8 
Тема 8. Вплив інституціоналізації громадянських прав міжнародної 

спільноти на становлення інституту громадянськості в Україні 
2 

9 
Тема 9. Особливості впливу політико-правової  системи в Україні на   

правосвідомість і громадянську компетентність  громадян  
2 

 

 

Кредит4. Політико-економічні умови становлення інституту 

громадянськості в Україні 

 

 

10 
Тема 10 Особливості  функціонування інституту власності в Україні 

періоду  становлення інституту демократичної громадянськості 
2 

11 
Тема 11. Лібералізація  раціональної моделі громадянськості в умовах 

вільноринкових відносин. 
2 

 

Кредит 5. Інституціоналізація демократичної громадянськості в 

Україні: громадянсько-компетентнісні  характеристики та практика 

становлення.  

 

 



12 
Тема 12.Студентське самоврядування періоду становлення інституту 

демократичної громадянськості української молоді 
2 

13 

Тема 13. Зміцнення  самоорганізації та самоврядування місцевих 

територіальних громад у становленні  інституту демократичної 

громадянськості в українському суспільстві 

2 

14 
Тема 14.Сприяння волонтерського руху становленню інституту 

демократичної громадянськості 
2 

15 

Тема 15. Методика засвоєння громадянсько-компетентнісних механізмів 

студентською молоддю, волонтерами, громадськими активістами 

територіальних громад у процесі становлення інституту демократичної 

громадянськості 

2 

   

   

   

   

 Разом годин: 24 

 

6.Лабораторні робота 

7.Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 
Теми навчального курсу 

Кількість 

годин 

Кредит 1. . Історія, види і функції оцінювання політичних кампаній. Виникнення і 

розвиток основних засобів виборчої інженерії 

1 

2 

3 

Тема1.Громадянськість як дефініція політичної науки  

Тема 2.. Громадянськість – ціннісне і діяльнісне  ядро громадянського 

суспільства: структура, моделі, рівні. 

Тема 3.Теоретичні засади дослідження інституту громадянськості  
 

 

  6 

  6 

 
 

6 

Кредит 2. Громадянськість в системі світоглядних понять та цінностей: 

методологічні інтерпретації 

 

4 

5 

6 

Тема 4.. Ірраціональна природа громадянськості   

Тема5. Аксіологічний аспект  у формуванні громадянськості українства 

протягом історичного розвитку 

Тема 6.. Ірраціональна природа громадянськості   
 

 

  6 

 

  6 

  6 

Кредит 3.Політико-правові умови становлення  інституту громадянськості в Україні  

  7 
Тема 7. Законодавче забезпечення формування громадянськості  особистості  

в Україні в умовах реформування політичної системи 
     6 

8 
Тема 8. Вплив інституціоналізації громадянських прав міжнародної спільноти 

на становлення інституту громадянськості в Україні 
6 



9 
Тема 9. Особливості впливу політико-правової  системи в Україні на   

правосвідомість і громадянську компетентність  громадян  
10 

 

 

Кредит4. Політико-економічні умови становлення інституту 

громадянськості в Україні 

 

      

10 
Тема 10 Особливості  функціонування інституту власності в Україні періоду  

становлення інституту демократичної громадянськості 
6 

11 
Тема 11. Лібералізація  раціональної моделі громадянськості в умовах 

вільноринкових відносин. 
6 

 

Кредит 5. Інституціоналізація демократичної громадянськості в Україні: 

громадянсько-компетентнісні  характеристики та практика 

становлення.  

 

 

1 
Тема 12.Студентське самоврядування періоду становлення інституту 

демократичної громадянськості української молоді 
6 

13 

Тема 13. Зміцнення  самоорганізації та самоврядування місцевих 

територіальних громад у становленні  інституту демократичної 

громадянськості в українському суспільстві 

6 

14 
Тема 14.Сприяння волонтерського руху становленню інституту 

демократичної громадянськості 
4 

15 

Тема 15. Методика засвоєння громадянсько-компетентнісних механізмів 

студентською молоддю, волонтерами, громадськими активістами 

територіальних громад у процесі становлення інституту демократичної 

громадянськості 

20 

   

 

 
  

 
Разом годин:  100 

 

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів :  

І – підготовка та захист науково дослідного дослідження 

ІІ – підготовка творчого проекту («Зміст, форми  і методи виборчої інженерії») 

Підготовка та захист науково-дослідної роботи. 

Основне завдання цього виду діяльності – з ясувати рівень знань, умінь, навичок 

викладацької діяльності, готовності до  забезпечення викладання фахових дисциплін 

політології 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

1) обсяг від 20 до 25 аркушів; 

2) використання не менше ніж 5 джерел інформації (окрім підручників);  

3) наявність посилань на цитування, таблиці, статистичні та соціальні матеріали;  

4) наявність дослідницької складової; 

5) підсумок, висловлювання власної думки. 

 

6. Форми роботи та критерії оцінювання  
Рейтинговий контроль знань аспірантів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 



B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок аспірантів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних робіт,  уміння самостійно опрацьовувати тексти, 

складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності 

публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння аспірантом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:  

Аспіранту  виставляється відмінно  

Аспіранту виставляється дуже добре,  

Аспіранту виставляється добре,  

Аспіранту у виставляється достатньо,  

Аспіранту виставляється задовільно,  

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують аспіранти за 3 крд. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є:  
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема науково-дослідне дослідження), презентації результатів досліджень, тестові 

завдання, контрольні роботи. 

 

10. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, підготовка доповідей та виспутів з доповідями на семінарах, 

участь у ділових іграх, тренінгах, дискусіях; ілюстрація − метод навчання, який 

передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

 

11. Рекомендована література 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота  КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6,Т7 Т7,Т

8 

Т

9 

Т 10 Т11,  

Т12 

100 300/100 

30 30 30 30 30 30 

30 

20

20 

20 10 10 

10 
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