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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Методика навчання предметів громадянської 

галузі у закладах загальної середньої освіти» спрямована на опанування 
завдань, структури, змісту і специфічних особливостей курсу МНПГГ, 

застосування різних форм організації навчальної діяльності, планування і 

методичного забезпечення різних форм навчальних занять з предмету, 

специфіку розвитку навчальних компетентностей учнів та засвоєння ними 
основних суспільствознавчих понять. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методика викладання 
суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах, структура та 

механізми функціонування громадянського суспільства, зокрема діяльність у 

його рамках громадських рухів легально-конструктивного спрямування, а 

також характер взаємозв'язків, каналів і способів впливу громадянського 
суспільства на державу. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Людина у громадянському суспільстві.  

2. Правове становище людини у демократичному суспільстві. 

3. Форми і методи навчання учнів суспільним дисциплінам. 
 

       Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання 

предметів громадянської галузі у закладах загальної середньої освіти» є  
- сприяння поглибленню знань майбутніх вчителів з теоретичних основ 

методики викладання суспільствознавства; 

- ознайомлення студентів з ефективними формами організації навчального 

процесу із суспільствознавства, методами і прийомами навчання школярів 
суспільствознавства на сучасному етапі розвитку школи; 

- формування практичних умінь і навичок, необхідних для забезпечення 

ефективного навчання суспільствознавства; 
- формування у студентів розгорнутого уявлення про громадянське 

суспільство та його інститути, структуру, функції; 

- ознайомлення з основними теоретико-методологічними підходами до 

аналізу громадянського суспільства та аналіз основних моделей 
громадянського суспільства, а також ролі у його функціонуванні громадських 

рухів легально-конструктивного спрямування. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити 
ECTS. 

 

 

 

 



  

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Шифр 

згідно 

ОПП 

Компетентності 

 

ЗК 01 

 

 

 
 

 ЗК 02 

 
 

ЗК 03 

 

 
 

 

 
ФК 03 

 

 

 
ФК 06 

 

 
ФК 08 

 

 

 

Здатність цінувати українську культуру і мультикультурність у 
суспільстві, діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав 

і свобод людини, усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку. 

 
Здатність до оригінального та критичного мислення, аналізу і 

синтезу. 

  

Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи в команді з 
урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності. 

Здатність до прийняття ефективних рішень, мотивування людей до 

досягнення спільної мети та відповідального ставлення до 
професійних обов’язків. 

 

Здатність організовувати освітній процес у закладах загальної 

середньої освіти та управляти ним на засадах особистісно-
орієнтованої та суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  

 

Здатність забезпечувати учням здобуття освіти державною мовою, 
формувати їх мовно-комунікативні уміння.  

  

Здатність до використання сучасних інформаційних технологій в 

освітньому процесі та в наукових дослідженнях.  

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль №1. Людина у громадянському суспільстві 

 
Тема 1. Демократична держава. Виникнення і зміст демократії. 

Цінності демократії. Демократичні інститути. Конституція та її призначення. 

Законодавча, виконавча та судова влада в демократичних країнах. Принципи 
виборчого права. Етапи виборчого процесу. Роль політичних партій в розвитку 

демократії. Правовий статус політичних партій в Україні. Діяльність та вплив 

політичних партій на демократію. Громадські організації: правовий статус, 

діяльність та вплив на демократію. 
 



  

Тема 2. Громадянське суспільство. Поняття громадянського 

суспільства. Функції громадянського суспільства. Роль громадян у становленні 

й функціонуванні громадянського суспільства. Громадянське суспільство та 

правова держава. 
Тема 3. Людина і держава. Взаємовідносини «людина – держава». 

Верховенство права. Права і свободи людини та відповідальність держави за їх 

дотримання, гарантування та захист. Позитивні і негативні зобов’язання 

держави. 
 

Змістовний модуль №2. Правове становище людини у 

демократичному суспільстві. 

Тема 4. Права і свободи людини. Поняття людської гідності. Людська 
гідність – основа природного права. Рівноправність. Охорона й захист людської 

гідності. Гуманізм як цілісна системи поглядів на людину. 

Природа прав людини. Основоположні права і свободи людини. 

Покоління прав людини. Класифікація прав людини. Борці за права людини. 
Майбутнє прав людини. Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права 

дитини. Захист прав дитини. 

Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав людини. 
Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини. Національні 

механізми захисту прав людини, їх класифікація. Правозахисні організації. 

Тема 5. Соціалізація особистості. Самореалізація і розвиток. 
Індивідуальність особистості. Життєві цінності й пріоритети. Активна 

громадянська позиція. Мобільність і адаптивність людини. Креативність. 

Тема 6. Конституційні правовідносини. Загальна характеристика 

конституційного права. Передумови прийняття і загальна характеристика 
Конституції України. Основні етапи розвитку української державності. 

Політико-правове закріплення суверенітету України. Особливості політичного 

режиму, форми правління та адміністративно-територіального устрою України. 
Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення. Поняття 

і загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. 

Міжнародні стандарти у сфері прав людини: поняття, акти, що їх визначають. 

Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків громадян України. Гарантії 
та механізми захисту прав і свобод: поняття і види. 

 

Змістовний модуль №3. Форми і методи навчання учнів суспільним 

дисциплінам. 

Тема 7. Соціокультурна багатоманітність. Поняття суспільства. 

Соціальна структура суспільства. Соціальна згуртованість, солідарність і 
відповідальність. Соціальні цінності. Гендерна, етнічна, конфесійна 

різноманітність. Рівність. 

Тема 8. Україна, Європа, світ. Поняття інтеграції та глобалізації. Вплив 

глобалізаційних процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Глобальні 



  

проблеми людства. Витоки та процес європейської інтеграції. Міграційні 

процеси. Види та форми сучасної міграції. 

Поняття міжнародних відносин. Міжнародні відносини України з 

сусідами. Особливості міжнародного права. Захоплення Криму. Міжнародне 
гуманітарне право. Урядові і неурядові міжнародні організації. НАТО. 

Військовий конфлікт в Україні. Європейське і світове співробітництво. Участь 

України в ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо. Європейська політика 

сусідства. Східне партнерство. Виклики на шляху європейської інтеграції 
України. Угода про асоціацію Україна – ЄС. 

Тема 9. Методика навчання суспільствознавства. 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.  

Методи і технології навчання громадянської освіти. Класифікація методів 
навчання, критерії відбору методів навчання. Інтерактивні технології. 

Проблемне навчання. 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. 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ Назва теми Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль І 

1. Демократична держава 2 2 6 

2. Громадянське суспільство 2 2 6 

3. Людина і держава.  2 2 6 

Модуль ІІ 

4. Права і свободи людини 2 2 6 

5. Соціалізація особистості 2 2 4 

6. Конституційні правовідносини 2 2 6 

Модуль ІІІ 

7. Соціокультурна багатоманітність 2 2 4 

8. Україна, Європа, світ 2 2 6 

9. Методика навчання учнів предметам 

громадянської галузі 

2 4 8 



  

Разом 18 20 52 

 

Тематика практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Демократична держава. Виникнення і зміст демократії. 

1. Цінності демократії. Демократичні інститути. Конституція 
та її призначення. Законодавча, виконавча та судова влада в 

демократичних країнах.  

2. Принципи виборчого права. Етапи виборчого процесу.  

3. Роль політичних партій в розвитку демократії. Правовий 
статус політичних партій в Україні. Діяльність та вплив 

політичних партій на демократію.  

4. Громадські організації: правовий статус, діяльність та вплив 
на демократію. 

 

2 

2 Громадянське суспільство.  

1. Поняття громадянського суспільства.  

2. Функції громадянського суспільства. Роль громадян у 
становленні й функціонуванні громадянського суспільства.  

3. Громадянське суспільство та правова держава. 

 

2 

3 Людина і держава.  

1. Взаємовідносини «людина – держава». Верховенство права.  
2. Права і свободи людини та відповідальність держави за їх 

дотримання, гарантування та захист.  

3. Позитивні і негативні зобов’язання держави. 

 

2 

4 Права і свободи людини.  

1. Поняття людської гідності. Охорона й захист людської 

гідності. Гуманізм як цілісна системи поглядів на людину. 

2. Природа прав людини. Основоположні права і свободи 

людини. Класифікація прав людини.   
3. Поняття прав дитини. Конвенція ООН про права дитини.  

4. Порушення прав людини. Поняття механізмів захисту прав 

людини. Національні механізми захисту прав людини, їх 
класифікація. Правозахисні організації. 

 

2 

5 Соціалізація особистості.  

1. Самореалізація і розвиток. Індивідуальність особистості. 

2. Життєві цінності й пріоритети.  
3. Активна громадянська позиція. Мобільність і адаптивність 

людини.  

2 



  

 

6 Конституційні правовідносини.  

1. Загальна характеристика конституційного права. 

Передумови прийняття і загальна характеристика Конституції 

України. Основні етапи розвитку української державності.  

2. Політико-правове закріплення суверенітету України. 
Особливості політичного режиму, форми правління та 

адміністративно-територіального устрою України. 

3. Громадянство України: поняття, підстави набуття і 
припинення. Поняття і загальна характеристика прав, свобод і 

обов’язків людини і громадянина. Міжнародні стандарти у 

сфері прав людини: поняття, акти, що їх визначають.  

4. Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків громадян 
України. Гарантії та механізми захисту прав і свобод: поняття 

і види. 

 

2 

7 Соціокультурна багатоманітність.  

1. Поняття суспільства. Соціальна структура суспільства. 
2. Соціальна згуртованість, солідарність і відповідальність.  

3. Соціальні цінності. Гендерна, етнічна, конфесійна 

різноманітність. Рівність. 
 

2 

8 Україна, Європа, світ.  

1. Поняття інтеграції та глобалізації. Вплив глобалізаційних 

процесів на економіку, культуру, довкілля, людину. Глобальні 

проблеми людства. Міграційні процеси. Види та форми 
сучасної міграції. 

2. Поняття міжнародних відносин. Міжнародні відносини 

України з сусідами. Особливості міжнародного права.  

Урядові і неурядові міжнародні організації. НАТО. 
Військовий конфлікт в Україні. 

3. Європейське і світове співробітництво. Участь України в 

ООН, ОБСЄ, Раді Європи, СОТ тощо. Східне партнерство. 
Виклики на шляху європейської інтеграції України. Угода про 

асоціацію Україна – ЄС. 

 

2 

9 Методика навчання суспільствознавства.  

1. Завдання та зміст методики навчання громадянської освіти. 
Ключові теми та поняття ГО. Міжпредметні та міжкурсові 

зв'язки: завдання, зміст, можливості реалізації. 

2. Форми навчання громадянської освіти. Підходи та 

принципи навчання ГО: ціннісний, проектний, 
загальношкільний. Вивчення складних питань ГО. 

3. Методи і технології навчання громадянської освіти. 

Класифікація методів навчання, критерії відбору методів 
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навчання. Інтерактивні технології. Проблемне навчання. 

Техніки критичного мислення. Комп’ютерні технології 
навчання громадянської освіти. 

4. Навчальні ресурси з ГО: програми, підручники, посібники, 

документи, інтернет-ресурси; засоби навчання ГО, їх 
класифікація та критерії відбору. 

5. Позакласна робота з громадянської освіти. Практична 

участь: учнівські громадські об'єднання; самоврядування; 

громадський/соціальний учнівський проект; виховні заходи, 
акції; шкільні медіа. 
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Офіційні сайти державних органів:  

www.rada.gov.ua/laws - офіційний сайт Верховної Ради України 

http://nsj.gov.ua/ua/about/regulations/ - сайт Національної школи України 
https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch - сайт Кабінету Міністрів України 

https://www.president.gov.ua/documents/all - сайт офіційного представництва 

президента України. 

Електронні бібліотеки: 
http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. 

 

                 Політика дисципліни та оцінювання 

 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх 

знаннями із суспільствознавчих дисциплін;  
- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої  

траєкторії; активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і 

методів проведення аудиторних занять; 
-   відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 

-   отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією 
розкладу, запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися 

правил етичної поведінки, поважати думки та права інших студентів і 
викладача; 

- виконати проєктне завдання, підготовка якого є обов’язковою умовою 

допуску до заліку; 

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів. 
Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної 

причини заняття дозволяється відпрацьовувати упродовж семестру до дати 

заліку у визначені дні і години. 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами 
«Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти в національному 

університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 

383 від 27.12.2019 р. зі змінами і доповненнями від 23.12.2020 
(https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). 
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https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view


  

У процесі навчання та при підготовці проєктної заявки забороняються плагіат, 

фабрикація та фальсифікація результатів, списування, хабарництво.  

Політика щодо викладання. Викладання навчальної дисципліни 

відбувається на засадах студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, 
поваги до соціокультурного плюралізму. 

    

Розподіл балів 

 

Види контролю Кількість Бали 
Загальна кількість 

балів 

Робота на лекційному занятті 9 3 до 27 

Робота на практичному занятті 10 5 до 50 

Самостійна робота   

  

 

 

23 

 

до 23  

 

Усього: до 100 

 

 
 


