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АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 
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Пререквізити 
«Всесвітня історія», «Історія України та української культури», «Правознавство», «Філософія», «Історія 
зарубіжних політичних вчень» 

Постреквізити «Політичні еліти і лідерство», «Логіка», «Політична глобалістика», «Політична культура», «Соціологія», «Історія 
філософії України», «Теорія демократії» 

Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми 

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК) Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції 

- знання предметної області та професійної діяльності (ЗК 01); 

- здатність реалізовувати 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 України (ЗК 06); 

 

- здатність використовувати категорійно-понятійний апарат та аналітично-

дослідницький апарат (СК 01) 

- здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у громадській сфері на основі опанування класичної та 

сучасної політичної думки (СК 02); 

- здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у суспільному 

контексті їх функціонування (СК 05); 

- здатність презентувати результати теоретичних та прикладних досліджень для 

фахівців та нефахівців (СК 09). 

 

Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН) 



- розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності (РН 01); 

- Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та використовувати їх у професійній діяльності (РН 06). 

- вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький апарат (РН 08); 

- вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та практичних проблем у громадській сфері (РН 09); 

- здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у 

контексті їх функціонування (РН 12); 

- презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших 

галузей знань(РН 16). 
 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Анотація 

Саме через громадські об'єднання, громадсько-політичні рухи, політичні партії до активної державотворчої діяльності залучаються широкі верстви 

населення, реалізуються й захищаються політичні та економічні інтереси тієї чи іншої частини суспільства (народу, нації, соціальної групи). Розвиток 

громадських об'єднань і рухів - це шлях до зростання ролі громадянського суспільства, що сприяє поступовому соціально-культурному піднесенню народу 

та кожної особистості, демократизації, розширенню прав і свобод людини, зміцненню гарантій її захищеності. Тому їх всебічне вивчення є важливим та 

необхідним для політологів, як фактор розвитку та продовження демократичної традиції у державі. 

 

Мета 

вивчення сутності і змісту конституційного права на свободу об'єднання, порядок та форми його реалізації, особливості правового 

статусу громадських об'єднань та організацій та видів громадських об’єднань, порядку їхнього створення, реєстрації, внутрішньої 

структури, їх ролі в суспільстві. 
 

Формат 
Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий контроль – 

екзамен (очний, дистанційний формат) 



АКАДЕМІЧНА 

ДОБРОЧЕСНІС

ТЬ 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань: поточного та підсумкового контролю результатів навчання; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.  

Порушенням академічної доброчесності здобувачами вважається: академічний плагіат, академічне шахрайство, фальсифікація результатів досліджень, посилань 

у власних публікаціях, будь-яких інших даних, у тому числі статистичних, що стосуються освітнього процесу та наукових досліджень; надання завідомо 

неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової) діяльності чи організації освітнього процесу; використання без відповідного дозволу зовнішніх 

джерел інформації під час оцінювання результатів навчання; хабарництво; конфлікт інтересів; подарунок.  

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:  повторне проходження оцінювання 

(контрольна робота, екзамен, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;  позбавлення академічної стипендії; 

відрахування із закладу освіти. 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ № з/п 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

(денна / заочна форма) 

Усього 
в т.ч. 

Л П (С) Лаб СРС 

Змістовий модуль 1 Громадські об’єднання і організації 

1. Поняття, сутність та етапи розвитку громадських об’єднань та організацій. 18/21 4/1 4  10/20 

2. Профспілки та об’єднання підприємців. 23/21 7/1 6  10/20 

3. Молодіжні, дитячі та жіночі організації. 22/21 6/1 6  10/20 

4. Державне регулювання молодіжної та тендерної політики. 16/21 4/1 2  10/20 

5. Функціонування релігійних організацій. 16/21 4 2/1  10/20 

6. Ветеранські та патріотичні організації. 16/21 4 2/1  10/20 

7. Організації споживачів, благодійні та кредитні спілки. 16/21 4 2/1  10/20 

8. Творчі та спортивні організації. 16/21 4 2/1  10/20 

9. Діяльність іноземних та міжнародних організацій. 22/12 8 4  10/12 

Усього годин 180 45/4 30/4  105/172 



Ноутбук HP Laptop 15 (ЦП DualCore AMD, відеоадаптер AMD Radeon(TM) R4 Graphics, ОЗП 4 ГБ DDR4-2666), браузер Edge 44.18362.449.0, мультимедійний проектор Epson 

H429B - 1 од., презентер Samsung SDP-6500DXA - 1 од. 

ПК 10 од., веб-версії Microsoft Office 365 (безкоштовна), Aris Express (безкоштовна), Ramus Educational (безкоштовна). Браузер Opera 66.0.3515.103. 
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1. Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства:монографія / 

Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за науковою ред. 

В. П. Беха; редкол.: В. П. Бех (голова), Г. О. Нестеренко та ін. К. Вид-во НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2011. 680 с. 

2. Волонтерство в Україні: загальнонаціональне дослідження. Київ, 2015. 32 с. 

3. Вітковська І. М. Громадська організація: теоретичні основи визначення. 

Габітус. 2018. Вип. 6. С. 36–39. 

4. Міжнародні організації. Під ред.. Ю. Козак, В. Ковалевський, Н. Логвінова. 

К.: Центр навчальної літератури, 2019. 344 с. 

5. Степаненко В. П. Громадянське суспільство: дискурси і практики. Київ: 

Інститут соціології НАН України, 2015. 420 с. 

6. Пєтков С., Соболь Є., Мельник О. Волонтерські організації в Україні: 

адміністративно-правовий статус та організація діяльності. К.: АртЕк, 2018. 162 

с. 

7. Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: аналітична 

доповідь. Київ: НІСД, 2017. 56 с. 

8. Стройко Т. Міжнародні організації. К.: Кондор, 2018. 250 с. 

9. Шимко О. В. Громадські об’єднання і організації: навчальний посібник для 

студентів спеціальності «Політологія» усіх форм навчання. Краматорськ: 

ДДМА, 2021. 116 с. 
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1. Громадянське суспільство в 2018-му: нові виклики, нові завдання. Публічна дискусія до 

25-річчя «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва». Київ, 6 березня 2018. 

2. НДО у зовнішньому середовищі: організаційні проблеми та можливості розвитку: 

аналітичний звіт за результатами комплексного дослідження, проведеного на замовлення 

Форуму НДО в Україні. Київ, 2018. 47 с. 

3. Опитування громадської думки для оцінки змін в обізнаності громадян щодо 

громадських організацій та їхньої діяльності. Pact Inc., 2015-2018. URL: 

https://dif.org.ua/uploads/pdf/11840830095b58982de29a54.07265026.pdf. 

4. Ставлення громадян України до суспільних інститутів, електоральні орієнтації: 

результати соціологічного дослідження. Київ: Центр Разумкова, 2017. 

5. Про діяльність громадських організацій в Україні у 2019 році: стат. зб. / Держ. служб. 

статистики України. Київ, 2020. 75 с. 

6. Піфко О.О. Дослідження правового статусу професійних спілок в Україні: сучасний стан, 

проблеми та перспективні напрямки. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія: Право. 2019. № 56. Т. 1. С. 56–60. 

7. Піфко О.О. Роль професійних спілок у реалізації конституційного права на страйк в 

Україні, Польщі та Латвії: порівняльно-правовий аналіз. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2019. № 3. С. 32–35. 

8. Посібник зв’язкового для виховної праці в уладі пластунів юнаків. Під ред. В. Палієнка. 

К.: Центр навчальної літератури, 2020. 172 с. 

 

СИСТЕМА ОЦІНКИ 

№ Назва і стислий зміст контрольного заходу 

  

Рейтингова 

оцінка 

Тижде

нь 

min max 

1 Аудиторна робота здобувача оцінюється на основі його відповідей на заняттях, активності у роботі протягом семестру. Поточний контроль – 

усне опитування в ході лекцій та практичних заняттях,  оцінювання правильності вирішення тестових, практичних та ситуаційних завдань на 

10 40 1-15 



практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Здобувач здатний продемонструвати критичне осмислення лекційного та поза 

лекційного матеріалу, брати кваліфіковану участь у дискусії з наведенням аргументації. 

2 Індивідуальне завдання 

Підготовка презентації за обраною темою і виступ з доповіддю на практичних заняттях, тез доповідей, статті, роботи на конкурс, презентації, 

виступ з доповіддю на конференції 

10 15 14 

3 Модульна контрольна робота №1 (Здобувач виконує тестові завдання, що відповідають програмним результатам навчання за темами 

змістового модуля №1) 

15 30 7 

5 Колоквіум 5 15 14 

Оцінка поточної успішності за 100-бальною шкалою (коефіцієнт вагомості=0,5) 55 100 15 

Підсумковий контроль (коефіцієнт вагомості=0,5) 

(Письмовий залік у разі підвищення рейтингового балу) 

55 100 15 

Загальний рейтинг = 0,5*оцінка поточної успішності+0,5*оцінка підсумкового контролю 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

Рівень компетентності 

для екзамену 

для заліку  

90–100 А відмінно   

 

 

зараховано 

Високий. Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни. 

Власні пропозиції здобувача в оцінці і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав при вивчені інших дисциплін, а також знання, набуті при самостійному поглибленому вивчені питань, 

що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

81– 89 В 

добре  

Достатній. Забезпечує здобувачу самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них 

змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

75 – 80 С 
Достатній Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. Додаткові питання про 

можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення. 

65 – 74 D 
задовільно  

Середній. Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни 

55–64 Е  Середній. Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни 

30–54 FX 

незадовільно 

з повторним 

складанням 

незараховано 
з 

можливістю 

повторного 

складання 

Низький. Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивчені дисципліни 



0 – 29 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

незараховано 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Незадовільний. Здобувач не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання 

дисципліни 

 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


