
Дисципліна Вибіркова дисципліна 3.1. 

«Основи громадянської культури» 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-
професійної програми 

034 Культурологія/Культурологія 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, 
протяжність 

2 (4 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекційних, практичних) 

150 год.,  

з них лекц. – 26 год., практ. – 28 год. 
 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 
викладання 

Культурології 

Автор дисципліни Кадидат філософських наук, 

доцент кафедри культурології 
Бондарук Сергій Олексійович 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Студент повинен мати базові знання основних 
понять і категорій культурології, 

соціокультурного розвитку людства, історії 
зарубіжної культури та історії культури 

України, уявлення про соціокультурні процеси, 
які відбуваються в сучасному суспільстві.  

Що буде вивчатись 

 

Студент вивчатиме систему понять, пов’язаних 

з питаннями формування громадянської 
культури, історичну типологію політичних 

утворень,типи і ознаки політичної та 
громадянської культури, ідеї демократії як 

системи врядування, метою якої є втілення 
цінностей свободи, справедливості й рівності та 

виховання активної громадянської позиції як 
головної підстави активістської політичної 
культури. Курс спрямований на творче 

осмислення досягнень світового розвитку 
демократії, демократичної політичної культури, 

розуміння своєї ролі у сучасному 
демократичному процесі, розвитку 

громадянської відповідальності. Це є дуже 
важливим для життєвості демократії в 

українському суспільстві особливо в сучасних 
умовах.  



Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Важливість вивчення даного курсу зумовлена 

тим, що набуті студентами знання і навички 
допоможуть краще розуміти загальні засади 

демократичного процесу, будуть сприяти 
вихованню активістської політичної культури, 

патріотизму, формуванню у них розуміння 
принципів взаємовідносин між правовою 

державою і суспільством, а також формувати 
неприйняття недемократичних форм 

політичного життя. 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 Передбачено отримання наступних програмних 

результатів навчання:  Мати навички 
критичного мислення, викладати у зрозумілий 
спосіб власні думки, здійснювати їх 

аргументацію; Збирати, упорядковувати та 
аналізувати інформацію щодо культурних 

явищ, подій та історико-культурних процесів; 
Аналізувати ефективність культурних політик, 

технологій реалізації культурних ідей у 
контексті конкретних параметрів їх 

впровадження; Визначати, формулювати та 
аргументувати власну громадянську та 

професійну позицію щодо актуальних 
суспільних питань.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

Впродовж вивчення курсу у студента 

формуватимуться наступні компетенції: 
Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності; здатність реалізувати свої 
права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні; здатність розуміти та 

інтерпретувати джерела культури (писемні, 
речові, візуальні) з урахуванням різних 

контекстів (історичного, соціального, 
антропологічного, політичного, релігійного, 

екологічного тощо); здатність використовувати 
різноманітні джерела інформації та 

методологічний апарат культурології для 
виявлення, аналізу культурних потреб 

суспільства; здатність аналізувати культурну 
політику в інституціях різних рівнів; здатність 

обґрунтовувати рішення щодо врегулювання 
відносин у сфері культури на основі розуміння 



специфіки соціокультурних процесів. 

Ці здатності на практиці студент зможе 
використовувати у своїй подальшій професійній 

діяльності, працюючи у сфері культури, в 
органах місцевого самоврядування та 

державних установах, де високий 
(активістський) рівень громадянської й 

політичної культури є ознакою масштабного 
державницького мислення. 
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