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Анотація дисципліни 

 

Мета курсу полягає у формуванні в молодих громадян України 

поваги до прав людини, здатності реалізувати свої права і свободи, 

поважаючи при цьому права і свободи інших громадян, а також діяти 

відповідно до власних переконань і цінностей на принципах плюралізму й 

демократії. Курс “Людина і світ” дасть змогу студентам формувати свої 

власні думки через зіставлення різних фактів, точок зору, навчитися 

критично думати. Отже, вивчення даного курсу допоможе: 

 привернути увагу студентів до найвищої цінності — людини, яка живе 

в об’єктивно існуючому, якісно різноманітному світі; 

 розглянути людину не як засіб перетворення світу, а як мету її 

існування, як унікальне й неповторне явище; 

 розширити кругозір студентів; 

 сприяти світоглядному вибору, що є індивідуальним творенням 

людиною цілісної картини світу; 

 показати взаємовідносини людини й природи, особистості й 

суспільства, особи й держави; 

 ознайомити студентів зі змістом прав і свобод людини; 

 викласти актуальні проблеми сучасного життя, що становлять великий 

інтерес для молоді; 

 показати, що духовність є головним важелем, який скеровує в 

кінцевому підсумку життєвий шлях людини; 

 вчити студентів самостійно дійти висновку стосовно свого місця, ролі 

й значення у світі; 

 розвивати в студентів самостійне мислення, формувати вміння 

застосовувати набуті знання в житті; 

 сприяти глибокому розумінню політичних і культурних процесів; 

 виховувати в студентів плюралізм думок. 

Завдання курсу: набуття студентами узагальнених знань про процеси 

та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та 

соціально-економічні основи життя демократичного суспільства. 

 



Компетенції, якими повинен оволодіти здобувач 

 

Соціально-особистісні: 

 розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших 

людей та відносно природи (принципи біоетики); 

 здатність учитися та самовдосконалюватися; 

 креативність, здатність до системного мислення; 

 наполегливість у досягненні мети; 

 турбота про якість виконуваної роботи; 

 толерантність. 

 

Загальнонаукові компетентності: 

 розуміти причинно-наслідкові зв'язки розвитку суспільства та вміння їх 

використовувати в професійній і соціальній діяльності. 

 

 


