





Громадянська освіта (основи правових знань)
Дата – 26.05.2020 р. Викладач – Береш О.І.
Тема уроку. Роль громадянина у демократизації суспільства. Демократичний громадянин.
Цивільна правоздатність. Цивільна дієздатність.
Пояснення навчального матеріалу
Участь у житті суспільства — це, насамперед, соціальна діяльність, яка забезпечує
життєздатність суспільства, сприяє розвиткові його потенціалу. Перший досвід особистість
отримує в сім’ї. Ваня виконує елементарні доручення, здобуває навички співпраці та допомоги
іншим. У школі особистість дістає перші навички участі у шкільному самоврядуванні. Учень чи
учениця виступає в ролі лідера класу, відстоює інтереси класу та школи, виносить практичні
пропозиції. В межах школи і в позаурочний час також здобуваються навички волонтерської
діяльності. Беручи участь у дитячих громадських організаціях, особистість переймається
колективними проблемами, спільними інтересами, що об’єднують дітей, учиться вирішувати
колективні справи, отримує перші уроки здорової конкуренції та солідарності. Участь у
дорослому житті — це різностороння діяльність громадянина, яка доповнює життєдіяльність
суспільства в цілому. Один громадянин може бути залученим до участі в кількох громадських
об’єднаннях чи організаціях, бути активним членом політичної партії, бути кваліфікованим
працівником тощо.
До традиційних форм громадської участі належать:
- регулярна участь у виборах;
- активна участь у діяльності громадських організацій, що опікуються проблемами спільноти;
- активна діяльність у розв’язанні соціально значущих проблем;
- контакти з представниками місцевих органів влади щодо конкретної проблеми;
- меценатство та грошова підтримка громадських і благодійних організацій.
Активна участь переростає у громадське залучення, громадянську активність і
громадянську позицію. Активна громадянська позиція — усвідомлено обрана людиною
життєва позиція, що базується на громадянських цінностях та спрямована на ідеали
демократичного суспільства.
Це готовність людини свідомо брати участь у суспільно-політичному житті, виконувати
громадянські обов’язки, нести громадянську відповідальність, розуміти свої права та можливості
й користуватися ними, проявляти патріотичну відданість Батьківщині, готовність до її захисту та
активної діяльності в її політичних процесах.
Цивільна правоздатність - це здатність мати цивільні права та обов'язки, яка визнається
однаковою мірою за всіма фізичними особами незалежно від будь-яких обставин.
За загальним правилом правоздатність фізичної особи, виникає в момент її народження і
припиняється зі смертю. В окремих випадках, передбачених законом (зокрема, щодо права
спадщини), охороняються також інтереси дитини, що зачата, але ще не народилася.
Дієздатність це здатність фізичної чи юридичної особи своїми діями вступати в цивільноправові відносини, а також нести юридичну відповідальність за них.
Види цивільної дієздатності
Повна дієздатність
Неповна дієздатність
Часткова дієздатність
Обмежена дієздатність
Визнання фізичної особи недієздатною.
Завдання для самоопрацювання.
Прокоментуйте філософські думки
Існування демократії без істинних демократів є неможливим. Тільки громадянське суспільство, в
якому активні громадяни вільно беруть участь у суспільному житті, проявляючи при цьому
альтруїзм і солідарність з іншими, може зберігати життєдіяльну демократію.
Вацлав Гавел, президент Чехії
Що мав на увазі автор? Чи погоджуєтеся ви з його думкою? Відповідь аргументуйте.

У переломні та кризові періоди життя суспільства особливого поширення набувають різноманітні
акції протесту. Мітинги, демонстрації, страйки, бойкоти, акції громадянської непокори у країнах
радянського табору наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років викликали повалення
авторитарних режимів та поклали початок переходу до демократії. Яскравим і потужним виявом
протестної поведінки стали «Помаранчева революція» 2004 р. в Україні та Революція гідності
2013/2014 р., що спричинила зміну політичної влади в країні.
Домашнє завдання.
1. Опрацювати матеріал.

