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вибіркова для всіх здобувачів вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування у студентів необхідних знань, навичок та ставлень, пов’язаних з ефективною
(проінформованою, компетентною) демократичною взаємодією громадян у суспільстві
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Влада в умовах демократії
Тема 1.
Тема 2.

Концептуальні основи демократичного врядування.
Принципи демократії.
Публічна влада та публічна політика.

Модуль 2. Демократія участі.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.

Права та свободи людини
Механізми захисту прав людини демократичному суспільстві
Громадський бюджет.

Модуль 3. Конституціоналізм, ліберальна демократія та розвиток демократії в Україні
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.

Конституціоналізм, ліберальна демократія та Україна
Система демократії в Україні та механізми її реалізації
Політичні партії як основний інститут демократичної політичної
системи. Сучасні демократичні вибори

Модуль 4. Розвиток громадянського суспільства в умовах демократії
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.
Тема 12.

Громадянське суспільство: сутність, поняття та характеристики
Роль громадянського суспільства в демократичних реформах:
міжнародний досвід
Сучасні виклики громадянського суспільства
Активне громадянське населення. Громадянські компетентності

Модуль 5. Соціальний проект
Тема 13-14.

Презентація соціальних проектів

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

-

-

надати здобувачам освіти узагальнену систему знань про особливості демократичного
урядування в Україні, ліберальну демократію, демократію участі; сформувати розуміння
про сутність та природу демократії як особливого суспільного феномену; основні
відмінності у підходах до трактування терміну «демократія»; що таке пряма та
представницька демократія; принципи, концепції демократії; особливості демократичних
форм державного правління; ознаки демократичного політичного режиму; ознаки
правової демократичної держави та проблеми становлення громадянського суспільства
в Україні; роль політичних партій як основного інституту демократичної політичної
системи; сутність та принципи сучасних демократичних виборів; роль особи у
демократичному суспільстві; форми політичної участі громадян, важливості розвитку
громадянського суспільства та громадської участі у процесах розбудови в демократичній
державі;
сформувати вміння критичного мислення в умовах різноманіття інформаційного
простору, поглядів та переконань людей задля ефективних взаємодій в умовах розвитку
демократії, аналізувати основні сучасні концепції демократії; характеризувати
компоненти політичної системи, визначаючи їх роль для утвердження демократії у
суспільстві;
сформувати готовність долучатися до вирішення суспільних проблем та навчити
використовувати для цього інструменти громадської участі, доступні в Україні

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

- інтерактивні та дискусійні лекції;
- семінарські заняття з використанням інтерактивних вправ;
- кейс-метод, виконання ситуаційних вправ;
- робота в групах;
- наочні методи: ілюстрація, демонстрація, підготовка презентацій;
- рефлексія
Наскрізно у курсі вивчаються такі теми: гендерна рівність, права меншин, права осіб з
інвалідністю, забезпечення громадянських прав, належне урядування, корупція, верховенство
права, медіаграмотність, використання цифрових технологій тощо.
РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання завдань в інтерактивних вправах – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання (соціального проекту) – ~ 15 балів
- Презентація проекту – ~ 15 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за наступні
види робіт:
– за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
- за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
- за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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