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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  

Навчальна дисципліна «Демократія: від теорії до практики» належить до переліку 

дисциплін вільного вибору студента та викладається у 4 семестрі бакалаврату в обсязі 90 год. 

(3 кредити ECTS), зокрема, практичних – 22 год., самостійна робота – 66 год., індивідуальні – 

2 год. Дисципліна складається з теоретичного та практичного компонентів. Теоретична 

частина включає такі теми: демократичне урядування, права людини, громадянське 

суспільство та участь громадян у суспільному та політичному житті. 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. З метою розвитку навичок 

студентів, під час навчання використовуються інтерактивні методи викладання («Семінари за 

методом Сократа», «Людський барометр», «Прогулянка галереєю» та багато інших), 

напрацьовані за участі українських і міжнародних експертів. Основний компонент курсу – це 

студентський проект, який студенти реалізовують упродовж курсу. У поступовому, 

керованому процесі студенти працюють у групах, щоб визначити питання у суспільстві, які 

вони визнають проблемними і які вони у подальшому досліджуватимуть, пов’язуючи їх з 

темами курсу. Насамкінець, перед студентами стоїть завдання розробити план дій, 

спрямований на практичне вирішення цих проблемних питань. На власному досвіді студенти 

розвивають знання, формують навички та ставлення, необхідні соціально активному та 

свідомому громадянину.  

 

2. Мета навчальної дисципліни:  

Формування і зміцнення знань, навичок, цінностей та ставлень, пов’язаних з 

ефективною громадянською активністю студентів. Ознайомлення із роллю та діяльністю: 

громадських організацій, політичних партій, мас-медіа та інших інститутів політичної 

системи, а також з особливостями взаємодії органів державної влади та громадян в умовах 

демократії, прав громадян, процесів захисту прав людини і ролі, яку відіграє громадянське 

суспільство у моніторингу діяльності органів влади та співпраці з ними, а також яким чином 

вони дозволяють громадянам самостійно чи колективно досягати цілей. Формування навичок, 

пов’язаних з ефективною громадянською активністю, зокрема: здатністю критично 

аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані 

рішення, а також працювати спільно з іншими заради досягнення мети.  

ЗК.01 Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та 

громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського 

суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність) 

ЗК.02 Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді. 

ЗК.05 Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності 

та підприємливості (підприємницька компетентність) 

 

3. Пререквізити. немає  

  

4. Результати навчання  

знати:  

• основні філософські засади демократичного врядування, ключові концепції та теорії 

демократії, їх еволюцію;  

• ключові принципи розвитку та функціонування демократії;  

• засадничі права та свободи людини, їх міжнародні конвенції та пакти у галузі прав людини;  

• механізми демократії, їх роль та особливості ефективного функціонування;  

• принципи формування громадянського суспільства, чинники що сприяють його розвитку та 

виклики пов’язані з його утвердженням;  

• особливості формування активного громадянина, як одного з ключових суб’єктів 

демократичного врядування;  

• принципи організації роботи на дослідженням суспільно важливої проблема;  



•  принципи реалізації практичного проекту з суспільно важливої проблема.  

  

вміти:  

• застосувати на практиці свої знання, отримані в курсі;  

• критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій та приймати 

обґрунтовані рішення;  

• працювати спільно з іншими за ради досягнення мети, ефективно взаємодіяти з людьми 

різних поглядів та переконань;  

• ідентифікувати та досліджувати існуючі у суспільстві проблеми, а також розробляти 

рекомендації щодо їх вирішення;  

• застосовувати інструменти громадської участі для вирішення суспільних проблем;  

• визначати складні суспільні, політичні проблеми, складання теми та плану їх дослідження, 

реалізовувати план дослідження, працювати результати дослідження;  

• розробляти план дій за для вирішення проблеми, реалізовувати його та презентувати 

результати проекту;  

• здійснювати ефективну комунікацію з органами влади, громадськими організаціями та мас-

медіа.  

ПРН 10. Застосовувати підходи до формування ціннісних ставлень учнів у процесі їхнього 

навчання, виховання і розвитку 

ПРН 16. Уміти організовувати діалог і полілог з учнями та іншими учасниками освітнього 

процесу, дотримуючись культури діалогу ненасильницької та безконфліктної комунікації; 

поважаючи права людини та суспільні цінності. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація  

  

  

Форма 

навчання  

  

Кількість   Кількість годин    

Вид 

підсумко 

вого  

контрол 

ю  

  

  

кредитів  

  

  

годин   

 
  

 

 

Денна  ІІ  ІV  
3  90  

15  15  
    

60  
  

залік  

Заочна  IІ  ІV  
                  

  

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни  

Назви змістових 

модулів і тем  

Кількість годин  

денна форма  Заочна форма  

Усього  у тому числі  усього  у тому числі  

л  п  лаб  інд  с.р.  л  п  лаб  інд  с.р.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади демократії та прав людини, механізми їх реалізації  

Тема 1.  

Філософські засади 

демократичного 

врядування  

  1  1      5              

Тема 2. Принципи 

демократії  

  1  1      5              



 

Тема 3. Права людини    2  1      5              

Тема 4.  

Міжнародні 

конвенції та пакти 

про права людини  

  1  1      5              

Тема 5.  

Конституціоналізм, 

ліберальна демократія 

та їх розвиток в 

Україні  

  1  1      5              

Тема 6. Механізми 

демократії в Україні  

  2  2      5              

Модуль 1                          

Разом за змістовим 

модулем 1  

  8 

год  

7 

год  

    30 

год  

          45 

год  

Змістовий модуль 2. Роль громадянського суспільства та громадянина в умовах 

демократії  

Тема 1.  

Характеристики 

громадянського 

суспільства  

  1  1      4              

Тема 2.  

Громадянське 

суспільство у 

демократичних 

реформах у країнах 

Східної Європи  

  1  1      4              

Тема 3. Виклики, 

пов’язані з 

громадянським 

суспільством  

  1  2      4              

Тема 4.  

Громадянство і 

демократія  

  1  2      4              

Тема 5. Типи громадян    1  1      4              

Тема 6. Активні 

громадяни  

  2  1      2              

Тема 7. Підготовка до 

захисту студентського 

проєкту  

          8              

Модуль 2                          

Разом за змістовим 

модулем 2  

  7 

год  

8 

год  

    30 

год  

          45 

год  

Усього годин    15  15      60            90 

год  

   

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  



№  Назва теми  

1  Аналіз шести сценаріїв формування окремих принципів демократії. 

Вибір теми дослідження (Крок 1).  

2  Аналіз визначення ключових права людини.  

Розробка плану дослідження (Крок 2), початок стадії реалізації плану дослідження 

(Крок 3).  

3  Аналіз міжнародних конвенції та пактів про права людини. Реалізація 

плану дослідження (Крок 3).  

4  Оцінка змін які вносилися до Конституції України (2004, 2010, 2014, 2016 рр.). 

Опрацювання результатів дослідження (Крок 4).  

5  Аналіз функцій політичних партій.  

Дослідження проблеми в контексті прав людини ( Крок 5).  

6  Аналіз прикладів - на скільки широким може бути право на свободу вираження та 

об’єднання.  

Розробка плану дій (Крок 6).  

7  Аналіз розвитку громадянського суспільства у демократичних реформах у країнах 

Східної Європи (Польща, Чеська Республіка, Румунія та Україна).  

Підготовка до реалізації плану дій (Крок 7).  

8  Аналіз моделей взаємодії влади та громадянського суспільства (на основі 

прикладів із сучасної української реальності).  

Реалізація плану дій (Крок 7).  

9  Порівняння ролі та обов’язків громадян у демократичному та недемократичному 

суспільствах.  

Продовження реалізації плану дій (Крок 7).  

10  Оцінка методів громадської участі.  

Продовження реалізації плану дій (Крок 7).  

11  Аналіз ефективних механізмів громадської участі в Україні. Підготовка 

до презентації проекту (Крок 8).  

12  Підготовка до презентації проекту (Крок 8).  

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача).  

5.4. Тематика індивідуальних завдань  

№  Назва теми  

1  Підготовка до захисту студентського проекту, індивідуальної частини дослідження та 

реалізації.  

  

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Форми поточного контролю: обговорення проблеми, дискусія, участь у інтерактивних 

вправах; тестування, есе, аналітичний звіт, проект, творча робота, презентація результатів 

виконаних завдань та досліджень, презентація та виступ на науковому заході.  

Форма підсумкового контролю: залік.  

Засоби оцінювання:  

• стандартизовані тести;  

• проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-  

▪ творчі та ін.);  

• аналітичні звіти;  



• есе;  

• презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

• презентації та виступи на наукових заходах;  

•  інші види індивідуальних та групових завдань.  

   

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни  

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом 

навчання навчальної дисципліни.  

  

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне оцінювання (аудиторна, самостійна та 

індивідуальна робота)  

  

  

Кількість 

балів (залік)  

  

  

Сумарна  

к-ть балів  Змістовий модуль №1  Змістовий модуль № 2  

Т1  Т2  Т3  Т4  Т5  Т6  Т7  Т8  Т9  Т10  Т11  Т12  Т13      

5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  5  5  4  40  100  

  

 Загальна шкала оцінювання 

  

Оцінка за 

національною шкалою  

Оцінка за шкалою ECTS  

Оцінка (бали)  Пояснення за 

розширеною шкалою  

Відмінно  A (90-100)  відмінно  

Добре  B (80-89)  дуже добре  

C (70-79)  добре  

Задовільно  D (60-69)  задовільно  

E (50-59)  достатньо  

  

Незадовільно  

FX (35-49)  (незадовільно) з можливістю 

повторного складання  

F (1-34)  (незадовільно) з обов'язковим 

повторним курсом  
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2. Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015.  

3. Закон України "Про громадські об'єднання" [Електронний ресурс] // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.  

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" [Електронний ресурс] // 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-  
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5. Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини"., 1998. – 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР)). – С. 99.  
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7. Коэн Д.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теорія. – М.: Издательство 

«Весь Мир», 2003. - 784 с.  

8. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Міжнародний пакт 

ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII (2148-08) 

від 19.10.73) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043.  
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