




ВСТУП 
 

Мета дисципліни – сформувати у студентів необхідні знання, навички та ставлення, 

пов’язані з ефективною (поінформованою, компетентною) демократичною взаємодією 

громадян у суспільстві. 
Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

1. До початку вивчення дисципліни «Демократія: від теорії до практики» 

студенти повинні знати структуру та функції політичної системи суспільства, її основні 

інститути (держава, політичні партії, громадські організації, органи місцевого 

самоврядування, засоби масової інформації), закономірності функціонування системи в 

цілому та її інститутів, основні ідеї та концепції представників зарубіжної та вітчизняної 

історії політичних учень, основи  соціології та психології .  
2. Вміти на основі знань про політичну систему суспільства, її інститути, 

закономірності їх функціонування, орієнтуватися в політичних процесах, політичному 

житті конкретних держав. 
3. Володіти елементарними навичками елементарними навичками наукового 

дослідження та управління інформацією; критичного ставлення та прогнозування 

стосовно політичних подій та явищ; використання іншомовних фахових політичних 

інформативних джерел. 
Анотація навчальної дисципліни: Дисципліна «Демократія: від теорії до 

практики» складається з теоретичного та практичного компонентів. Теоретична частина 

включає такі теми: філософські засади демократичного врядування, права людини, органи 

влади,  громадянське суспільство, індивідуальна громадянська участь. З метою розвитку 

навичок студентів, під час навчання використовуватимуться інтерактивні методи 

викладання. Основним компонентом курсу є студентські проєкти, котрі реалізуються 

упродовж курсу. Працюючи у групах, студенти: досліджують суспільно важливі 

проблеми; розробляють план дій, спрямований на практичне вирішення цих проблемних 

питань; реалізують один або декілька заходів плану дій; презентують роботу групи перед 
викладачем та одногрупниками; проводять індивідуальну рефлексію роботи над 

студентським проєктом. 
Завдання (навчальні цілі) – поглибити знання, сформувата навички та ставлення, що  

необхідні активному та свідомому громадянину.  
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 

компетентностей: 
загальні: 
ЗК 1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності; 
ЗК 3. Здатність бути критичним і самокритичним; 
ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології; 
фахові: 
ФК 7. Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності; 
ФК 8. Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати 

політологічні дослідження з використанням сучасних методів, технологій та 

інструментарію політичного аналізу.  
4. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. Знання 2. Вміння 3. 

Комунікація 4. Автономність 

та відповідальність) 

Методи викладання 

і навчання Методи оцінювання 

Відсот

ок у 

підсум

ковій 



Код Результат 

навчання 

оцінці 

з 

дисцип

ліни 
 Знання:    

1.1 філософські засади 

демократичного 

врядування та 

принципи демократії 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

на онлайн 

платформі, групова 

робота 

тести на онлайн 

платформі, заповнення 

Робочих аркушів в 

ГуглКласі, усні 

опитування під час 

інтерактивних вправ 

12 

1.2 права людини і 

громадянина та 

механізми їхнього 

захисту; 
роль  конституцій та 

розподілу владних 

повноважень у 

демократіях 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

на онлайн 

платформі, групова 

робота 

тести на онлайн 

платформі, заповнення 

Робочих аркушів в 

ГуглКласі, усні 

опитування  під час 

інтерактивних вправ 

16 

1.3 характеристики 

громадянського 

суспільство та його 

роль у демократичних 

реформах; 
місце та роль різних 

типів громадян у 

демократії 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

на онлайн 

платформі, групова 

робота 

тести на онлайн 

платформі, заповнення 

Робочих аркушів в 

ГуглКласі, усні 

опитування під час 

інтерактивних вправ 

12 

 Вміння:    
2.1 мислити абстрактно, 

аналітично, 

синтезувати 

інформацію; 

використовувати 

інформаційні і 

комунікаційні 

технологій; 

здійснювати пошук, 

обробку та аналіз 

інформації з різних 

джерел;  

лекція, семінар, 

самостійна робота 

на онлайн 

платформі, групова 

робота 

тести на онлайн 

платформі, заповнення 

Робочих аркушів в 

ГуглКласі, усні 

опитування під час 

інтерактивних вправ 
 

12 

2.2 бути критичним і 

самокритичним; 

виявляти ініціативу та 

підприємливість; 

використовувати 

ефективні навички 

міжособистісної 

взаємодії; приймати 

обґрунтовані рішення; 

мотивувати людей та 

рухатися до спільної 

мети; генерувати нові 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

на онлайн 

платформі, групова 

робота 

тести на онлайн 

платформі, заповнення 

Робочих аркушів в 

ГуглКласі, усні 

опитування під час 

інтерактивних вправ 
 

11 



ідеї (креативність); 
2.3 застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях;  планувати 

та управляти часом; 

працювати в команді; 

виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

на онлайн 

платформі, групова 

робота 

тести на онлайн 

платформі, заповнення 

Робочих аркушів в 

ГуглКласі, усні 

опитування під час 

інтерактивних вправ 

11 

 Комунікація:    
3.1 формувати власну 

думку (ставлення, 

позицію) та 

презентувати її  

лекція, семінар, 

самостійна робота 

на онлайн 

платформі, групова 

робота 

виступи під час 

інтерактивних вправ, 

робота над 

студентськими 

проектами, їх захист у 

вигляді презентацій 

5 

3.2 активно слухати та 

чути інших, вести 

дискусію 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

на онлайн 

платформі, групова 

робота 

виступи під час 

інтерактивних вправ, 

робота над 

студентськими 

проектами, їх захист у 

вигляді презентацій 

5 

3.3. ефективно 

комунікувати із 

зацікавленими 

сторонами задля 

вирішення 

проблемних питань 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

на онлайн 

платформі, групова 

робота 

виступи під час 

інтерактивних вправ, 

робота над 

студентськими 

проектами, їх захист у 

вигляді презентацій 

3 

 Автономність та 

відповідальність: 
   

4.1 самостійно приймати 

рішення щодо участі 

у суспільних 

процесах, 

усвідомлюючи 

наслідки, до яких це 

може призвести 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

на онлайн 

платформі, групова 

робота 

виступи під час 

інтерактивних вправ, 

робота над 

студентськими 

проєктами 

4 

4.2 свідомо виконувати 

громадянські 

обов’язки та поважати 

права людини; 

відповідати за власні 

висловлювання та 

вчинки 
 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

на онлайн 

платформі, групова 

робота 

виступи під час 

інтерактивних вправ, 

робота над 

студентськими 

проєктами 

4 

4.3 бути відповідальним 

громадянином, що 

розглядається як 

сприяння здоровій, 

дієвій демократії 

через поінформовану, 

вдумливу та 

ефективну участь у 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

на онлайн 

платформі, групова 

робота 

виступи під час 

інтерактивних вправ, 

робота над 

студентськими 

проєктами 

5 



суспільному житті 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1.
1 

1.
2 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

ПРН 1. Розуміти предметну область, етичні та правові 

засади професійної діяльності.  
 =   

 
 + = =  = = +

+ 

ПРН 3. Вміти критично мислити у сфері професійної 

діяльності. 
         +

+ 
+ +

+ 

ПРН 5. Вміти використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології у професійній діяльності 
     + +

+ 
+

+ 
+

+ 
   

ПРН 14. Застосовувати теорії та методи прикладної 

політології, політичних комунікацій, спеціальних 

політологічних дисциплін у професійній діяльності. 

   +      +
+ 

+ 

+ 

+
+ 

ПРН 15. Конструювати дизайн, розробляти програму 

та виконувати політологічні дослідження з 

використанням сучасних методів, технологій та 

інструментарію політичного аналізу. 

   + +
+ 

+
+ 

   +
+ 

+
+ 

+
+ 

 
7. Схема формування оцінки. 
7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 
результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що складає 40% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 
(комунікація 3.1-3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% 

загальної оцінки.  
Оцінювання семестрової роботи: 
1.   Участь в інтерактивних вправах на семінарах: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3. 

4.1, 4.2, 4.3– 6 / 24 бали; 
2. Самостійна робота студентів на онлайн платформі курсу, виконання тестів після 

опрацювання матеріалів платформи та отримання сертифікату за успішне її 

проходження: РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3. – 26 / 52 бали; 
3.   Командна робота над студентським проєктом (заповнення 13-ти Робочих аркушів 

студентського проєкту та їх розміщення у ГуглКласі) та написання індивідуального 

підсумкового есе на основі Робочого аркушу №14:  РН 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 
3.2, 3.3. 4.1, 4.2, 4.3 – 9 / 18 балів; 

4.   Командна робота із підготовки презентації для захисту студентського проєкту 

(засобами Power Point, Google, Miro тощо) та відповідей на запитання викладача та 

одногрупників: РН – 3.1, 3.2, 3.3 - 3 / 6 балів. 
 



 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із 

балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді,  доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійну роботиу (есе). Всі види робіт за семестр мають у підсумку: 
 
- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 
 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати пропущений 

модуль  на онлайн платформі курсу та виконати роботу над студентським проєктом у 

ГуглКласі. 
 

 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів 

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  
 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 

балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій 

формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      
 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 

підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
  
 При простому розрахунку отримуємо: 
  
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 

 
7.2. Організація оцінювання:  
 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота До тем: Участь студента в 

інтерактивних вправах під час 

семінарів, що враховує поведінку, 

читання, слухання та виступ.  

12 
інтерактивних 

вправ Х 2 

бали  
Min =24 бали 

12 
інтерактивних 

вправ Х 1 бал  
Max = 12 балів 

Самостійна робота  Робота студента на онлайн 

платформі курсу, виконання тестів 

після опрацювання матеріалів 

платформи та отримання 

сертифікату за успішне її 

проходження. 

103 тестові 

питання Х 0,5 

бали = 51,5 

бали 
Згенерований 

сертифікат - 
0,5 бали  
Min = 52 

бали  

72 тестових 

запитань Х 
0,5 бали = 36 

балів   
Незгенерований 

сертифікат - 0 
балів 

Max = 36 балів 

Командна робота 

№1 
Робота студента в групі (4-6 
студентів) над Кроками 

8 кроків Х 2 

бали = 16 

8 кроків Х 1 

балу = 8 балів 



студентського проєкту  
громадянської дії (заповнення 

Робочих аркушів № 1-13 їх 

розміщення у ГуглКласі). 
Написання індивідуального 

підсумкового есе на основі 

Робочого аркушу №14.  

балів  
есе = 2 бали 

Min =18 
балів 

есе = 1 бал  
Max = 9 балів 

Командна робота№ 

2 
Робота студента в групі над  

підготовкою презентації для 

захисту студентського проєкту 

громадянської дії (засобами Power 

Point, Google, Miro тощо), її захист 

та відповіді на запитання викладача 

та одногрупників:  
 

Презентація  
Min = 6 балів  

Презентація  
Max = 3 бали 

Аудиторна робота Участь студента в інтерактивних 

вправах під час семінарів, що 

враховує поведінку, читання, 

слухання та виступ.  

12 
інтерактивних 

вправ Х 2 

бали  
Min =24 бали 

12 
інтерактивних 

вправ Х 1 бал  
Max = 12 балів 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 
 
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

Участь студента в інтерактивних вправах під час семінарів, що враховує поведінку, 

читання, слухання та виступ.  
0,5 бали - поведінка - студент виявляє повагу до навчального процесу:- не 

запізнюється на пару; - не відволікається на телефон, розмови, підготовку до інших занять 

тощо;- не відволікає інших, не перетворює пару на «прохідний двір»;- не дозволяє собі 

трансляцію зі спального місця та «піжамний стиль» в онлайн навчанні;- намагається 

тримати камеру увімкненою протягом онлайн заняття.  
0,5 бали - читання - студент ретельно ознайомлений з матеріалами курсу у 

Підручнику та на онлайн-платформі (читання може бути перевірено через усне 

опитування, через тест або з огляду на виступ студента, що грунтується на 

не/прочитаному матеріалі) 
0,5 бали - слухання - студент слухає та чує інших: -роблячи нотатки ідей та 

коментарів інших;-задаючи уточнюючі запитання;-задаючи навідні запитання; -апелюючи 

до ходу дискусії; -демонструючи повагу до ідей інших;-зважаючи на точку зору інших. 
0,5 бали  - виступ - студент проявляє особисту ініціативу до виступу та демонструє 

наступні мисленнєві навички:- запам'ятовувати інформацію;- розуміти інформацію;- 
застосовувати інформацію;- аналізувати інформацію;- оцінювати інформацію;- 
створювати інформацію. 

 
2. Самостійна робота (есе): 

52 бали - робота студента на онлайн платформі курсу, виконання тестів після 

опрацювання матеріалів платформи та отримання сертифікату за успішне її проходження. 
36 балів - робота студента на онлайн платформі курсу у такий спосіб, що не 

забезпечує безпомилкове виконання тестів після опрацювання матеріалів платформи та 

отримання сертифікату за успішне її проходження. 



 
3. Командна робота № 1. 
18 балів - робота студента в групі (4-6 студентів) над Кроками студентського проєкту  

громадянської дії (заповнення Робочих аркушів № 1-13 їх розміщення у ГуглКласі з 

дотриманням усіх рекомендацій та дедлайнів). Написання індивідуального підсумкового 

есе на основі Робочого аркушу №14 з дотриманням рекомендацій та дедлайнів. 
9 балів - робота студента в групі (4-6 студентів) над Кроками студентського проєкту  

громадянської дії (заповнення Робочих аркушів № 1-13 їх розміщення у ГуглКласі з 

неналежним дотриманням усіх рекомендацій та дедлайнів). Написання індивідуального 

підсумкового есе на основі Робочого аркушу №14 з неналежним дотриманням 

рекомендацій та дедлайнів. 
4. Командна робота № 2. 
6 балів - робота студента в групі над  підготовкою презентації для захисту студентського 

проєкту громадянської дії (засобами Power Point, Google, Miro тощо) з дотриманням 

рекомендацій та дедлайнів, її захист та відповіді на запитання викладача та 

одногрупників:  
3 бали - робота студента в групі над  підготовкою презентації для захисту студентського 

проєкту громадянської дії (засобами Power Point, Google, Miro тощо) з неналежним 

дотриманням рекомендацій та дедлайнів, її неналежним захистом та неповними 

відповідями на запитання викладача та одногрупників. 
. 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок: 

 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції Кількість годин 

Лекції Семінари Самостійна 

робота 

1 Тема 1. Філософські засади 

демократичного врядування 
2 
 

2 3 

2 Тема 2. Принципи демократії 2 3 

3 Тема 3.  Права людини 2 
 

2 3 

4 Тема 4. Міжнародні конвенції та пакти 

про права людини 
2 3 

5 Тема 5. Конституціоналізм, ліберальна 

демократія та їх розвиток в Україні 
2 
 

2 3 

6 Тема 6. Механізми демократії в 

Україні 
2 3 

7 Тема 7. Характеристики 

громадянського суспільства 
2 
 

2 3 

8 Тема 8.  Громадянське суспільство в 

демократичних реформах в країнах 

Східної Європи 

2 3 

9 Тема 9. Виклики, пов'язані з 

громадянським суспільством 
 
2 

2 3 

10 Тема 10. Громадянство і демократія 2 3 

11 Тема 11. Типи громадян  
2 

2 3 

12 Тема 12. Активні громадяни  2 3 

14 Підготовка до презентації 

студентських проєктів громадянської 

дії  

2 2 6 

15 Презентація студентських проєктів 

громадянської дії  
2 6 

  ВСЬОГО 14 28 48 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій                     – 14 год. 
Семінари                 –  28 год. 
Самостійна робота     - 48  год 
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