
Демократія: від теорії до практики 

Анотація. 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, різноманіття, 

роль молоді тощо. З метою розвитку навичок студентів, під час навчання 

використовуватимуться інтерактивні методи викладання («Семінари за методом Сократа», 

«Людський барометр», «Прогулянка галереєю» тощо), напрацьовані за участі українських 

і міжнародних експертів. Основний компонент курсу – це студентський проект, який 

студенти реалізовуватимуть упродовж курсу. У поступовому, керованому процесі 

студенти працюватимуть 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 стоятиме завдання розробити план дій, 

спрямований на практичне вирішення цих проблемних питань. На власному досвіді 

студенти будуть розвивати знання, формувати навички та ставлення, необхідні соціально 

активному та свідомому громадянину.  

Кількість кредитів: 3 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів необхідних знань, навичок та 

ставлень, пов’язаних з ефективною (поінформованою, компетентною) демократичною 

взаємодією громадян у суспільстві. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: основні процеси та явища суспільного буття, про філософські, 

культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя суспільства 

Студент повинен вміти: збирати та аналізувати інформацію щодо подій, процесів та 

явищ соціально-політичного життя суспільства; володіти навичками використання 

інформаційних джерел; наукового дослідження та управління інформацією; критичного 

ставлення до соціально-політичних подій та явищ. 

 

Основні теми курсу:  

– Теоретичні засади основ демократичного урядування 

– Принципи демократії 

– Права людини 

– Механізми захисту прав людини 

– Конституціоналізм, ліберальна демократія та Україна 

– Система демократії в Україні та механізм її реалізації 

– Характеристики громадянського суспільства 

– Роль громадянського суспільства в демократичних реформах у східній Європі 

– Виклики громадянського суспільства 

– Громадянськість та демократія 

– Типи громадян 

– Активна громадськість 

 

Мова викладання: українська. 



Термін вивчення: дисципліна вивчається на 3 курсі ОПП «Культурологія» в обсязі 90 

годин, у тому числі 44 години аудиторних занять (30 год. – лекцій, 14 год. – семінарські 

заняття), 46 годин самостійної роботи 

Форма контролю: залік 

Викладачі: к.п.н., доцент кафедри політології Лященко Ірина Анатоліївна, к.ф.н., доц., 

доцент кафедри політології Тукаленко Інна Анатоліївна 

Інформація про викладачів: http://www.polit.univ.kiev.ua/pages.php?lang=ua&page=vykladachi 
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