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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних 

завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання.  

Очікується, що здобувачі вищої освіти  будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається нормативними документами 

Університету, зокрема Кодексу академічної доброчесності, Етичного 

кодексу, і т.д.  

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності. 

Відвідування занять.  Відвідування занять є обов’язковим. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття.  Якщо студент відсутній з поважної причини, він/вона 

презентує виконані завдання під час консультації викладача, згідно 

графіку. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

термінів виконання усіх видів робіт, які передбачені навчальною 

дисципліною. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання 

за кордоном за програмами обміну студентів, пандемія) навчання 

може відбуватись у дистанційному режимі, за умови письмового 

розпорядження із керівником факультету чи ЗВО. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  Освіта майбутніх 

фахівців в галузі права має базуватись не тільки на оволодінні 

основними аспектами професійної діяльності, а й бути 

зорієнтованою на креативно-практичну професійну діяльність, 

основою якої є креативна компетентність майбутнього фахівця.  

Креативна ініціатива за дисципліною за умови дотримання 



академічної доброчесності заслуговує на оцінення найвищім балом 

за виконану роботу, відповідно до розподілу балів, які отримують 

здобувачі вищої освіти за дисципліною. 

Що будемо вивчати?  

 

Навчальна дисципліна «Основи демократії» спрямована на надання 

студентам знань щодо поняття про демократичні принципи та ознаки 

життя суспільства, ідеальні типи демократичних відносин та їх 

працюючі моделі в різних країнах, а також проблеми і завдання 

суспільно-політичного життя України, яка будує свою державність, 

прагнучи до демократичних цінностей та ідеалів. 

Чому це треба вивчати?  Метою навчальної дисципліни  «Основи демократії» є отримання 

студентами базових теоретичних знань про базові поняття науки, 

виникнення і розвиток демократії її інститутів, форми і традиції, 

формування на їх основі політичної культури як важливої складової 

частини гуманітарної підготовки майбутніх фахівців. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знання теоретичних та методологічних основ демократії, основних 

закономірностей діяльності з керівництва і управління суспільними 

процесами на основі публічної влади, основних понять і категорій 

демократії, методів наукових досліджень у галузі.  

Знання актуальних проблем демократії та особливостей формування 

світоглядно-професійних компетентностей у сучасному освітньому 

просторі, правових основ функціонування демократії та 

громадянського суспільства. 

Знання своїх прав і обов’язків як члена суспільства, розуміння 

цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Уміння визначати теоретичні, прикладні та інструментальні 

компоненти  політичного та соціального значення, роль громадян у 

демократичному політичному процесі; аналізувати сутність 

політичної влади, держави, політичного життя, соціальних явищ і 

процесів, соціальної взаємодії; займати активну громадянську 

позицію та робити усвідомлений вибір в умовах сучасного розвитку 

демократичного суспільства. 

Уміння реалізовувати свої права i обов'язки як члена суспільства, 

застосовуючи теоретичні знання в практичних ситуаціях. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини та громадянина України. 

Здатність характеризувати компоненти політичної системи, 

визначаючи їх роль для утвердження демократії у суспільстві; 

орієнтуватись у проблемах становлення «ідеального громадянина» у 

демократичному режимі. 

Здатність застосовувати отримані знання при оцінці та аналізі 
особливостей становлення демократії в Україні, вміти 
оцінювати рівень демократичності політичного режиму сучасної 
України – здатність застосовувати знання з предмету «Основи 
демократії» для розуміння причинно-наслідкових зв’язків 
розвитку демократизації суспільства й уміння їх 
використовувати в професійній діяльності. 

Зміст дисципліни Предмет та завдання курсу Основи демократії. 

Форми та інститути демократії. 

Права людини і громадянина. 




