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Силабус навчальної дисципліни 

«ЕЛЕКТРОННА ДЕМОКРАТІЯ» 

 

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Становлення, впровадження, функціонування та перспективи 

розвитку електронної демократії в України та світі; цілі, напрями 

розвитку електронної демократії; форми та інструменти електронної 

демократії; технології розвитку електронної демократії 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів навичок критичного 

мислення, оволодіння інструментарієм участі у житті держави, 

виробленні політичних рішень, загалом формування 

громадянського суспільства в Україні 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Знання нормативно-правової бази упровадження електронної   

демократії в Україні; 

- ознайомлення з перевагами і можливостями електронної 

демократії; 

- знайомство та опанування  інструментарієм електронної 

демократії 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Оволодіння знаннями та інструментарієм електронної демократії 

дозволяє усвідомлено і грамотно ними користуватися, оцінювати і 

аналізувати відповідність дій органів влади головним принципам і 

завданням розвитку електронної демократії в Україні, розбудови 

громадянського суспільства і демократичної держави; опанування 

професійними компетентностями, пов’язаними з діяльністю у  

державних органах влади, органах місцевого самоврядування, 

інформаційних установах тощо в умовах впровадження та розвитку 

електронної демократії 



 

 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття та зміст електронної демократії. 

Передумови становлення, розвиток електронної демократії в світі та 

в Україні. Переваги і ризики упровадження електронної демократії. 

Теоретичні засади розвитку електронної демократії. Світовий досвід 

упровадження та функціонування електронної демократії. 

Нормативно-правова база упровадження електронної демократії в 

Україні. Цілі та основні напрями розвитку електронної демократії. 

Форми та інструменти електронної демократії. Технології 

електронної демократії. Стан розвитку електронної демократії в 

Україні.  

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальні дискусії, конференції, моделювання 

процесів, пов’язаних з використанням інструментів електронного 

урядування, зокрема онлайн 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти  

Пореквізити Знання з електронної демократії можуть бути використані під час 

вивчення дисципліни «Масова інформація та комунікація», 

написання тез доповіді, статей, кваліфікаційної роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Ліу Й. Електронна демократія в інформаційну епоху : досвід 

Китаю // Право України. 2011. №10. С. 218–224. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік 

Кафедра Історії та документознавства 

Факультет Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ХАЛЕЦЬКА ЛЕСЯ ПИЛИПІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11806 

Тел.: (067) 440 77 15 

E-mail: lkhaletska@nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.603 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою  

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com/u/1/c/MTM0MzUyMDIyNTY3 

 

 

 

Фото 
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