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Лабораторна діагностика
Метою вивчення дисципліни є:
 Сформувати у молодих людей громадянських компетентностей через освіту,
допомогти їм навчитися тому, як бути громадянами у демократичній країні,
формувати у студентів та студенток навички, знання та ставлення, які підготують їх
до компетентного, активного та відповідального громадянства.
 Сприяти молодим людям в поінформованості і вдумливості, допомогти
усвідомлювати уроки історії та розуміти основні демократичні процеси. Допомогти
зрозуміти й усвідомити суспільні виклики та проблеми на глобальному,
національному та місцевому рівні.
 Плекати у студентів та студенток моральні й громадянські чесноти, такі як повага
до прав інших людей, соціальна відповідальність, толерантність тощо.
Перелік компетентностей, яких набуває студент після опанування даної
дисципліни:
- вміння аналізувати матеріали із різних джерел, ЗМІ і доходити неупереджених
достовірних висновків;
- працювати з інформацією, критично мислити і вести діалог з іншими людьми, що
мають відмінну точку зору;
- формувати свою думку, аргументувати її;
- застосовувати демократичні принципи в житті громади та суспільства;
- брати участь у прийнятті рішень, відповідати за їх реалізацію та взаємодіяти в
практичній діяльності;
- діяти політично, здобуваючи навички, знання й беручи на себе зобов’язання,
необхідні для досягнення суспільних цілей, наприклад, таких як групове/колективне
вирішення проблем, публічні виступи, подача петицій, акції протесту, голосування
тощо
- використовувати механізми захисту прав людини.
Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: при аналізі інформації,
прийнятті рішень, спілкуванні з пацієнтами

Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами по темах:
1. Філософські засади демократичного врядування
2. Права людини
3. Міжнародні конвенції та пакти про права людини
4. Конституціоналізм, ліберальна демократія та їх розвиток в Україні
5. Механізми демократії в державному врядуванні
6. Громадянське суспільство й демократія
7. Соціальний капітал
8. Громадянська участь
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Посилання на відеоролики:
https://drive.google.com/file/d/1_fI4UsGAmQMSjx9Rh9ER8ppOiVnK1Gcy/view?usp=
sharing
https://drive.google.com/file/d/1OPzsnSD7QW9FZiSYE9sLESBo6dHUX0ZZ/view?usp
=sharing

