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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сьогодні Україна є державою, що має багату історія, однак шлях її
становлення як держави незавершений. Теорія держави – це наука про
визначальні загальні закономірності становлення, оформлення, функціонування
держави та про відправні типові поняття і категорії, через які розкриваються
об’єктивні властивості праводержавних явищ і процесів.
Програма «Вступ до теорії держави» охоплює розвиток усіх аспектів
еволюції держави на території України та за її межами – державного механізму,
форм державної єдності, права. Ця програма має важливе світоглядне,
політичне, виховне значення. Вона розрахована на вихованців старшого
шкільного віку.
Програма знайомить підлітків та молодь із державно-правовими
системами управління різних держав світу, поглиблює знання про державне
управління Україною, формує всебічно розвинену особистість, яка буде
займати активну позицію в житті завдяки отриманим знанням.
Метою навчальної програми є всебічний розвиток особистості, яка
займає активну життєву позицію завдяки поглибленим знанням про систему
управління державою.
Основні завдання програми:
 надати знання про державно-правові інститути і суспільно-політичні
системи управління різних держав світу;
 ознайомити із політичним життям України та країн світу, різними
формами державного управління;
 формувати правові та політичні погляди, почуття патріотизму, любов до
рідної країни;
 надати знання з основ дипломатії, історії, правознавства;
 навчити працювати із різними публікаціями;
 розвивати критичне мислення;
 викликати інтерес у молоді до пізнання культури дипломатії, історії
управління державами, політичного життя свого краю;
 допомогти вихованцям у професійному самовизначенні;

 виховувати духовно багату особистість з активною громадянською
позицією.
Навчальна програма «Вступ до теорії держави» реалізується у гуртку
гуманітарного напряму. Програма складена відповідно до частини другої статті
16 Закону України «Про позашкільну освіту» та наказу Міністерства освіти і
науки України від 27.10.2006 № 731 «Типові навчальні плани позашкільних
навчальних закладів, які перебувають у сфері Міністерства освіти і науки
України» та методичних рекомендацій щодо змісту та оформлення навчальних
програм з позашкільної освіти (Додаток до листа Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685).
Навчальна програма передбачає основний рівень навчання вихованців
старшого шкільного віку та може використовуватися як у позашкільних
навчальних та загальноосвітніх навчальних закладах.
Пропонуємо три варіанти навчально-тематичного плану:
1 рік основного рівня навчання – 144 год. на рік, 4 години на тиждень (для
позашкільних навчальних закладів);
1 рік основного рівня навчання – 72 год. на рік, 2 години на тиждень (для
загальноосвітніх навчальних закладів);
2 роки основного рівня навчання – по 36 годин на рік, 1 година на
тиждень(для загальноосвітніх навчальних закладів).
Програма гуртка розрахована на роботу з учнями старшого шкільного віку
протягом одного року навчання. Кількісний склад навчальної групи –15 учнів.
Ця навчальна програма не потребує спеціальної підготовки та знань,
навчальний матеріал адаптовано до занять із вихованцями різного рівня
підготовки.
Програму створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і
повної середньої освіти. За основу у програмі взято ключові компоненти, що
вивчають у загальноосвітній школі, знання яких покликаний поглибити гурток
(факультатив, спецкурс) шляхом міждисциплінарних зв’язків (історії України,
всесвітньої історії, теорії держави та права).
Зміст програми реалізується за допомогою сучасних педагогічних технологій
(проектні, інтерактивні, інформаційно-комунікативні. Використовуються
сучасні технічні засоби навчання.
Навчальна програма передбачає поєднання теоретичного матеріалу з
практичними завданнями, перевага надається навчальній лекції, лекції з
коментарем, самостійній, індивідуальній та аналітичній роботі.
Під час проведення практичних робіт пропонується використання таких
методів: проведення дебатів, круглих столів, створення презентацій, перегляд
документальної хронічки, підготовка та виступ з промовою на імітованій пресконференції, підготовка агітаційних листівок на вибори тощо. Мета проведення
практичних робіт може бути як мотиваційною, так і контролюючою.
Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано орієнтовно. За
необхідності в установленому порядку керівник може внести зміни до кількості
годин у межах кожного змістового розділу. Враховуючи інтереси вихованців, їх
кількість у групі, стан матеріально-технічного забезпечення, керівник може

змінювати кількість теоретичних і практичних занять (залежно від того, як
швидко та якісно вихованці набувають практичних навичок), а також
самостійно обирати один або кілька напрямів роботи, що передбачений
типовими навчальними планами.
І варіант
Основний рівень, перший рік навчання
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема
Вступ
Розділ 1. Держава. Походження
держави, її ознаки і функції
1.1. Теорії походження держави
1.2. Форми державного правління
1.3. Особливості управління державою
Розділ 2. Вищі органи влади сучасної
держави
2.1. Представницькі органи державної
влади
2.2. Виконавчі органи (уряди)
2.3. Судові органи держаної влади
Розділ 3. Президент як глава держави
3.1. Інститут президентства
3.2. Правовий статус Президента
Розділ 4. Партійні системи
4.1. Політичні партії
4.2. Багатопартійність
Розділ 5. Місцеве самоврядування і
органи виконавчої влади на місцях
5.1. Витоки місцевого самоврядування
5.2. Місцеві органи виконавчої влади
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступ (4 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка.
Організаційні питання. Історія зародження та розвитку різних мистецтв
управління державою, починаючи з перших державних утворень та до
сучасного періоду (на території України та у світі). Вступний інструктаж з
техніки безпеки.

Розділ 1. Держава. Походження держави, її ознаки і функції (36 год.)
1.1. Теорії походження держави (12 год.)
Теоретична частина. Теологічна, договірна, насильницька, психологічна,
патріархальна, марксистська, космічна, економічна теорії та школи, що їх
представляють.
Практична частина. Представлення шкіл теорій походження держави.
Дебати «Школа теорії», «Нові погляди на теорії». Засідання круглого столу
«Моя теорія має право на життя».
1.2. Форми державного правління (14 год.)
Теоретична частина. Монархія (абсолютна, конституційна, дуалістична,
парламентська). Президентська, парламентська, президентсько-парламентська,
парламентсько-президентська республіка форми управління державою.
Практична частина. Створення презентацій «Форми правління»,
«Монархічна форма правління», «Чи існують монархії у світі?». Дебати «Яку
форму правління ти обереш для своєї держави?».
1.3. Особливості управління державою (10 год.)
Теоретична частина. Зовнішня та внутрішня політика держави. Основні
засади політики держави.
Практична частина. Розробка моделі нової держави «Наші пріоритети».
Створення презентації «Як стати дипломатом і представляти інтереси країни».
Перегляд документальної хронічки, в якій показана робота дипломатів.
Розділ 2.Вищі органи влади сучасної держави (30 год.)
2.1. Представницькі органи державної влади (10 год.)
Теоретична частина. Поняття парламенту. Історія створення першого
парламенту в світі. Український парламент та його історія виникнення. Система
виборів до парламенту. Структура парламентів світу. Діяльність парламентів та
правовий статус парламентаря.
Практична частина. Провести імітоване засідання парламенту з
дотриманням усіх вимог. Оформити інформаційний бюлетень для
ознайомленням з роботою парламенту. Презентація «Парламенти світу».
2.2. Виконавчі органи (уряди) (10 год.)
Теоретична частина. Створення першого Кабінету Міністрів. Структура
органу виконавчої влади. Діяльність Кабінетів Міністрів. Основні функції
Кабінету Міністрів.
Практична частина. Розгляд законів, які подав Кабінет Міністрів на
голосування до Верховної Ради. Аналіз діяльності уряду за певний період часу.
Проведення імітованого засідання уряду з дотриманням усіх вимог.
2.3. Судові органи державної влади (10 год.)
Теоретична частина. Зародження судочинства. З історії судочинства
(джерела). Завдання та основні принципи. Система судів. Порядок розгляду
адміністративних, кримінальних справ. Міжнародні суди.
Практична частина. Робота в малих групах (аналіз справ) та командна
робота. Створення презентацій «Судова система в Європі», «Система судів в
Україні», «На захисті прав людини (історичні постаті)».

Розділ 3. Президент, як глава держави (16 год.)
3.1. Інститут президенства (6 год.)
Теоретична частина. Поняття «Президент». Історія виникнення посади
глави держави.
Практична частина. Підготовка та виступ з промовою на імітованій
прес-конференції (з дотриманням усіх вимог до виступу глави держави).
Використання інтерактивних методів при виконанні вправ на поглиблене
вивчення зазначеної теми, підготовки презентацій «Заява Президента для ЗМІ»,
«Зустріч двох Президентів».
3.2. Правовий статус Президента (10 год.)
Теоретична частина. Правовий статус Президента та його повноваження
(в різних країнах світу). Порядок та умови обрання на посаду президента
держави. Апарат Президента.
Практична частина. Прес-конференція «Ми йдемо на вибори
президента, заради нашого майбутнього (обговорення політичних програм
кандидатів у Президенти)».
Розділ 4. Політичні системи (28 год.)
4.1. Політичні партії (16 год.)
Теоретична частина. Поняття «політичні партії», етапи їх зародження та
розвитку. Програма партії. Завдання політичних партій. Сучасне суспільство і
політичні партії. Партійні лідери та ідеологи.
Практична частина. Підготовка агітаційних листівок на вибори до
Верховної Ради. Проведення передвиборчої кампанії.
4.2. Багатопартійність (12 год.)
Теоретична частина. Типологія політичних партій. Двопартійна система
(біпартизм). Багатопартійна система.
Практична частина. Вправи на формування поняття «багатопартійність».
Вправи на розвиток пам’яті та уваги. Створення презентації «Партійний вибір»,
«Я обираю свою політичну силу».
Розділ 5. Місцеве самоврядування і органи виконавчої влади на
місцях (26 год.)
5.1. Витоки місцевого самоврядування (13 год.)
Теоретична частина Історична довідка (Магдебурзьке право). Органи
місцевого самоврядування в країнах Європи.
Практична частина. Підбір вправ на поглиблене вивчення зазначеної
теми. Створення презентацій «Магдебурзьке право на карті України».
«Децентралізація вибір сьогодення?», «Самоврядування у вашому житті».
5.2. Місцева влада (13 год.)
Теоретична
частина
Сучасні
структури
органів
місцевого
самоврядування. Повноваження місцевого самоврядування.
Практична частина. Підбір вправ на поглиблене вивчення зазначеної
теми. Створення презентації «Я мер міста». Взаємодія органів місцевого
самоврядування з місцевою громадою.

Підсумок (4 год.)
Підбиття підсумків.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:
 теорії походження держави;
 основні функції державної влади;
 основи внутрішньої політики держави;
 особливості міжнародної політики;
 вимоги до формування парламенту;
 способи контролю за органами державної влади;
 завдання та основні принципи діяльності прокуратури;
 виникнення перших політичних партій у світі;
 типологію політичних партій;
 завдання політичних партій;
 основні чинники становлення багатопартійної системи;
 сучасні структури органів місцевого самоврядування;
 повноваження місцевого самоврядування;
 вплив органів місцевого самоврядування на державні органи влади;
 взаємодію органів місцевого самоврядування з місцевою громадою.
Вихованці мають вміти:
 читати дипломатичну переписку;
 організовувати виступи із доповідями за вивченими розділами;
 працювати з інформацією та аналізувати літературу;
 підбирати інформацію щодо вивчення теми;
 працювати в групах;
 відстоювати свою позицію;
 створювати презентації;
 організовувати прес-конференції;
 виступати з доповідями.
Вихованці мають набути досвід:
 публічних виступів;
 роботи в групах;
 створення презентацій.

II ВАРІАНТ
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органи виконавчої влади на місцях
5.1. Витоки місцевого самоврядування
5.2. Місцеві органи виконавчої влади
Підсумок
Разом

Кількість годин
теоретичних практичних усього
2
2
8
10
18
3
3
2
6

3
4
3
9

6
7
5
15

2

3

5

2
2
3
1
2
5
3
2
4

3
3
5
2
3
9
5
4
9

5
5
8
3
5
14
8
6
13

2
2
2
30

5
4
42

7
6
2
72

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступ (2 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка.
Організаційні питання. Історія зародження та розвитку різних мистецтв
управління державою, починаючи з перших державних утворень та до
сучасного періоду (на території України та у світі). Вступний інструктаж з
техніки безпеки.
Розділ 1. Держава. Походження держави, її ознаки і функції (18 год.)
1.1. Теорії походження держави (6 год.)

Теоретична частина. Теологічна, договірна, насильницька, психологічна,
патріархальна, марксистська, космічна, економічна теорії та школи, що їх
представляють.
Практична частина. Представлення шкіл теорій походження держави.
Дебати «Школа теорії», «Нові погляди на теорії». Засідання круглого столу
«Моя теорія походження має право на життя».
1.2. Форми державного правління (7 год.)
Теоретична частина. Монархія. Президентська, парламентська,
президентсько-парламентська, парламентсько-президентська республіка форми
управління державою.
Практична частина. Створення презентацій «Форми правління»,
«Монархічна форма правління», «Чи існують монархії у світі?».
1.3. Особливості управління державою (5 год.)
Теоретична частина. Зовнішня та внутрішня політика держави.
Практична частина. Розробка моделі нової держави «Наші пріоритети».
Створення презентації «Як стати дипломатом і представляти інтереси країни».
Розділ 2.Вищі органи влади сучасної держави (15 год.)
2.1. Представницькі органи державної влади (5 год.)
Теоретична частина. Поняття парламенту. Історія створення першого
парламенту у світі. Український парламент та його історія виникнення. Система
виборів до парламенту. Структура парламентів світу.
Практична частина. Проведення імітованого засідання парламенту з
дотриманням усіх вимог. Оформлення інформаційного бюлетеня для
ознайомленням з роботою парламенту. Презентація «Парламенти світу».
2.2. Виконавчі органи (уряди) (5 год.)
Теоретична частина. Створення першого Кабінету Міністрів України.
Структура органу виконавчої влади. Діяльність Кабінетів Міністрів. Основні
функції Кабінету Міністрів.
Практична частина. Провести імітоване засідання уряду з дотриманням
усіх вимог.
2.3. Судові органи державної влади (5 год.)
Теоретична частина. Зародження судочинства. Завдання та основні
принципи судочинства. Система судів. Порядок розгляду адміністративних,
кримінальних справ.
Практична частина. Створення презентацій «Судова система у Європі»,
«Система судів України».
Розділ 3. Президент як глава держави (8 год.)
3.1. Інститут президенства (3 год.)
Теоретична частина. Поняття «Президент». Історія виникнення посади
глави держави.
Практична частина. Підготовки презентацій «Заява Президента для
ЗМІ».
3.2. Правовий статус Президента (5 год.)

Теоретична частина. Правовий статус Президента та його повноваження
(в різних країнах світу). Порядок та умови обрання на посаду президента
держави. Апарат Президента.
Практична частина. Прес-конференція «Ми йдемо на вибори
президента, заради нашого майбутнього (обговорення політичних програм
кандидатів у Президенти)».
Розділ 4. Політичні системи (14 год.)
4.1. Політичні партії (8 год.)
Теоретична частина. Поняття «політичні партії», етапи їх зародження та
розвитку. Програма партій. Завдання політичних партій. Сучасне суспільство і
політичні партії. Партійні лідери та ідеологи.
Практична частина. Підготовка агітаційних листівок на вибори.
4.2. Багатопартійність (6 год.)
Теоретична частина. Типологія політичних партій. Двопартійна система
(біпартизм). Багатопартійна система.
Практична частина. Створення презентації «Партійний вибір»,
«Я обираю свою політичну силу».
Розділ 5. Місцеве самоврядування і органи виконавчої влади на
місцях (13 год.)
5.1. Витоки місцевого самоврядування (7 год.)
Теоретична частина. Історична довідка (Магдебурзьке право). Органи
місцевого самоврядування в країнах Європи.
Практична частина. Створення презентацій «Міста, що мали статус
Магдебурзького права».
5.2. Місцева влада (6 год.)
Теоретична
частина.
Сучасні
структури
органів
місцевого
самоврядування. Повноваження місцевого самоврядування.
Практична частина. Створення презентації «Я мер міста».
Підсумок (2 год.)
Теоретична частина. Підбиття підсумків.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ








Вихованці мають знати:
теорії походження держави;
основні функції державної влади;
основи внутрішньої політики держави;
особливості міжнародної політики;
вимоги до формування парламенту;
способи контролю за органами державної влади;
завдання та основні принципи діяльності прокуратури;










виникнення перших політичних партій у світі;
типологію політичних партій;
завдання політичних партій;
основні чинники становлення багатопартійної системи;
сучасні структури органів місцевого самоврядування;
повноваження місцевого самоврядування;
вплив органів місцевого самоврядування на державні органи влади;
взаємодію органів місцевого самоврядування з місцевою громадою.











Вихованці мають вміти:
читати дипломатичну переписку;
організовувати виступи із доповідями за вивченими розділами;
працювати з інформацією та аналізувати літературу;
підбирати інформацію щодо вивчення теми;
працювати в групах;
відстоювати свою позицію;
створювати презентації;
організовувати прес-конференції;
виступати з доповідями.

Вихованці мають набути досвід:
 роботи з інформацією;
 ведення дискусії та дебатів;
 публічних виступів.
III ВАРІАНТ
Основний рівень, перший рік навчання
НАВЧАЛЬНО–ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема
Вступ
Розділ 1. Держава. Походження
держави, її ознаки і функції
1.1. Теорії походження держави
1.2. Форми державного правління
1.3. Особливості управління державою
Розділ 2. Вищі органи влади сучасної
держави
2.1. Представницькі органи державної
влади
2.2. Виконавчі органи (уряди)
2.3. Судові органи держаної влади

Кількість годин
теоретичних практичних усього
2
2
6
9
15
2
2
2
7

4
3
2
10

6
5
4
17

2

4

6

2
3

3
3

5
6

Підсумок
Разом:

2
17

19

2
36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступ (2 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка.
Організаційні питання. Історія зародження та розвитку різних мистецтв
управління державою, починаючи з перших державних утворень та до
сучасного періоду (на території України та у світі). Вступний інструктаж з
техніки безпеки.
Розділ 1. Держава. Походження держави, її ознаки і функції (15 год.)
1.1. Теорії походження держави (6 год.)
Теоретична частина. Теологічна, договірна, насильницька, психологічна,
патріархальна, марксистська, космічна, економічна теорії та школи, що їх
представляють.
Практична частина. Представлення шкіл теорій походження держави.
Засідання круглого столу «Моя теорія походження має право на життя».
1.2. Форми державного правління (5 год.)
Теоретична частина. Монархія. Президентська, парламентська, змішана
форми управління державою.
Практична частина. Створення презентацій «Форми правління»,
«Монархічна форма правління», «Чи існують монархії у світі?».
1.3. Особливості управління державою (4 год.)
Теоретична частина. Зовнішня та внутрішня політика держави.
Практична частина. Розробка моделі нової держави «Наші пріоритети».
Створення презентації «Як стати дипломатом і представляти інтереси країни».
Розділ 2.Вищі органи влади сучасної держави (17 год.)
2.1. Представницькі органи державної влади (6 год.)
Теоретична частина. Поняття парламенту. Історія створення першого
парламенту у світі. Український парламент та його історія виникнення. Система
виборів до парламенту. Структура парламентів світу.
Практична частина. Проведення імітованого засідання парламенту з
дотриманням усіх вимог. Оформлення інформаційного бюлетеня щодо
ознайомленням з роботою парламенту. Презентація «Парламенти світу».
2.2. Виконавчі органи (уряди) (5 год.)
Теоретична частина. Створення першого Кабінету Міністрів України.
Структура органу виконавчої влади. Діяльність Кабінетів Міністрів. Основні
функції Кабінету Міністрів.
Практична частина. Провести імітоване засідання уряду з дотриманням
усіх вимог.
2.3. Судові органи державної влади (6 год.)

Теоретична частина. Зародження судочинства. Завдання та основні
принципи судочинства. Система судів. Порядок розгляду адміністративних,
кримінальних справ.
Практична частина. Створення презентацій «Судова система в Європі»,
«Система судів України».
Підсумок (2 год.)
Теоретична частина. Підбиття підсумків за рік.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
















Вихованці мають знати:
теорії походження держави;
основні функції державної влади;
основи внутрішньої політики держави;
особливості міжнародної політики;
вимоги до формування парламенту;
способи контролю за органами державної влади;
завдання та основні принципи діяльності прокуратури;
виникнення перших політичних партій у світі;
типологію політичних партій;
завдання політичних партій;
основні чинники становлення багатопартійної системи;
сучасні структури органів місцевого самоврядування;
повноваження місцевого самоврядування;
вплив органів місцевого самоврядування на державні органи влади;
взаємодію органів місцевого самоврядування з місцевою громадою.











Вихованці мають вміти:
читати дипломатичну переписку;
організовувати виступи із доповідями за вивченими розділами;
працювати з інформацією та аналізувати літературу;
підбирати інформацію щодо вивчення теми;
працювати в групах;
відстоювати свою позицію;
створювати презентації;
організовувати прес-конференції;
виступати з доповідями.

Основний рівень, другий рік навчання
НАВЧАЛЬНО–ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема
Вступ
Розділ 1. Президент як глава держави
1.1. Інститут президентства
1.2. Правовий статус Президента
Розділ 2. Партійні системи
2.1. Політичні партії
2.2. Багатопартійність
Розділ 3. Місцеве самоврядування і
органи виконавчої влади на місцях
3.1. Витоки місцевого самоврядування
3.2. Місцеві органи виконавчої влади
Підсумок
Разом:

Кількість годин
тематичних практичних усього
2
2
3
5
8
1
1
2
2
4
6
5
9
14
4
5
9
2
3
5
4
6
10
2
2
2
16

2
4
20

4
6
2
36

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступ (2 год.)
Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка.
Організаційні питання. Розширення знань учнів щодо виникнення перших
політичних партій у світі. Зародження місцевого самоврядування та діяльність
на сучасному етапі. Вплив органів місцевого самоврядування на державні
органи влади. Взаємодія органів місцевого самоврядування з місцевою
громадою. Повторний інструктаж з техніки безпеки.
Розділ 1. Президент як глава держави (8 год.)
1.1. Інститут президенства (2 год.)
Теоретична частина. Поняття «Президент». Історія виникнення посади
глави держави.
Практична частина. Підготовки презентацій «Заява Президента для
ЗМІ».
1.2. Правовий статус Президента (6 год.)
Теоретична частина. Правовий статус Президента та його повноваження
(в різних країнах світу). Порядок та умови обрання на посаду президента
держави. Апарат Президента.
Практична частина. Прес-конференція «Ми йдемо на вибори
президента, заради нашого майбутнього (обговорення політичних програм
кандидатів у Президенти)».
Розділ 2. Політичні системи (14 год.)
2.1. Політичні партії (9 год.)

Теоретична частина. Поняття «політичні партії», етапи їх зародження та
розвитку. Програма партії. Завдання політичних партій. Сучасне суспільство і
політичні партії. Партійні лідери та ідеологи.
Практична частина. Підготовка агітаційних листівок на вибори.
2.2. Багатопартійність (5 год.)
Теоретична частина. Типологія політичних партій. Двопартійна система
(біпартизм). Багатопартійна система.
Практична частина. Створення презентації «Партійний вибір»,
«Я обираю свою політичну силу».
Розділ 3. Місцеве самоврядування і органи виконавчої влади на
місцях (10 год.)
3.1. Витоки місцевого самоврядування (4 год.)
Теоретична частина Історична довідка (Магдебурзьке право). Органи
місцевого самоврядування в країнах Європи.
Практична частина. Створення презентацій «Міста, що мали статус
Магдебурзького права».
3.2. Місцева влада (6 год.)
Теоретична
частина
Сучасні
структури
органів
місцевого
самоврядування. Повноваження місцевого самоврядування.
Практична частина. Створення презентації «Я мер міста».
Підсумок (1 год.)
Теоретична частина. Підбиття підсумків.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
















Вихованці мають знати:
теорії походження держави;
основні функції державної влади;
основи внутрішньої політики держави;
особливості міжнародної політики;
вимоги до формування парламенту;
способи контролю за органами державної влади;
завдання та основні принципи діяльності прокуратури;
виникнення перших політичних партій у світі;
типологію політичних партій;
завдання політичних партій;
основні чинники становлення багатопартійної системи;
сучасні структури органів місцевого самоврядування;
повноваження місцевого самоврядування;
вплив органів місцевого самоврядування на державні органи влади;
взаємодію органів місцевого самоврядування з місцевою громадою.











Вихованці мають вміти:
читати дипломатичну переписку;
організовувати виступи із доповідями за вивченими розділами;
працювати з інформацією та аналізувати літературу;
підбирати інформацію щодо вивчення теми;
працювати в групах;
відстоювати свою позицію;
створювати презентації;
організовувати прес-конференції;
виступати з доповідями.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Обладнання, прилади, наочність
К-сть, шт.
Персональний комп’ютер
За потребою
Екран для демонстрації
1
DVD-плеєр
За потребою
Мультимедійний проектор
1
Мультимедійна дошка
1
Принтер
1
Сканер
1
USB флеш-накопичувач
За потребою
Канцелярські вироби, інструменти та матеріали
За потребою
Ватман А-1
За потребою
Папір друкарський
За потребою
Ручки кулькові
За потребою
Олівці креслярські
За потребою
Олівці кольорові
За потребою
Фломастери
За потребою
Ножиці
За потребою
Гумка
За потребою
Клей
За потребою
Скріпки, кнопки
За потребою
Папки
За потребою
СD-DVD-диски
За потребою
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