







Громадянська освіта (основи правових знань)
Дата – 28.04.2020 р. Викладач – Береш О.І.
Тема уроку. Демократичні інститути. Конституція та ї призначення. Законодавча,
виконавча та судова влада в демократичних країнах.
Пояснення навчального матеріалу
Конституція – це як правило, єдиний правовий акт або система таких актів, за допомогою яких
народ, чи органи держави, які виступають від його імені, встановлюють основні принципи
устрою суспільства і держави, форми безпосередньої демократії, визначають статус державної
влади і місцевого самоврядування, механізм їх здійснення, закріплюють права і свободи людини
й громадянина.
Конституцію України було прийнято Верховною Радою України на її п'ятій сесії 28 червня
1996 р. Цей день тоді ж було проголошено державним святом українського народу, оскільки
Конституція є Основним Законом держави, який визначає та закріплює підвалини всього
суспільного життя, статус людини й громадянина, основи організації та принципи діяльності
державного апарату України.
Конституція України є основою правової системи нашої держави. Під останньої розуміють
сукупність усіх правових явищ, що існують у суспільстві з приводу його створення, реалізації та
охорони. Вона зміцнює державу, сприяє її політичному єднанню, соціально-економічному
розвиткові суспільства в цілому.
Визначальні риси сучасних конституцій такі:
конституції зазвичай пов'язані з закріпленням демократичного ладу, хоч історія знає і винятки з
цього права (конституції тоталітарних держав);
сучасні демократичні конституції спрямовані передусім на закріплення прав і свобод людини й
громадянина;
народ визнається основним джерелом влади в суспільстві;
державна влада діє на основі принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки;
демократичні конституції найважливішим принципом суспільного життя вважають принцип
порозуміння, розумного компромісу між різними соціальними верствами населення та
політичними угрупуваннями;
закріплюється принцип ідеологічної багатоманітності, яка звільняє особистість від диктатури
панівної думки.
 ОЗНАКИ ДЕМОКРАТІЇ
 • наявність у державі представницьких органів державної влади та місцевого управління
(самоврядування) різних рівнів, що формуються шляхом обрання;
 • рівність перед законом;
 • вибори, референдум;
 • виборність органів влади;
 • підзвітність і підконтрольність органів влади, яких обирають виборці;
 • політичний плюралізм (багатопартійність);
 • ідеологічний плюралізм (відсутність панівної ідеології, визнання права на існування
різних ідеологій);
 • наявність, гарантованість і забезпечення прав і свобод (особистих, політичних,
економічних, соціальних, культурних);
 • взаємна відповідальність громадянина й держави (взаємні права та обов’язки);
 • наявність справедливого незалежного суду.

Завдання для самоопрацювання.
Як ви вважаєте які перешкоди для розвитку демократії існують в Україні?
Домашнє завдання.
1. Опрацювати матеріл.
2. Перегляд відеоролику «Демократія».
( https://www.youtube.com/watch?v=IFmyO9LxLfM)

