
ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ
Факультет гуманітарної та економічної освіти

Кафедра філософії, історії та соціально-гуманітарних
дисциплін

підготовки здобувачів

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальностей 016 спеціальна освіта; 012 дошкільна освіта; 231
соціальна робота; 232 соціальне забезпечення; 013 початкова
освіта; 053 психологія; 071 облік і оподаткування; 073
менеджмент; 227 фізична терапія, ерготерапія; 014 середня освіта;
015 професійна освіта; 011 освітні, педагогічні науки.



Степанов В.В., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, 

історії та соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «донбаський

державний педагогічний університет»; e-mail: tashata1989@gmail.сom

Очні консультації: за попередньою домовленістю з понеділка по 

п’ятницю з 08.30 до 16.30

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю в робочі дні з 08.30 

до 17.00

платформа дистанційного навчання: moodle

http://ddpu.Edu.Ua:9090/moodle/course/view.Php?Id=155



Предметом вивчення навчальної дисципліни є 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.

Завдання навчальної дисципліни: ознайомити здобувачів з основними

цінностями й проблемами демократії, сформувати навички адаптування

позитивного світового досвіду до умов сучасного українського суспільства.



МЕТА І КОМПЕТЕНТНОСТІ

Метою вивчення дисципліни є: сформувати систему знань про демократію та її роль

у розвитку сучасного суспільства; поширити знання про демократію й шляхи

втілення її фундаментальних цінностей; сформувати мотивацію до засвоєння

основних демократичних цінностей і принципів, їх застосування у практичній

діяльності; сформувати систему знань про сутність політичних відносин і процесів в

Україні і світі, про права людини і громадянина і шляхи їх реалізації.

За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані такі

компетентності: здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до

безпечної діяльності відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм і

правил, а також необхідного рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у

надзвичайних ситуаціях здатність аналізувати суспільство, а також розуміти його

внутрішній устрій, що складається з певним чином розташованих, впорядкованих

частин.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Витоки та сутність демократії.

Передумови й поширення демократії в сучасному світі.

Сучасні теорії демократії.

Права та свободи людини.

Громадянське суспільство і демократія.

Демократизм системи урядування. Місцеве самоврядування в контексті сучасної

демократії.

Законодавча, виконавча та судова влада.

Політичні партії в системі демократії.

Вибори у демократичному суспільстві.

Роль засобів масової інформації у демократичному суспільстві.

Глобалізація: виклики і можливості для демократії


