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Зміст дисципліни МОДУЛЬ 1. ФЕНОМЕН ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ. 

Тема 1. Феномен людини. Місце людини у світі 

Тема 2. Світ та особливості його існування. 

Тема 3. Духовність людини.  

Тема 4. Свідомість і пізнання. Основні функції 

свідомості. 

Тема 5. Людина і природа. Природа і духовне 

життя людини.  

Тема 6. Суспільне життя людини. 

Тема 7. Сім’я як мала соціальна група.  

МОДУЛЬ 2. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. 

Тема 8. Політичні засади людського існування.  

Тема 9. Поняття держави. Демократія як форма 

правління. 

Тема 10. Феномен політичної еліти. Взаємодія 

політичної еліти і народу. 

Тема 11. Людина і культура. Основні функції 

культури. 

Тема 12. Поняття національної культури. 

Тема 13. Світогляд як найвища форма 

самоусвідомлення. 

Тема 14. Поняття мистецтва. Світоглядний 

характер мистецтва. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Курс МНОГ «Суспільствознавство» займає 

важливе місце в підготовці вчителя початкових 

класів. Вивчення курсу допоможе оволодіти 



такими поняттями: український народ, 

суверенітет народу, громадянство, патріот, 

патріотизм, правова держава, толерантність, 

культура, здоровий спосіб життя. Заняття 

сприяють формуванню у студентів основних 

громадянських умінь. У процесі навчання у 

студентів узагальнюються уявлення про цілісність 

світу, природне і соціальне оточення як 

середовище життєдіяльності людини; 

розширюється соціальний та пізнавальний досвід. 

Компетентності - здатність встановлювати міжпредметні зв’язки з 

дисциплінами, які вивчалися; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями; 

- навички використання сучасних інформаційних 

ресурсів та технологій; 

- здатність до навчання дітей раннього шкільного  

віку  суспільно визнаних морально-етичних норм і 

правил поведінки, поваги до національних 

традицій, звичаїв, народних символів; 

- здатність до формування у  дітей раннього  

шкільного віку навичок безпечної поведінки  і  

діяльності в побуті, природі та довкіллі; 

- здатність до фізичного розвитку дітей раннього 

шкільного віку, корекції і зміцнення  їхнього  

здоров’я засобами фізичних вправ і рухової  

активності, навичок здорового способу життя; 

- здатність до організації і керівництва ігровою, 

продуктивною, проектною діяльністю дітей 

раннього шкільного віку. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вивчення курсу сприятиме формуванню 

національної свідомості та самосвідомості 

особистості, формуванню духовно-моральних 

цінностей особистості, формуванню 

толерантності та розуміння національної ідеї, 

сприятиме розумінню правил суспільного життя, 

настанов, виконувати зобов’язання, покладені 

громадою. Студенти отримують знання у 

керуванні проектною діяльністю школярів та 

оволодіють методикою, що стимулює 

конструктивно-критичне мислення учнів.  

Види навчальної 

діяльності 

Лекція, практичне заняття, самостійна робота, 

презентація. 

Критерії оцінювання 1 бал – студенти засвоїли знання у формі окремих 

фактів, елементарних уявлень; 



2 бали – студенти відтворюють частину 

навчального матеріалу у формі понять з 

допомогою викладача, можуть повторити за 

зразком певну дію; 

3 бали – студенти відтворюють основний 

навчальний матеріал з допомогою викладача, 

здатні з помилками й неточностями дати 

визначення понять; 

4 бали – студенти добре володіють вивченим 

матеріалом, вміють робити висновки, виправляти 

помилки. Відповідь правильна, логічна, хоча і 

бракує власних суджень; 

5 балів – студенти мають системні, міцні знання в 

обсязі та в межах вимог програми, усвідомлено 

використовують їх у стандартних та 

нестандартних ситуаціях, виконують творчі 

завдання. 

Web-посилання на 

навчальної дисципліни 

на веб-сайті 

університету 

http://moodle.kspu.kr.ua/course/view.php?id=1167 
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