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1. Загальний опис навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Суспільство і держава» є вивчення курсантамистудентами розгорнутого уявлення про суспільство та його інститути, структуру, функції,
ознайомлення з основними теоретикометодологічними підходами до аналізу громадянського
суспільства та аналіз основних моделей суспільства, а також ролі у його функціонуванні
громадських рухів. Крім того, метою дисципліни є ознайомлення курсантів-студентів з
основами та принципами взаємовідносин громадянського суспільства та держави, а також
роллю й можливостями інституцій громадянського суспільства у вирішенні питань
соціальної підтримки та соціального захисту в Україні.
Мова навчання - українська.
Статус дисципліни - обов'язкова.
Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче компетентностей та
досягнення програмних результатів навчання:
- здатність застосовувати знання про суспільство та державу у порівняльній
характеристиці при розв’язанні задач та практичних проблем у сфері гуманітарного
знання.
Програмні результати навчання передбачають здобуття курсантом (студентом)
знань, умінь та навичок, необхідних для розв’язування питаннь повязаних з суспільством та
державою.
Кількість кредитів ЄКТС - 3.
Форма підсумкового контролю – залік.
2. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною
Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Суспільство і держава»
передбачає здобуття курсантом (студентом) наступних результатів навчання.
Курсанти повинні вміти:
 правильно формувати та розвивати раціонально-критичний підход до аналізу
різноманітних явищ, процесів і реалій сучасного суспільства у державі,
 активізувати потенціал особистості, ураховуючи особливості інформаційно
відкритого суспільства та вміти використовувати знання у державотворчій діяльності;
 аналізувати суспільство як цілісний організм, розкривати його основні структурні
елементи, сфери, інститути, форми, соціальні механізми функціонування і розвитку,
докладно аналізувати такі інститути, як економіка, політика, сім’я, наука, освіта,
суспільна думка як об’єкт соціологічного аналізу, знати яку роль відіграє суспільство
в державі.
Курсанти повинні знати:
 мати уявлення про соціальну структуру суспільства та її взаємодію з державою;
 загальні поняття: суспільство, соціальні групи, соціальні відношення, держава,
особистість в системі державних зв’язків, культури та ін.
 про необхідність подальшого самостійного набуття знань.

Розділ 1 «Суспільство та держава»
«Держава та її зв'язок із суспільством»
Тема 1. Суспільство та держава
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Практичні
заняття
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Навчальне навантаження (годин)
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аудиторних
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3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Тема 2. Суспільство як соціальна система. Поняття соціальної
структури суспільства. Соціальна стратифікація суспільства.
Тема 3. Проблеми соціалізації людини.
Тема 4. Соціальні статуси. Рольова концепція особистості. Соціальні
інститути та соціальні групи.
Тема 5. Держава, її сутність та зв'язок з суспільством.
Тема 6. Влада, її сутність та зв'язок з суспільством.
Тема 7. Політичні партії, партійні системи, суспільно-політичні рухи
та участь в них суспільств.
Тема 8. Вибори і виборчі системи.
Тема 9. Світовий процес, система міжнародних відносин та роль
суспільства в ньому.
Разом за розділом 1 (1 семестр)
Всього аудиторних годин
Самостійна робота (годин)
з них на виконання індивідуального завдання
Загальний обсяг годин навчальної дисципліни
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4. Теми практичних занять
Назви розділів і тем
Перелік інструментів, обладнання та
програмного забезпечення, використання
яких передбачає виконання практичних
занять (за потребою)
4 курс 7 семестр
Тема 1. Суспільство і держава.

1. Соціологія: конспект лекцій / В.В. Христенко. - Одеса:
ОНМА, 2011. - 91 с.
2. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах,
таблицях: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 140 с.
3. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посібник. – Вид. 2-ге,
перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 472 с.

Тема 2. Суспільство як соціальна
система. Поняття соціальної структури
суспільства. Соціальна стратифікація
суспільства.

1. Соціологія: конспект лекцій / В.В. Христенко. - Одеса:
ОНМА, 2011. - 91 с.
2. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах,
таблицях: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 140 с.
3. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посібник. – Вид. 2-ге,
перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 472 с.

Тема 3. Проблеми соціалізації людини.

1. Соціологія: конспект лекцій / В.В. Христенко. - Одеса:
ОНМА, 2011. - 91 с.
2. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах,
таблицях: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 140 с.
3. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посібник. – Вид. 2-ге,
перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 472 с.

Тема 4. Соціальні статуси. Рольова
концепція особистості. Соціальні
інститути та соціальні групи.

1. Соціологія: конспект лекцій / В.В. Христенко. - Одеса:
ОНМА, 2011. - 91 с.
2. Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах,
таблицях: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 140 с.
3. Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. посібник. – Вид. 2-ге,
перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 472 с.
1.Ярмоленко М.І. Політологія. Навчальний посібник. Одеса:
ОНМА, 2015 р. – 190 с.
2.Політологія [Текст]: методичні вказівки з вивчення
дисципліни і організації самостійної роботи курсантів та
студентів / Укл. В.В. Березовська. - Ізмаїл: ІФ ОНМА, 2015. 105 с.
3.Дей М.О., Ткач О.І. Політологія: у схемах, таблицях та
визначеннях: Навчальний посібник. – К.: Видавництво Ліра-К,
2014. – 172 с.

Тема 5. Держава, її сутність та зв'язок з
суспільством.

Тема 6. Влада, її сутність та зв'язок з
суспільством.

Тема 7. Політичні партії, партійні
системи, суспільно-політичні рухи та
участь в них суспільств.

Тема 8. Вибори і виборчі системи.

Тема 9. Світовий процес, система
міжнародних відносин та роль
суспільства в ньому.

1.Ярмоленко М.І. Політологія. Навчальний посібник. Одеса:
ОНМА, 2015 р. – 190 с.
2.Політологія [Текст]: методичні вказівки з вивчення
дисципліни і організації самостійної роботи курсантів та
студентів / Укл. В.В. Березовська. - Ізмаїл: ІФ ОНМА, 2015. 105 с.
3.Дей М.О., Ткач О.І. Політологія: у схемах, таблицях та
визначеннях: Навчальний посібник. – К.: Видавництво Ліра-К,
2014. – 172 с.
1.Ярмоленко М.І. Політологія. Навчальний посібник. Одеса:
ОНМА, 2015 р. – 190 с.
2.Політологія [Текст]: методичні вказівки з вивчення
дисципліни і організації самостійної роботи курсантів та
студентів / Укл. В.В. Березовська. - Ізмаїл: ІФ ОНМА, 2015. 105 с.
3.Дей М.О., Ткач О.І. Політологія: у схемах, таблицях та
визначеннях: Навчальний посібник. – К.: Видавництво Ліра-К,
2014. – 172 с.
1.Ярмоленко М.І. Політологія. Навчальний посібник. Одеса:
ОНМА, 2015 р. – 190 с.
2.Політологія [Текст]: методичні вказівки з вивчення
дисципліни і організації самостійної роботи курсантів та
студентів / Укл. В.В. Березовська. - Ізмаїл: ІФ ОНМА, 2015. 105 с.
3.Дей М.О., Ткач О.І. Політологія: у схемах, таблицях та
визначеннях: Навчальний посібник. – К.: Видавництво Ліра-К,
2014. – 172 с.
1.Ярмоленко М.І. Політологія. Навчальний посібник. Одеса:
ОНМА, 2015 р. – 190 с.
2.Політологія [Текст]: методичні вказівки з вивчення
дисципліни і організації самостійної роботи курсантів та
студентів / Укл. В.В. Березовська. - Ізмаїл: ІФ ОНМА, 2015. 105 с.
3.Дей М.О., Ткач О.І. Політологія: у схемах, таблицях та
визначеннях: Навчальний посібник. – К.: Видавництво Ліра-К,
2014. – 172 с.

5. Завдання для самостійної роботи
Cамостійна робота з навчальної дисципліни «Суспільство і держава» включає:
 опрацювання тематичного матеріалу;
 підготовку до практичних занять;
 надання відповідей на тести з тем курсу;
 виконання індивідуальних завдань (доповідей);
 самостійне опрацювання окремих розділів навчальної дисципліни.
6. Індивідуальні завдання
Види індивідуальних завдань
доповідь

Денна форма навчання
1
7. Методи контролю

Форма семестрового контролю: залік усний. Семестровий екзамен – форма
підсумкового контролю засвоєння теоретичного та практичного матеріалу з навчальної
дисципліни.
Денна форма навчання
4 курс – залік усний
Методи контролю повинні забезпечувати демонстрацію та оцінювання результатів
навчання за навчальною дисципліною.

Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною
№
п/п
Результати навчання

1

Знання
термінологічнопонятійного
апарату
з
суспільства та держави.

2

Знання основних етапів
включення суспільства до
державних процесів.

3

Знання
різниці
між
поняттями
індивіда
та
особистості,
еліти
та
інтелігенції.

4

Знання ролі і значення
держави для повноцінного
функціонування
суспільства.

5

Уміння
пояснювати
значення
історичних
процесів
в
процесі
гармонійного
розвитку
особистості та суспільства.
Уміння робити висновки
про категорії та основні
поняття дисципліни.

6

7

Уміння
пояснювати
принципи та методи аналізу
держави.

8

Уміння усвідомлювати суть
поняття «історія людства»,
його особливості розвитку
на
різних
історичних
етапах,
проаналізувати
сучасне трактування цього
терміну.

Інструменти, обладнання
та програмне
забезпечення, які
Методи демонстрації
використовуються для
демонстрації здобутих
результатів навчання за
навчальною дисципліною
Усна відповідь на питання Опрацювання та оцінювання
теоретичного матеріалу; засвоєного
теоретичного
виступ на практичних матеріалу.
заняттях; підготовка та
захист доповідей, тощо.
Усна відповідь на питання Виступи,
заслуховування
теоретичного матеріалу; (захист)
рефератів,
виступ на практичних доповідей, індивідуальних
заняттях; підготовка та завдань.
захист доповідей, тощо.
Усна відповідь на питання Контроль
виконання
та
теоретичного матеріалу; оцінювання
практичних
виступ на практичних занять.
заняттях; підготовка та
захист доповідей, тощо.
Усна відповідь на питання Опрацювання та оцінювання
теоретичного матеріалу; засвоєного
теоретичного
виступ на практичних матеріалу.
заняттях; підготовка та
захист доповідей, тощо.
Усна відповідь на питання Виступи,
заслуховування
теоретичного матеріалу; (захист)
рефератів,
виступ на практичних доповідей, індивідуальних
заняттях; підготовка та завдань.
захист доповідей, тощо.
Усна відповідь на питання Контроль
виконання
та
теоретичного матеріалу; оцінювання
практичних
виступ на практичних занять.
заняттях; підготовка та
захист доповідей, тощо.
Усна відповідь на питання Опрацювання та оцінювання
теоретичного матеріалу; засвоєного
теоретичного
виступ на практичних матеріалу.
заняттях; підготовка та
захист доповідей, тощо.
Усна відповідь на питання Виступи,
заслуховування
теоретичного матеріалу; (захист)
рефератів,
виступ на практичних доповідей, індивідуальних
заняттях; підготовка та завдань.
захист доповідей, тощо.

9

Уміння
використовувати
знання про вибори у
повсякденному
житті
громадян.

10

Уміння
аналізувати
діяльність
партій
та
суспільно-політичних рухів
та визначати їх значення
для суспільства в цілому.
Уміння визначати поняття
світового процесу, систему
міжнародних відносин та
роль суспільства в них.

11

12

Уміння робити висновки
про поняття держави, її
сутність та зв'язок з
суспільством.

13

Уміння робити висновки
про поняття влади, її
сутність та зв'язок з
суспільством.

14

Уміння визначати соціальні
статуси, та формулювати
рольову
концепцію
особистості.

Усна відповідь на питання
теоретичного матеріалу;
виступ на практичних
заняттях; підготовка та
захист доповідей, тощо.
Усна відповідь на питання
теоретичного матеріалу;
виступ на практичних
заняттях; підготовка та
захист доповідей, тощо.
Усна відповідь на питання
теоретичного матеріалу;
виступ на практичних
заняттях; підготовка та
захист доповідей, тощо.
Усна відповідь на питання
теоретичного матеріалу;
виступ на практичних
заняттях; підготовка та
захист доповідей, тощо.
Усна відповідь на питання
теоретичного матеріалу;
виступ на практичних
заняттях; підготовка та
захист доповідей, тощо.
Усна відповідь на питання
теоретичного матеріалу;
виступ на практичних
заняттях; підготовка та
захист доповідей, тощо.

Контроль
виконання
та
оцінювання
практичних
занять.
Опрацювання та оцінювання
засвоєного
теоретичного
матеріалу.
Виступи,
(захист)
доповідей,
завдань.

заслуховування
рефератів,
індивідуальних

Контроль
виконання
та
оцінювання
практичних
занять.
Опрацювання та оцінювання
засвоєного
теоретичного
матеріалу.
Виступи,
(захист)
доповідей,
завдань.

заслуховування
рефератів,
індивідуальних

8. Схема оцінювання (довідник з розподілу оцінок
Оцінка за
шкалою
ВНЗ

А

Оцінка за
національною
шкалою

Критерії

демонструє відмінні знання та виконує завдання з
незначною кількістю помилок;
без допомоги викладача знаходить джерела
інформації і використовує одержані відомості
відповідно до мети та завдань власної пізнавальної
діяльності;
глибоко та всебічно розкриває зміст питань, які
обговорюються, аргументовано та логічно викладає
Відмінно / Excellent
матеріал, володіє культурою мови;
показує вміння формулювати висновки та
узагальнення за питаннями теми, здатність аналізувати
навчальний матеріал;
виявляє творчий підхід до виконання
індивідуальних проектів і завдань;
виконує і акуратно оформлює завдання для
самостійної роботи;

Оцінка за
шкалою
ВНЗ

Оцінка за
національною
шкалою

Критерії
самостійно оцінює різноманітні життєві явища і
факти, виявляючи особисту позицію щодо них.

B

Добре / Good

демонструє знання вище середнього рівня та
виконує завдання з кількома помилками;
знаходить джерела інформації та самостійно
використовує їх відповідно до цілей, поставлених
викладачем;
розкриває згідно з програмою дисципліни зміст
питань, які обговорюються, але допускає окремі
неточності;
формулює висновки та узагальнення з окремих
питань, логічно викладає свої знання;
виконує індивідуальні проекти і завдання для
самостійної роботи;
самостійно визначає окремі цілі власної
навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти,
явища, ідеї.

C

демонструє знання середнього рівня та виконує
завдання з кількома помилками або окремими
неточностями;
вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях,
самостійно виправляє допущені помилки, добирає
аргументи на підтвердження вивченого матеріалу;
розкриває згідно з програмою дисципліни зміст
питань, які обговорюються, але не досить повно й
аргументовано викладає матеріал;
формулює висновки з окремих питань;
виконує індивідуальні проекти і завдання для
самостійної роботи з певною кількістю помилок;
вільно володіє вивченим обсягом матеріалу,
здатний застосовувати його на практиці.

D

демонструє задовільні знання та виконує
завдання з певною кількістю суттєвих недоліків;
не виявляє належної активності при обговоренні
питань;
відповідає на окремі питання;
формулює висновки з окремих питань;
виконує індивідуальні проекти і завдання для
самостійної роботи, але не виявляє належної
старанності;
може відтворити значну частину теоретичного
матеріалу, виявляє знання і розуміння основних
положень.

E

Задовільно /
Satisfactory

демонструє знання на рівні мінімальних вимог
та виконує завдання зі значною кількістю суттєвих
недоліків;
відповідає
на
окремі
питання,
які
обговорюються;

Оцінка за
шкалою
ВНЗ

Оцінка за
національною
шкалою

Критерії
виконує завдання для самостійної роботи зі
значною кількістю суттєвих недоліків;
не виявляє належної активності при обговоренні
питань;
неохайно виконує індивідуальні завдання;
володіє матеріалом на початковому рівні,
значну
частину
матеріалу
відтворює
на
репродуктивному рівні.

FX

не володіє навчальним матеріалом на рівні
мінімальних вимог;
не здатний виконати завдання у повному обсязі;
поверхнево розкриває зміст питань, які
розглядаються, будуючи відповіді на звичайному
повторенні
навчального
матеріалу
без
його
осмислення;
Незадовільно / Fail
допускає суттєві помилки під час усних та
письмових відповідей;
неохайно виконує індивідуальні завдання;
не виявляє активності на заняттях при
обговоренні питань;
не виявляє старанності при виконанні завдань
для самостійної роботи.
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