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Анотація дисципліни
Навчальна дисципліна «Філософія кризи» призначена для здобувачів
вищої освіти освітнього ступеня «магістр» факультету історії, політології та
міжнародних відносин Рівненського державного гуманітарного університету.
Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти знаннями
щодо глобальних проблем сучасності як прояву кризи індустріальної
цивілізації.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є кризова свідомість,
кризове світосприйняття, кризовий світогляд, що проявляються у періоди
соціальних трансформацій.
Метою курсу «Філософія кризи» є формування у студентів здатності
до осмислення кризових аспектів цивілізаційного розвитку.
Основними завданнями курсу є:
–
засвоєння основного категоріально-поняттєвого апарату курсу:
нестабільність, криза, революція, соціальна криза, кризова і стабілізаційна
свідомість, антропологічна криза, соціокультурна криза, криза суспільства,
криза влади, криза культури та огляд класичних концепцій криз;
–
формування, поглиблення та конкретизація знань про кризове
світосприйняття в періоди соціальних трансформацій, про кризу цивілізації
західного християнства, кризу суспільства, антропологічну кризу,
соціокультурну кризу та шляхи її подолання;
засвоєння навиків аналізу питань, що стосуються типів режимів і
траєкторії кризової динаміки;
формування навичок виявлення та попередження кризових ситуацій у
суспільній сфері.
Очікуванні результати навчання
Інтегральна компетентність передбачає здатність розв’язувати складні
задачі і проблеми у галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні компетентності
(ЗК)
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК 2. Навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій
ЗК 6. Здатність побудови стратегії аналітичного дослідження,
довгострокових і середньострокових планів наукової діяльності
ЗК 7. Уміння орієнтуватися в сучасних концепціях розвитку наукового

пізнання, нових методиках і технологіях
ЗК 8. Навичка прогнозування державного, суспільно-політичного
розвитку
Фахові компетентності
ФК 1. Критичне усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями,
явищами і процесами у минулому та сучасності.
ФК 3. Розуміння соціальних функцій історика, можливостей
використання історії та зловживання історією.
ФК 8. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків в контексті
розгортання історичного процесу
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню
яких сприяє навчальна дисципліна
Програмні результати навчання
Зн 1. Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання
та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є
основою для системного мислення та інноваційної діяльності, зокрема
в контексті дослідницької роботи.
Зн 2. Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній
діяльності та на межі предметних галузей
Вм 2. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребує оновлення та
інтеграції знань, часто в умовах неповної/ недостатньої інформації та
суперечливих вимог.
Вм 3. Використовувати понятійний апарат історичної науки
Вм 4. Вести наукову дискусію і аргументовано відстоювати свою точку
зору.
Ком 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також
знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до
осіб, які навчаються.
Автономія і відповідальність
АіВ 1. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що
потребує застосування нових підходів та прогнозування.
АіВ 2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик,
оцінку стратегічного розвитку команди.
АіВ 3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є
автономним та самостійним.
Основна частина матеріалу, опанування яким передбачене у межах
вивчення навчального курсу, пропонується Вашій увазі на сайті
http://www.itup.com.ua.
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем
щопонеділка з 14.05 до 15.35 (2 академічні години).
Он лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем
щовівторка з 18.00 до 20.00; щочетверга з 18.00 до 20.00.

E-mail викладача: panchuk79@ukr.net

