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Анотація дисципліни
Навчальна дисципліна «Історія світових цивілізацій» призначена для
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» факультету іноземної
філології (спеціальність 035 «Філологія») Рівненського державного
гуманітарного університету.
Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти знаннями про
цивілізаційний розвиток в контексті всесвітнього історичного процесу, роль
цивілізаційних систем в соціально-економічній, культурній, релігійній
сферах, зародження і розвиток держави та права. Теоретичні знання дають
можливість не лише визначати тенденції розвитку цивілізаційних систем, а й
знаходити шляхи виходу з сучасних проблем цивілізаційних криз.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення цивілізаційних теорій, історії
цивілізацій, та їх вплив на формування досягнень людства у соціальній,
економічній, політичній, культурній та релігійній сферах.
Метою навчальної дисципліни є розуміння студентами проблем, пов’язаних
із вивченням історичного минулого світових цивілізацій. Курс має на меті
сформувати системні знання про роль цивілізацій у процесі накопичення
досвіду людства, існування від найдавніших часів до сучасності. Важливість
опанування навчальної дисципліни полягає у необхідності багатогалузевого
вивчення низки самостійних галузей історичного знання, а саме: історія
економічна, соціальна, політична, військова, правова, релігійна тощо.
Завдання курсу «Історія світових цивілізацій»:
- оволодіти основними теоретичними положеннями дисципліни;
- вміти аналізувати причини виникнення і функціонування цивілізацій;
- знати основні концептуальні підходи до розгляду світових цивілізацій;
- характеризувати періодизацію та шляхи розвитку цивілізацій;
- визначити роль та значення цивілізацій у всесвітньому історичному
процесі;
- знати основні дати та історичні особистості цивілізацій.
- відшуковувати та аналізувати інформацію з різних джерел;
- систематизувати історичний матеріал, необхідний для підкріплення
власної позиції;
- розкривати сутність цивілізаційних процесів і явищ;

- характеризувати особливості окремих цивілізацій та порівнювати їхні
шляхи розвитку;
- бути здатним висловити бачення перспектив розвитку та взаємодії
цивілізацій.
Очікувані результати навчання
Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє
дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів
освітнього ступеня бакалавра, сформульованим у термінах результатів
навчання у Стандарті вищої освіти).
Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття
здобувачами вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних та
спеціальних (фахових).
Інтегральна компетентність передбачає здатність розв’язувати складні
спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології (лінгвістики,
літературознавства, перекладу) в процесі професійної діяльності або
навчання, що передбачає застосування теорій та методів філологічної науки і
характеризується комплексністю та невизначеністю умов
Загальні компетентності
(ЗК)
ЗК 1. Здатність усно й письмово спілкуватися українською мовою як
державною в усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійній
діяльності.
ЗК 2. Здатність системно аналізувати головні тенденції історичного розвитку
українського народу, цінувати його культурно-історичні та морально-етичні
надбання та сприяти розв’язанню актуальних загальнодержавних і
суспільних завдань.
ЗК 5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних
джерел. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та
письмової презентації власного наукового дослідження, застосування
сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності.
ЗК 7. Здатність діяти із соціальною відповідальністю, розуміти основні
принципи буття людини, природи, суспільства. Здатність спілкуватися з
представниками інших професійних груп різного рівня. Ефективне
спілкування з широкою науковою спільнотою та громадськістю.
ЗК 10. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК 11. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Оволодіння
загальнонауковими
(філософськими)
знаннями,
спрямованими
на

формування системного наукового світогляду, професійної етики та
загального культурного кругозору.
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню
яких сприяє навчальна дисципліна
Програмні результати навчання
Знання (Зн):
1. Фундаментальних принципів буття людини, природи, суспільства.
Вміння (Вм):
5. Поєднувати теорію і практику, ухвалювати рішення та виробляти
стратегію діяльності для розв’язання завдань спеціалізації з урахуванням
загальнолюдських цінностей, суспільних, державних і виробничих інтересів .
Комунікація (Ком):
1. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та соціальному
рівнях.
2. Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та
пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до
осіб, які навчаються.
4. Уміння представляти й обговорювати отримані результати та
здійснювати трансфер набутих знань.
Автономія та відповідальність
(АіВ)
АіВ 2. Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку проекту.
АіВ 3. Здатність досягати поставленої мети з дотриманням вимог
професійної етики.
Основна частина матеріалу, опанування яким передбачене у межах
вивчення навчального курсу, пропонується Вашій увазі на сайтах
https://studfile.net/preview/4668025/
http://yanko.lib.ru/books/cultur/drach-hist_w_cult.pdf
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/hach_istmir/
Очні
консультації: за попередньою
домовленістю
з
викладачем
щовівторка, з 12.45 до 14.05 (2 академічні години).
Он лайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем
щопонеділка, з 18.00 до 20.00; щочетверга з 18.00 до 20.00.
E-mail викладача: r.mykhalchuk@ukr.net

