«Історія світових цивілізацій»

Викладач – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої
історії Синяк Степан Леонідович
Кількість кредитів – 3
Семестр – 7-й
Анотація дисципліни
Навчальна дисципліна «Історія світових цивілізацій» призначена для
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» Психологоприродничого
факультету
Рівненського
державного
гуманітарного
університету. Зміст курсу орієнтований на забезпечення здобувачів освіти
знаннями про особливості розвитку світових цивілізацій та застосування даних
знань у процесі становлення майбутньої професії культурного напрямку.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методичні та
практичні засади становлення та розвитку цивілізації.
Мета курсу: показати характеристику основних етапів і тенденцій в
цивілізаційному розвитку людства на прикладі окремих епох, країн, культурноісторичних явищ і персоналій.
Завдання курсу «Історія світових цивілізацій»:
- оволодіння знаннями, практичними вміннями і навичками організації
дати загальне уявлення про цивілізаційний процес як філософську категорію;
-познайомити студентів з різними підходами до вивчення цивілізацій;
-дати характеристику основних етапів розвитку цивілізацій в історичному
процесі; позначити основні тенденції в розвитку світових цивілізацій;
-познайомити студентів з давніми цивілізаціями, цивілізаціями Сходу та
Заходу;
-прослідкувати логічний зв'язок у розвитку давніх і сучасних цивілізацій.
вивчення основних закономірностей розвитку цивілізації на прикладі
європейської та візантійської цивілізацій;
- усвідомлення основних засад цивілізаційного підходу до вивчення
історії людства;
- формування вмінь студентів системно й історично аналізувати основні
етапи та шляхи історичного розвитку цивілізацій на прикладі європейської та
візантійської цивілізацій;
- вироблення навичок узагальненого бачення основних процесів, які
відбувалися і тривають протягом всієї історії людства;
- знайомство з методикою опрацювання наукової літератури та
джерельних.
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 у сфері психології, що
передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 3 Засвоїти здатність студентів до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу у ході вивчення курсу Історія світових цивілізацій.
ЗК 6 Зорієнтувати майбутніх спеціалістів застосовувати знання у
практичних ситуаціях.
ЗК 7 Закріплення використання вміння приймати обґрунтовані рішення
при вивченні дисципліни.
Фахові компетентності спеціальності (ФК)
ФК. 6. Сприяти використанню вміння оперувати цивілізаційними та
історичними категоріями та поняттями.
ФК. 10. Продемонструвати здатність студентів до застосовування методів
статистичної обробки та інтерпретації дослідження.

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню
яких сприяє навчальна дисципліна
Програмні результати навчання
ПРН 2. Засвоєння студентами розробки та реалізації концепції у
визначенні ролі особистості в історії;
ПРН 8. Закріпити здатність демонструвати розуміння закономірностей та
особливостей розвитку цивілізацій в індустріальну добу;
ПРН 18. Продемонструвати уміння критично оцінювати достовірність
одержаних результатів, формулювати аргументовані висновки у вивченні
Історії світових цивілізацій.
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 що
четверга, 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:
stepansyniak@gmail.com

