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Анотація дисципліни 

 Навчальна дисципліна «Історія світових цивілізацій» призначена для 

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» музично-педагогічного 

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, культурно- 

історичних явищ і персоналій.   

Завдання курсу «Історія світових цивілізацій»:  

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 

задачі і проблеми у галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що 

передбачає здійснення інновацій, застосування традиційних теорій і методів, а 

також характеризується невизначеністю умов, структурно-змістовою 

комплексністю. 

Загальні компетентності (ЗК) 

 

ЗК02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (СК) 

 

СК01. Знання особливостей змісту та організаційно-методичної  

            специфіки викладання музичного мистецтва та художної  

            культури в галузі освіти. 

СК02. Здатність обґрунтовувати, розробляти, вдосконалювати  

            системи керування навчально-виховним процесом;  

             моделювати його складові з використанням класичних  

             методів  та інноваційних підходів. 



СК03. Здатність забезпечувати виконання виробничих   завдань,  

            пов’язаних з музичним навчанням, ефективно   

            використовувати сучасні педагогічні технології в навчально-  

            виховному процесі  на засадах чинних стандартів і  

            нормативно-законодавчої бази освітньої діяльності. 

СК06. Здатність узагальнювати, інноваційно переосмислювати та  

            творчо використовувати досягнення музичної педагогіки,  

            знаходити оптимальні рішення щодо їх впровадження у  

            освітній процес. 

СК09. Здатність виявляти та реалізовувати  педагогічний потенціал  

            мистецтва, зокрема музичного в контексті навчально- 

            виховного процесу; оволодіння засобами художньо-образного  

            впливу на суб’єктів навчальної діяльності. 

 

Важливість опанування студентами даного курсу постає у необхідності 

багатогалузевого вивчення цілої низки самостійних галузей історичного знання, 

а саме: історія економічна, політична, соціальна, військова, державна та 

правова, цивільна, релігійна та інші. Вивчення програми курсу передбачає 

підвищення фахової та професійної підготовки студентів, які в наступному 

зможуть використовувати свої знання та вміння в професіональній сфері, а 

також у науково-дослідницькій діяльності. 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна 

  

Програмні результати навчання 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Історія світових 

цивілізацій» здобувач вищої освіти повинен  

знати: 

Зн02 Соціокультурні феномени, закономірності їх виникнення та  

          розвитку. 

вміти: 

Вм06 Використовувати міжпредметну інтеграцію в умовах навчально- 

           виховного процесу. 

Вм08 Здійснювати музично-просвітницьку діяльність, пропагувати кращі  

          зразки мистецтва, сприяти розвитку  вітчизняного музичного  

          мистецтва. 

Комунікація: 

Ком01 Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також  

             знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і  

             нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 
 

Автономія та відповідальність: 

(АіВ) 

АіВ01 Прийняття рішень в умовах, що потребують застосування нових  

           підходів та прогнозування. 



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 18.00 до 20.00, що п’ятниці  з 13.00 до 14.00 (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: 

30na40@ukr.net 
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