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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Світові цивілізації
Викладач (-і) Ст. викл. Яранцева О. І
Контактний телефон викладача 097 7934436
E-mail викладача о yarantseva@ukr.net
Формат дисципліни вибіркова
Обсяг дисципліни «Стоматологія» - 60
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Понеділок 15 .00- 16.00

2. Анотація до курсу
Програма вивчення навчальної дисципліни (курс за вибором) «Світові цивілізації» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми здобувачів ступеня вищої освіти «магістр». Предметом 
вивчення навчальної дисципліни є специфіка цивілізаційного розвитку Сходу та Заходу та процеси 
модернізації суспільства._________________________________________________________________________

3. Мета та завдання курсу
Мета: Ознайомити студентів з цивілізаційними законами, згідно з якими розвивається людство. 
Завдання курсу: 1. Розвинути у студентів навички системного мислення. 2. Поглибити знання 
студентів у сфері гуманітарних дисциплін. 3. Сформувати поважливе та об’єктивне ставлення до 
історії України й цивілізаційних процесів, що відбувалися на її теренах, та історії інших народів.

4. Результати навчання (компетентності)
Згідно з вимогами Стандартів, дисципліна забезпечує набуття студентами компетентностей: 

Інструментальні компетенції: - готовність застосовувати в реальних умовах професійної діяльності 
здобуті знання з обгрунтування основних цивілізаційних теорій; - уміння застосовувати здобуті 
знання з історії сучасних цивілізацій та політичних, культурних, наукових відносини між ними. 
Міжособистісні компетенції. - готовність до плідного спілкування та досягнення порозуміння в 
різних сферах діяльності з представниками культурних, релігійних та ін.. середовищ, які 
сформувалися під впливом різних цивілізаційних процесів; - усвідомлення необхідності знання 
іноземних мов у сучасному світі, здатність їх використовувати в професійній діяльності; 
особистісна, професійна та соціальна мобільність; - здатність ясно донести власні висновки до 
представників різних соціальних груп, культур, релігій тощо.
Системні компетенції: - здатність сформувати чітке уявлення про основні цивілізаційні теорії; - про 
фактори, що призвели до формування цивілізації в її сучасному вигляді; - про перші прояви 
державництва, що призвели до створення окремих централізованих держав; систематизація впливів 
релігій / конфесій на цивілізаційні процеси; - вміння систематизувати еволюційні процеси в державі; 
здатність розрізняти загальне та особливе в різних типах цивілізацій; уміння визначати 
послідовність подій.
Професійні компетенції (ПК): у науково-дослідній діяльності: здатність й готовність до: - визначати 
й пояснювати структуру та розвиток цивілізаційних процесів, виокремлювати причини, джерела та 
фактори, що впливають на еволюцію людства; - досліджувати специфіку цивілізаційних процесів у 
медичному аспекті, зокрема в ставленні до здоров’я людини з точки зору різних культур та релігій; 
у практичній діяльності: здатність й готовність до: - спілкування з пацієнтом з урахуванням його 
соціальної, культурної, релігійної приналежності; - брати участь у заходах з соціальної, навчальної, 
політичної та бізнесової діяльності, враховуючи культурну або релігійну приналежність інших 
учасників заходу; - брати участь в розробці нових програм і вдосконаленні навчальних курсів за 
гуманітарними дисциплінами; - використовувати сучасні методи навчання; - здатність до здобуття, 
сприйняття та засвоєння нової інформації в різних галузях знань, вміння використати її' в 
професійній діяльності.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 10
Семінарські заняття 10
Самостійна робота 40

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс(рік навчання) Нормативний/вибірковий

І Стоматологія 1 вибірковий
Тематика курсу

mailto:yarantseva@ukr.net


Тема Форма
заняття

Література Години Вага
оцінки

Термін
вик.

Тема 1. Теорія цивілізацій лекц., семін. [1-3,8, 11] 4: огляд наук. літ. 5 ,4 ,3 ,
2

Згідно з 
розклад.

Тема 2. Цивілізаційна 
структура суспільства

СРС [2, 5, 11,] 10: огляд наук, 
літ.

5 ,4 ,3 ,
2

Згідно з 
розклад.

Тема 3. Цивілізації 
Месопотамії та 
стародавнього Єгипту.

семін, СРС [4, б, 11,] 7 (2+5): Загальна 
характеристика. 
Основні риси. 
Етапи розвитку.

5 ,4 ,3 ,
2

Згідно з 
розклад.

Тема 4. Цивілізації 
стародавньої Індії та 
стародавнього Китаю.

семін, СРС [2, 7, 11,] 7 (2+5): Загальна 
характеристика. 
Основні риси. 
Етапи розвитку.

5 ,4 ,3 ,
2

Згідно з 
розклад.

Тема 5. Антична 
цивілізація

лекц., семін. [2, 6, 11,] 4: Визначення
поняття
«античність».
Локалізація.
Періоди.
Тривалість у часі.

5 ,4 ,3 ,
2

Згідно з 
розклад.

Тема 6. Європейська 
цивілізація

лекц., семін. [3, 7, 8] 4: Загальна 
характеристика. 
Основні риси. 
Етапи розвитку. 
Захад і Схід.

5 ,4 ,3 ,
2

Згідно з 
розклад.

Тема 7. Цивілізація 
стародавньої Америки.

СРС [9,10] 10: Загальна 
характеристика. 
Основні риси.

5 ,4 ,3 ,
2

Згідно з 
розклад.

Тема 8. Мусульманська 
цивілізація

лекц., СРС [1,7, 8] 7 (2+5):
Визначення
поняття
«мусульманство».
Джерела.
Сучасність.

5 ,4 ,3 ,
2

Згідно з 
розклад.

Тема 9. Цивілізація 
України: від Київської 
Русі до сьогодення

лекц., СРС [9, П] 7 (2+5): Загальна 
характеристика. 
Етапи розвитку.

5 ,4 ,3 ,
2

Згідно з 
розклад.

Усього 60
Теми семінарських занять

1. Теорія цивілізацій
2. Цивілізації Месопотамії та стародавнього Єгипту.
3. Цивілізації стародавньої Індії та стародавнього Китаю.
4. Антична цивілізація
5. Європейська цивілізація

2 год. 
2 год. 
2 год. 
2 год. 
2 год.

6. Система оцінювання курсу
Загальна 
система 
оцінюва
ння курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок.
О цінки у національній ш калі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  3, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляю ться у ж урналах обліку 
відвідування та успіш ності академічної групи.



Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді заліку 
(письмово).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 
теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі 
види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з 
кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки). Виставлені за 
традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 
навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне 
заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Табл. 1. 
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

4-бальна 200- 4- 200- 4- 200- 4- 200- бальна
шкала бальна бальна бальна бальна бальна бальна

шкала шкала шкала шкала шкала шкала
5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137

4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 М енше Недостатньо
4,52 181 3,99 160 3,47 139 3
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 72. Розрахунок кількості балів проводиться 
на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) шкалою під 
час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього 
арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної, роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового контролю.

Вимоги до
підсумкової
роботи

Підсумкова робота виконується у формі тестування. Тестування включає 40 
тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді. Вага кожної 
правильної відповіді -  2 бали. Для кожного тестового завдання з вибором відповіді 
дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.

У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, знімається
0,5 бала.

Умови допуску до підсумкового контролю До заліку допускаються студенти, які повністю 
виконали програму дисципліни «Світові цивілізації»:



відвідали усі передбачені навчальною програмою з 
дисципліни аудиторні навчальні заняття, не мають 
академічної заборгованості; опрацювали всі граматичні 
питання теоретичного курсу, виконали практичні 
завдання і отримали не менше за 72 бали за поточну 
навчальну діяльність (мають оцінку на кожному занятті 
з практичної підготовки і середній бал за поточну

___________________________________________ навчальну діяльність не менше 3,0).___________________
________ _______________________________7. Політика курсу_______________________________________
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і
практичного матеріалу.__________________________________________________________ _______________
__________________________________8. Рекомендована література______________________ ___________
Обов’язкова література
1. Космина В.Г. Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного процесу [монографія]. -  
Запоріжжя: ЗПУ, 2011 .-311  с.
2. Сорокин П. (1992). Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Согомонов: 
Пер. с англ. М.: Политиздат. -  543 с.
3. Рубель В.А. Історія цивілізації доколумбової Америки. -  Навч. посібник. -  К.: Либідь -  504 с.

Інформаційні ресурси
4. h ttp ://w w w .buzzle.com /
5. h ttp ://w w w .historyw orld .net
6. h ttp ://en .w ikipedia.org
7. h ttp ://w w w .britishm useum .org /
8. h ttp ://w w w .ancien t-w orld .org /early  civilizations.htm
9. h ttp ://cybersleu th-k ids.com /sleu th /H istory /A ncien t_C iv ilizations/index .h tm
10. h ttp ://en .w ik ibooks.org /w ik i/W orld  H istory /A ncien t C ivilizations
11. http://www.worldhistorysite.com/gateway.html

Викладач [ у  / _  О. І Я ранцева
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