Анотація навчальної дисципліни:
Цінності європейської цивілізації
1. Метою навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з системою
цінностей європейської цивілізації та її еволюцією на різних етапах історичного
розвитку, сучасними поглядами на сутність поняття цивілізації, цивілізаційним
підходом до вивчення історії людства, витоками європейської цивілізації,
основними етапами її розвитку, найважливішими подіями її історії та культурноісторичному поступі, культурними, соціально-економічними, суспільнополітичними та духовно-ментальними цінностями, що уособлюють особливості
європейської цивілізації у її цілісності та розмаїтті; з’ясувати засадничі цінності
сучасної об’єднаної Європи.
Дана дисципліна в межах спеціальності «Історія» пов’язана із такими
навчальними дисциплінами як: «Історія України», «Історія середніх віків», «Нова
історія країн Європи та Америки», «Новітня історія країн Європи та Америки»,
«Соціологія», «Політологія», «Культурологія», «Релігієзнавство», «Філософія».
2. Вивчення даного навчального курсу зорієнтовано на студентів напряму
підготовки 6.020302 Історія*, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (II курс).
Для ефективного засвоєння змісту дисципліни передбачено різні форми роботи із
студентами: лекції, семінарські заняття, поточне усне опитування, експресконтрольні роботи, письмове тестування, написання рефератів та модульних
контрольних робіт.
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

комплекс основних понять, термінів і категорій, які використовуються
в системі гуманітарних дисциплін, що досліджують європейську цивілізацію;

основні етапи розвитку європейської цивілізації та її доленосні події,
які впливали на світогляд суспільства;

основні риси та особливості, які притаманні складовим європейської
цивілізації в різних аспектах і галузях її минулого та сучасного буття.
Також за результатами вивчення дисципліни студенти мають набути таких
компетентностей:
 вільно володіти набутими знаннями, формулювати власні думки, робити
аргументовані висновки, вести дискусії;
 виокремлювати найбільш значущі цивілізаційні прояви, що об’єднують певні
країни та народи в єдину історико-культурну, суспільно-політичну та
ментальну цілісність;
 визначати самобутність окремих складових європейської цивілізації;
 реконструювати шляхи розвитку та перспективи європейської цивілізації;
 використовувати здобуті знання для оцінки явищ і процесів, що мають
загальноєвропейське цивілізаційне значення;
 використовувати одержані знання у виховній роботі з учнями.

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями:
Модуль
1:
Теоретичні
аспекти
ціннісних
закономірностей
цивілізаційного розвитку Європи
1.1. Вступ. Предмет і значення курсу “Цінності європейської цивілізації”.
1.2. Цивілізація, як суспільно-історичне явище.
1.3. Ціннісні закономірності цивілізаційного розвитку.
Модуль 2: Основні етапи історичного розвитку європейської цивілізації
2.1. Система цінностей європейської середньовічної цивілізації
2.2. Зародження європейської передіндустріальної цивілізації
2.3. Ідеали, цілі та цінності індустріальної та постіндустріальної цивілізацій
2.4. Криза європейської цивілізації та зміна системи цінностей на межі XX – XXI
століть.
4. Обсяг вивчення навчальної дисципліни:
Кількість кредитів ECTS – 4. Лекції – 20 год. Практичні заняття – 20 год.
Самостійна та індивідуальна робота – 80 год.
5. Форма підсумкового контролю – залік.
6. Викладацький склад: кандидат історичних наук, старший викладач кафедри
всесвітньої історії Юга О.А.
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