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2022 – 2023 навчальний рік 

1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності")  / вибіркова дисципліна 
Обов’язкова  

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 4 

Загальна кількість годин 120 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 35 

Практичні / семінарські, годин 21 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 64 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 3 

самостійної роботи студента 4 

Вид контролю залік 

 
2. Програма дисципліни 

 

Ціль – окреслити перспективу поняття цивілізації, сутності 

трансформацій як таких, визначити сутність змін, що обумовлюють існування 
основних типів цивілізації та впливають на появу та формування сучасних 

цивілізацій. 

Завдання: формувати у студентів чітке уявлення про культуру та 
цивілізацію та різницю між ними, ознайомити з і сторичними типами 

цивілізацій; вміти визначати основні риси та провідні характеристики 

цивілізацій; повідомити особливості трансформації як процесу; дослідити 

сутність сучасних цивілізацій, виокремивши специфіку їх трансформації. 
Предмет: історичні типи цивілізацій та їх динамічний аналіз в сучасних 

цивілізаційних трансформаціях. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Поняття культури в сучасній соціально-філософській традиції. 

Тема 2. Філософське розуміння поняття «цивілізація». 

Тема 3. Сутність соціальних трансформацій. 

Тема 4. Сучасна цивілізація та соціальні трансформації. 
Тема 5. Специфіка українських соціальних трансформацій. 

Тема 6. Соціально-економічні особливості мультикультуралізму. 

Тема 7. Альтерглобалізм та його форми у трансформаційній системі сучасності. 
Тема 8. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

загальних програмних компетентностей: 



здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

здатність працювати в команді 
здатність діяти відповідально та свідомо 

здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 
про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 
фахових програмних компетентностей: 

здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних 

обов’язків; 

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 
зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, соціальної, правової держави; 

розуміти механізми здійснення структурного підходу до різноманітних 
цивілізацій 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

розуміти місце і значення суспільних трансформацій в розвитку 

державності, суті та ролі основних реформ, політичних та культурних змін; 
розуміти зміст та логіку формування соціальних трансформацій та 

визначення місця і ролі традиціоналізму та модернізації в них; 

володіння особливостями соціокультурними трансформаціями у 
сучасному суспільстві, вміння аналізувати культурні трансформації 

українського суспільства через соціокультурні трансформації та враховуючи 

аксіологічну проблему 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів):  
 знання: 

основних термінів, подій, особистостей, фактів цивілізаційного розвитку 

суспільства; 
загальних принципів цивілізаційного процесу; 

предмету і методу аналізу цивілізаційного розвитку суспільства. 

 уміння/навички: 

працювати з джерелами, ідентифікувати об’єкти культурної спадщини;  
аналізувати та зіставляти історичні процеси, що відбувалися у всесвітній 

історії;  

виявляти причини, суть та наслідки найбільш важливих суспільно-

політичних подій (реформи, революції). Зіставляти історичні процеси з 
епохами, застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних процесів; 

розуміти особливості загальносвітового цмвілізаційного процесу;  

аналізувати факти, дати, особливості політичних, економічних, 
культурних процесів; 

 комунікація: 



 здатність спілкуватися та обговорювати суспільну, політичну, культурну, 

економічну інформацію, проблеми та рішення в контексті їх взаємозв’язку; 

здатність роботи в команді, співвідносити свою думку з думкою 

колективу; 
 дотримуватися норми ділової етики, володіти етичними та моральними 

нормами поведінки. 

відповідальність і автономія: 

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 
зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України; 

здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії. 

 

3. Структура дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

л. пр./сем. лаб. срс 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Загально-теоретичне уявлення про культуру та цивілізацію 
Тема 1. Поняття культури в сучасній соціально-

філософській традиції. 
17 4 2 - 8 

Тема 2. Філософський аналіз поняття 
«цивілізація». 

15 6 4 - 8 

Тема 3. Сутність соціальних трансформацій. 15 4 2 - 8 

Тема 4. Сучасна цивілізація та соціальні 
трансформації. 

14 4 2  8 

Разом за змістовим модулем 1 60 18 10 - 32 

Змістовий модуль 2. Прикладні теорії сучасних трансформацій 

Тема 5. Специфіка українських соціальних 
трансформацій. 

13 4 2 - 8 

Тема 6. Соціально-економічні особливості 
мультикультуралізму. 

17 4 4 - 8 

Тема 7. Альтерглобалізм та його форми у 
трансформаційній системі сучасності. 

15 4 2 - 8 

Тема 8. Цивілізаційні виміри глобальних 
економічних процесів. 

14 5 3  8 

Разом за змістовим модулем 2 60 17 11 - 32 

Усього годин  120 35 21 - 64 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 
Семінар – розгорнута бесіда 
Поняття культури в сучасній соціально-філософській традиції. 

4 

2 
Семінар запитань і відповідей 
Філософський аналіз поняття «цивілізація». 

2 

3 
Семінар – дискусія 
Сутність соціальних трансформацій. 

2 

4 
Семінар з виконанням практичних задач  
Сучасна цивілізація та соціальні трансформації. 

2 



5 
Семінар з виконанням практичних задач  
Специфіка українських соціальних трансформацій. 

2 

6 
Семінар з виконанням практичних задач  
Соціально-економічні особливості мультикультуралізму. 

4 

7 
Семінар розгорнута бесіда 
Альтерглобалізм та його форми у трансформаційній системі 
сучасності. 

2 

8 
Семінар-дискусія 
Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. 

3 

Всього 21 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 
контролю - екзамену (50 балів), у випадку заліку – 100 балів. 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

№ теми 

практич-

ного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудитор

-на робота 

С
у

м
а 

б
ал

ів
 

Тесто

ві 

завда

н-ня 

Виконання 

практичних 

завдань 

теми 

Обговорен-

ня 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 4  3   2 9 

Тема 2 4  3   2 9 

Тема 3  3 3 5 
 

2 13 

Тема 4 4  3   2 9 

Разом 

змістовий 

модуль 1 

12 3 12 5 10 8 50 

Змістовий модуль 2 

Тема 5 2  4   2 8 

Тема 6 4 2 4   2 12 

Тема 7 

 
  4  

 
4 8 

Тема 8 3 2  5  2 12 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

9 4 12 5 10 10 50 

   Разом 100 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума в 

балах 



Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 
100 

30 40 30 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 


