
Інформаційна довідка 

 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна «Історія та теорія світової 

цивілізації» 

 

2. Код: ПП Н01 

 

3. Тип: нормативна 

 

4. Рівень: третій (доктор філософії) 

 

5. Семестр, в якому викладається: 3-й  

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 10  

 

7. Лектор (викладач): доктор філософських наук, доцент Рассоха І. М. 

 

8. Результати навчання: Ознайомлення з теоретико-методологічними 

проблемами сучасних глобальних досліджень історії людства і відмінністю 

форм соціальної організації на різних історичних етапах. 

 

9. Дисципліни, на які спирається: «Актуальні проблеми історії України», 

«Актуальні проблеми світової історії»  

10. Зміст:  

 

Змістовий модуль 1. Загальна теорія культури і цивілізації 

Змістовий модуль 2. Загальна історія культури і цивілізації 

11. Форми та методи навчання: Лекції-практичні заняття 

 

12. Мова навчання: українська 

 

  



Information reference 

 

1. Type and title: the discipline " History and theory of world civilization " 

 

2. Code: ПП Н01 

 

3. Type: normative 

 

4. Level: the second (master's) 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 3 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 10 

 

7. Name of lecturer(s): prof. Rassokha I.M. 

 

8. Learning outcomes:  Exploring the theoretical and methodological problems of 

modern global history studies, specific  lifestyles and different forms of social 

organization at different historical stages. 

 

9. Disciplines are based on:  

"Actual problems of Ukrainian history",  

"Actual problems of world history"  

 

10. Сontent modules (СМ)   

СМ.1. The general theory of culture and civilization. 

СМ. 2. General history of culture and civilization.  

 

11.  Teaching forms and methods: Lectures-practical classes 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Информационная справка 

 

1. Вид и название: учебная дисциплина «История и теория мировой 

цивилизации» 

 

2. Код: ЧП Н01 

 

3. Тип: нормативная 

 

4. Уровень: третий (доктор философии) 

 

5. Семестр, в котором изучается: 3-й 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10 

 

7. Лектор (преподаватель):  

доктор философских наук, доцент Рассоха И.Н. 

 

8. Результаты обучения: Ознакомление с теоретико-методологическими 

проблемами современных глобальных исследований истории человечества и 

отличием форм социальной организации на разных исторических этапах. 

 

9. Дисциплины, на которые опирается:  

«Актуальные проблемы истории Украины»,  

«Актуальные проблемы мировой истории» 

 

10. Содержание: 

 

Содержательный модуль 1.  

Общая теория культуры и цивилизации. 

Содержательный модуль 2.  

Общая история культуры и цивилизации. 

 

11. Формы и методы обучения: лекции и практические занятия 

 

12. Язык обучения: украинский 


