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ВСТУП 

 «Історія цивілізації» – один з спеціалізованих предметів гуманітарного циклу, що 

вивчаються у ВНЗ України для підготовки бакалаврів в галузі документознавства. 

Названа дисципліна є одним з визначальних компонентів загальногуманітарної 

підготовки фахівців, що зумовлено, передусім, унікальними особливостями предмета 

цієї дисципліни. 

Програма дисципліни спрямована на поглиблення й  осмислення знань з історії 

цивілізації, необхідних для вільного й правильного використання їх у  подальшій 

професійній діяльності. 

Курс «Історія цивілізації» покликаний ознайомити студентів з історією 

становлення світових цивілізацій, починаючи з найдавніших часів і до сьогодення.  

Мета курсу «Історія цивілізації» полягає у всебічному висвітленні поняття 

цивілізацій, умов їх виникнення, розквіту та занепаду.  

Мета навчальної дисципліни полягає у послідовному вивченні  різноманітних 

теорій формування цивілізацій, впливу на них природного середовища, зовнішніх 

чинників, їх культурних особливостей  та їхній внесок в історію людства. 

Основним завдання навчальної дисципліни: 

- засвоєння загальних тенденцій, закономірностей, характерних рис 

цивілізаційного підходу; 

- вдосконалення та розвиток історичного мислення; 

- вироблення вмінь порівнювати та аналізувати історичні події; 

- оволодіння сучасними методами дослідження та якісного аналізу; 

- засвоєння основних термінів історичної науки. 

Предметом дослідження курсу «Історія цивілізації» є політичний, економічний 

та соціальний розвиток людства. 

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі  
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Задачами вивчення курсу «Історія цивілізації» є формування у студентів 

цілісного уявлення про історичний розвиток всього людства на основі джерел та 

наукової літератури. Названа дисципліна буде сприяти  формуванню світогляду  

фахівців, здатних аналізувати та використовувати історичний досвід у вирішенні 

актуальних проблем сучасної України. 

Навчальна дисципліна охоплює визначене коло понять, відомостей з багатьох 

гуманітарних наук. Курс базується на знаннях таких дисциплін, як всесвітня історія, 

культурологія, філософія, світова  література, етнографія. 

Види занять з дисципліни. Вивчення дисципліни складається з курсу лекцій, 

семінарських занять та самостійної роботи студентів. 

В результаті вивчення курсу студенти мають: 

знати:  

– сутність цивілізаційного підходу у вивчення світової історії; 

– теорії цивілізаційного розвитку основні етапи  світових цивілізацій; 

– ключові події в історії людства ; 

– основні методи, які застосовує історична наука в своїх дослідженнях; 

– історіографію проблеми та її джерельну базу; 

– життя і творчість видатних постатей світової історії; 

вміти:  

– аналізувати історичні події та явища і робити з них самостійні висновки; 

– порівнювати цивілізаційний і формаційний підходи у вивченні всесвітньої 

історії; 

– пов’язувати  минулі історичні події із сьогоденням; 

– володіти новітніми історичними теоріями та концепціями, системою наукового 

підходу до аналізу світової історії; 
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– працювати з першоджерелами та самостійно осмислювати документи і 

матеріали. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 190 годин / 2 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

МОДУЛЬ 1. Теорія цивілізацій та її розвиток в стародавні часи 

Змістовний модуль 1.  Історія Світових цивілізацій: предмет, зміст , специфіка 

Еволюція поняття цивілізація. Сутність цивілізації та її основні ознаки. Історичні 

умови виникнення цивілізацій. Роль культури в становленні цивілізацій. Культура як 

предмет філософського аналізу. Формаційний і цивілізаційний підходи у вивченні 

історії людства. Концепції лінійної і циклічної історії. Культурно-історична концепція 

О.Шпенглера. Вчення А.Тойнбі про цивізації.  Культурно-історичні типи М.Я. 

Данілевського. «Осьовий час» і розвиток цивілізацій.  Постмодерніські концепці  

Східна езотерична концепція О. Блаватської. Цивілізація і культура. Роль технічного 

прогресу в формуванні цивілізацій. 

Змістовий модуль  2.  Первісний лад і виникнення цивілізацій 

Становлення людського суспільства. Проблеми походження людини.  Проблема 

походження людини. Формування Homo sapiens. Розвиток мислення. Спілкування, 

накопичення знань і досвіду. Спосіб життя людини доби палеоліту: прямоходження, 

застосування знарядь праці, користування вогнем. Неандертальська людина. 

Матріархат і культ жінки.  Доба мезоліту неолітична революція.  Землеробство і 

скотарство. Винахід гончарного круга і колеса. Духовний світ людини доби неоліту. 

Виникнення приватної власності. Патріархат. 

Змістовий модуль  3. Месопотамська цивілізація. 

Природно-кліматичні умови виникнення цивілізації Межиріччя. Перші державні утворення в 

Месопотамії. Іригаційне землеробство, торгівля, транспорт, ремесла. Винахід 

писемності. Глиняні книги. Храми-зіккурати. Виникнення міст-держав. Досягнення 

шумерської цивілізації. Релігія Шумера. Епос про Гільгамеша. Систематизація 
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наукових знань: математика, астрономія, медицина, географія.  Вавілонська 

цивілізація Суспільство і держава. Закони Хаммурапі. Патріархальні традиції. 

Особисті і сімейні боги. Культ Мардука і його зв’язок із культом влади царя. Культ 

Іштар. Світська і культова література. Цивілізація халдейського Вавілона. Досягнення 

інтелектуального та духовного життя мешканців Шумеру. Ассірійське царство. 

Нововавілонське царство. Персидська держава. Занепад древньої цивілізації та її значення 

в історії людства. 

Змістовний модуль 4. Цивілізації Східного Середземномор’я 
 

Природа і населення країни. Фінікійські міста-держави: Тір, Сідон, Бібл, Угаріт. 

Фінікійські колонії. Заснування Карфагена. Створення фінікійцями алфавіту. 

Особливості фінікійського мистецтва. Вплив Фінікії на античний світ.Біблія як 

історичне джерело з історій цивілізацій близького Сходу. Ієріхон — центр ранньої 

землеробської культури. Філістимляни. Вторгнення давньоєврейських племен. 

Ізраїльсько-Іудейське царство. Царі Давид. Соломон. Єрусалимський храм. 

 

Змістовий модуль 5. Давньоєгипетська цивілізація 

Вплив географічних факторів на формування єгипетського устрою. Становлення 

цивілізації на берегах Нілу. Природні умови. Родючість землі і регулярні повені Нілу. 

Скотарство і землеробство в долині Нілу. Багатовікова історія Єгипту, найвидатніші 

фараони та їхній внесок у державотворення. Єгипетська писемність: ієрогліфіка, 

ієратика, демотика. Художня література: казки, повчання. Господарська система 

древніх єгиптян. Соціально-релігійні підвалини єгипетської цивілізації. Політичний 

розвиток Стародавнього Єгипту Реформи Амінхотепа. Новації існування традиційної 

цивілізації  Культурні досягнення єгипетської цивілізації. 

Змістовий модуль  6.   Антична Цивілізація  

Вплив природно-географічних умов на на специфіку античної цивілізації. Етапи 

формування  та розвитку давньогрецької цивілізації. Економіка і спосіб життя в 

давньогрецькому полісі. Спарта й Афіни –найпотужніші центри давньогрецької 

цивілізації. Елліністична цивілізація –перша в історії  зустріч  Заходу і Сходу.  
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Політичні та культурні здобутки Стародавнього Риму. Антична культура Північного 

Причорномар’я. Значення античної культури для європейської. 

Змістовий модуль  7.   Візантійська  Цивілізація  

Візантія «золотий міст» між Сходом і Заходом, античністю і середньовіччям.  Основні 

етапи соціально-економічної та політичної історії Візантії. Заняття і спосіб життя 

візантійців. Візантійська культура.   Філософія Візантії. Православна церква у 

Візантійській імперії. Візантія і Русь. Боротьба Візантії з ісламською цивілізацією. 

Цивілізаційний вплив Візантії на Східну Європу. 

Модуль 2. 

Змістовий модуль   8.   Цивілізація Китаю 

 

Формування основ китайської цивілізації. Етапи розвитку Китаю. Досягнення 

китайської цивілізації. Ментальність людей китайської цивілізації. Конфуціанство як 

релігія  і філософія Китаю. Тиск Заходу на Китай від опіумної війни до марксизму. 

Пошуки шляхів модернізації країни. Оптимістичний і песимістичний сценарій 

розвитку КНР 

Змістовий модуль  9.  Цивілізація Індії  

Виникнення індійської цивілізації та її специфіка. Основні етапи розвитку найдавнішої 

світової цивілізації. Релігійні вірування індусів. Середньовічний період в історії Індії. 

Соціальна структура індійського суспільства, економічні відносини. Індійська 

культура: традиції та сучасність. Боротьба Індії за незалежність. Махатма Ганді 

Традиції індійської  цивілізації і виклики модернізації. 

Змістовий модуль  10.  Цивілізація Японії  

Вплив географічних умов на  та релігій на формування японської цивілізації. 

Виникнення та особливості розвитку японської середньовічної держави. Японія і 

материкова цивілізаці. Проблеми періодизації Японської цивілізації. Особливості 

японської культури.  Японський варіант і модернізація навздогін. Традиційна японська 

цивілізація і виклики сучасності. 

Змістовий модуль  11.   Західноєвропейська  цивілізація 

Вплив природно-географічних факторів  та релігії на своєрідність єврпейської 

цивілізації. Полісний генотип Європи. Католицька церква в історії Західної Європи. 
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Європейське Середньовіччя. Схоластика. Етапи розвитку та характерні риси 

європейської цивілізації. Поширення християнства в країнах Західної Європи. 

Середньовічна міська культура. Хрестові походи : причини та наслідки. Боротьба 

європейців з ісламською загрозою. Великі географічні відкриття та їх роль в експансії 

європейців. Реформація і становлення капіталізму в Європі.  

 

Змістовий модуль  12.   Євразійська(російська) цивілізація 

Формування євразійської цивілізації: вплив природи і релігії. Особливості політичного 

буття та соціальної організації російської культурно-історичної спільноти.  

Монгольське завоювання Русі та його вплив на Московське царство. Етапи здійснення 

модернізації Російської імперії. Росія  перехресті культур: Схід -Захід. Імперська 

субцивілізація.  Євразійство. Гуманітарні проблеми російської цивілізації на початку. 

XXI століття. Сутність ідеології «Русского мира».    

 

Змістовий модуль  13.   Арабо-мусульманська цивілізація  

 

Витоки арабо-мусульманської цивілізації. Значення релігії у подальшому її виникненні 

та існуванні. Іслам –  основа арабської цивілізації. Діяльність Мухаммеда. Коран – 

священна книга мусульман. Релігійно-філософські основи іслама. Взаємодія арабської 

і європейської культур. Піднесення та занепад Арабського халіфату. Османська 

імперія. Войовниче неприйняття вестернізації та модернізації  сучасним 

мусульманським світом. 

 

 

 

Змістовний модуль 14. Схід і Захід в історичному процесі: минуле і сучасність. 

 

«Маятник» світової цивілізації між Сходом і Заходом.  Сучасна реорієнтація світу. 

Захід на межі тисячоліть: здобутки і проблеми. Взаємовідносини між цивілізаціми. 
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Тенденції до занепаду європейської цивілізації.  Глобалізація – провідна тенденція 

розвитку людства: минуле і сучасність. 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Моисеева Л.А. История цивилизаций.: Курс лекций / Л.А. Моисеева –Ростов 

на Дону : Феникс, 2000. – 302 с. 

2. Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізації : навч. посіб. / Т.В. Орлова. – 

К. : Знання, 2012. – 446 с. 

3. Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства / 

Ю. Павленко. – К. : Либідь, 2000. – 360 с. 

4. Тойнбі А. Дослідження історії. / Пер. з англ. В. Шовкуна. – Т.1. – К. : 

Основи,1995. – 614 с. 

5. Тойнбі А. Дослідження історії. / Пер. з англ. В.Митрофанова, П.Таращука – 

Т.2. – К. : Основи,1995. – 406 с. 

6. Фортунатов В.В. История мирових цивилизаций : учебник / В.В. Фортунатов – 

СПб. : Росмэн, 2011. – 560 с. 

Додаткова 

 7. Абрамович С. Д. Світова та українська культура. / С. Д. Абрамович, М. Ю. 

Чікарьова. – Львів : Світ, 2004. – 342 с. 

8. Велишский Ф.  История цивилизации : Быт и нравы древних греков и римлян / 

Ф. Велишский – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 692 с. 

9. Греченко В. Історія світової та вітчизняної культури / В. Греченко, І. Чорний, 

В. Кушнерук. – К. : Літера ЛТД, 2005. – 463 с. 

10. Гриценко Т. Б. Культурологія / Т. Б. Гриценко, С. П. Грищенко. – К. : Центр 

навчальної літератури, 2007. – 392 с. 

11. Закович М. М. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. 

/ М. М. Закович, І. А. Зязюн. – К., 2007. – 357 с. 

12. Історія української та зарубіжної культури : навч. посіб. / С. М. Клапчук, 

В. Ф. Остафійчук, Ю. А. Горбань. – 5-е вид., пер. і допов. – К. : Знання-Прес, 2004. – 

358 с. 
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13. Культурологія: українська та зарубіжна культура / Закович М. М., 

Зязюн І. А., Семашко О. М., Безвершук Ж. О. – К. : Знання, 2004. – 567 с. 

14. Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / 

М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. – К.: Україна, 2003. – 384 с. 

15. Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу : навч. посіб. / 

О. Крижанівський – К. : Либідь, 2002. – 590 c.  

16. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / за ред. 

І. І. Тюрменко, О. Д. Горбула. – К.: ЦНЛ, 2004. – 254 с. 

17. Подольська Є. А. Культурологія : навч. посіб. / Є. А. Подольська, 

В. А. Лихвар, К. А. Іванова. – 2-е вид. допов. – К. : ЦНЛ, 2005. – 390 с. 

18. История Древнего Востока / под ред. Кузищина В.И. 3-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Высшая школа, 2003. – 462 с. 

18. История древнего мира / под ред. И.Дьяконова, В.Нероновой, И. Свенцицкой.  

В 3-х томах. Кн. 1. Ранняя древность. – М. : Наука, 1989. – 470 с. 

19. История древнего мира / под ред. И.Дьяконова, В.Нероновой, И. Свенцицкой. 

В 3-х томах. Кн. 2. Расцвет древних обществ. – М. : Наука, 1989. – 572 с. 

20. История древнего мира / под ред. И.Дьяконова, В.Нероновой, И. Свенцицкой. 

В 3-х томах. Кн. 3. Упадок древних обществ. –М. : Наука, 1989. – 407 с. 

21. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до 

начала XX века : Учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных заведений / под ред. В.И. 

Уколовой. – М. : Дрофа, 1996. – 400с.  

22. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 

1.Гельштальт и действительность / пер. с немецкого, вступит. статья и примеч. К. 

Свасьяна. – М. : Мысль, – 663 с. 

23. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 

2.Всемирно-исторические перспективы / пер. с немецкого и примеч. И.И Маханькова. 

– М. : Мысль, – 606 с. 

24. Яковец Ю.В. История цивилизаций : Учеб. пособие для студ. вузов гума-нит. 

профиля. 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. Яковец – М.: ВЛАДОС, 1997. –352с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання іспит 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

 Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом проведення контрольних 

заходів, які передбачають поточний, модульний та семестровий види контролю. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і передбачає 

перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання 

конкретної роботи.  

Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає 

кафедра. Модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання 

після закінчення логічно завершеної частини лекційних та семінарських занять з 

дисципліни – модуля. Завданням модульного контролю є перевірка розуміння та 

засвоєння певного матеріалу, вироблення умінь самостійно опрацьовувати тексти, 

здатності осмислити зміст кількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово 

представити певний матеріал. Формою модульного контролю є модульна контрольна 

робота. Семестровий контроль проводиться у формі іспиту в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені 

робочим навчальним планом та графіком навчального процесу. Відповідно до видів 

контролю набутих студентом знань та вмінь, рейтингова  система оцінювання 

передбачає використання наступних видів рейтингових оцінок: поточна, контрольна 

модульна, підсумкова модульна, підсумкова з дисципліни. 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів:  

Високий (творчий) рівень компетентності.  

А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, демонструє 

глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і додаткових 

рекомендованих джерелах; уміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому 

взаємозв'язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно та послідовно відповідати на 

поставлені запитання; демонструє вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв'язання практичних задач; переконливо аргументує відповіді.  

Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності.  

В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання навчального 
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матеріалу; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці; 

вільно розв’язує практичні вправи та задачі; самостійно виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна.  

С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; уміє 

зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; 

у цілому самостійно застосовувати їх на практиці; виправляти допущені помилки, 

серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження своїх думок.  

Середній (репродуктивний) рівень компетентності.  

D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, але його знання мають 

загальний характер; має труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і 

закономірностей; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, 

виправляти помилки, серед яких значна кількість суттєвих.  

Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому 

за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні; його знання 

мають фрагментарний характер, має труднощі з наведенням прикладів при поясненні 

явищ і закономірностей; допускає суттєві помилки.  

Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності.  

FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – студент володіє 

матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального 

матеріалу; не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований; не 

вміє застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; 

допускає значні помилки.  

F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) – студент 

володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання окремих фактів, елементів, 

об’єктів; повністю не знає матеріал, не працював в аудиторії з викладачем або 

самостійно. 

 

 

 


