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ВСТУП 

 

«Історія цивілізації» – один із спецсемінарів  гуманітарного циклу, що 

вивчаються у ЗВО України для підготовки бакалаврів у галузі 

документознавства. Ця навчальна дисципліна є одним з визначальних 

компонентів загально гуманітарної підготовки фахівців, що зумовлено, 

передусім, унікальними особливостями предмета цієї навчальної дисципліни. 

Програма навчальної дисципліни спрямована на поглиблення й 

осмислення знань з історії цивілізації, необхідних для вільного й правильного 

використання їх у подальшій професійній діяльності. 

Навчальний курс «Історія цивілізації» покликаний ознайомити студентів 

з історією становлення світових цивілізацій, починаючи з найдавніших часів і 

до сьогодення.  

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. 

 Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

– засвоєння загальних тенденцій, закономірностей, характерних рис  

цивілізаційного підходу; 

– удосконалення та розвиток історичного мислення; 

– вироблення умінь порівнювати та аналізувати історичні події; 

– оволодіння сучасними методами дослідження та якісного аналізу; 

– засвоєння основних термінів історичної науки. 

Предметом дослідження навчального курсу «Історія цивілізації» є 

політичний, економічний та соціальний розвиток людства. 

Значення та місце навчальної дисципліни у навчальному процесі  

Навчальна дисципліна «Історія цивілізації» сприяє формуванню 

наукового світогляду студентів, збагаченню і розширенню гуманітарної 
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підготовки, формуванню творчої активності майбутніх фахівців, підвищенню 

фахового та культурного рівня спеціаліста, збагаченню особистості, духовності. 

Програма та методика викладання навчальної дисципліни «Історія 

Цивілізації»  передбачає використання знань, умінь і навичок, здобутих із  

світової літератури, всесвітньої історії, історії світової культури, соціології, 

політології, релігієзнавства, філософії, права тощо. 

Навчальна дисципліна тісно пов’язана з предметами гуманітарного та 

суспільного циклів, які викладаються у ЗВО: філософією, культурологією, 

педагогікою,  психологією, релігієзнавством. 

У результаті вивчення навчального курсу студенти мають уміти:  

– сутність цивілізаційного підходу у вивченні світової історії; 

– теорії цивілізаційного розвитку, основні етапи світових цивілізацій; 

– ключові події в історії людства; 

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

– історіографію проблеми та її джерельну базу; 

– життя і творчість видатних постатей світової історії; 

уміти:  

– аналізувати історичні події, явища та 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; 

– працювати з першоджерелами та самостійно осмислювати документи та  

матеріали. 
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1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ 

КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ 

ЦИВІЛІЗАЦІЇ» 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Історія цивілізації» студенти 

виконують  курсову роботу. Її мета полягає у виробленні вмінь та навичок 

самостійного засвоєння знань, опрацюванні наукової літератури, здатності 

формулювати висновки. Курсова робота передбачає самостійний аналіз 

запропонованої літератури, розкриття теми в логічній та хронологічній 

послідовності, достатню аргументованість висновків. 

Основними завданнями під час виконання курсової роботи є: 

– закріплення знань, отриманих під час лекцій та самостійної роботи; 

– формування навичок та досвіду роботи з історичними джерелами; 

– засвоєння категорій історичної науки. 

Структура курсової роботи: 

– титульна сторінка (додаток А); 

– план, який повинен обов’язково складатися зі вступу, основної частини та 

висновків; 

– додатки (за необхідності); 

– перелік посилань; 

– зміст. 

Вимоги щодо змісту курсової  роботи 

Курсова робота повинна мати таку структуру: вступ, основна частина, 

висновки. 

У вступі варто обґрунтувати актуальність вибраної теми, чітко 

сформулювати мету та завдання вашого дослідження. Потрібно також подати 

коротку характеристику опрацьованої літератури та основних джерел, що 

розкривають сутність наявної теми. У основній частині, дотримуючись 

хронологічної послідовності або тематичного принципу, необхідно розкрити 

поставлені питання. Наприкінці необхідно зробити висновки.  
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Сама робота повинна бути результатом опрацювання та засвоєння 

декількох джерел (підручників, посібників, газетних та журнальних статей 

тощо). 

Вимоги щодо оформлення курсової роботи 

Текстовий матеріал слід оформити рукописним або друкованим 

способами. У друкованому тексті висота літер повинна бути не меншою ніж 2,5 

мм, а відстань (інтервал) між рядками – не менше ніж 1,5 мм. 

Роботу виконують на аркушах форматом  А4 (210 х 297). Кожна сторінка 

контрольної роботи повинна мати поля: справа – 10 мм, інші – 25 мм. Поля не 

виділяють рискою, сторінки не обводять рамкою. 

Сторінки тексту роботи нумерують арабськими цифрами. Титульну 

сторінку включають до загальної нумерації сторінок. Номер на титульній 

сторінці не ставлять. На наступних сторінках номери проставляють у 

верхньому правому куті. 

Кожне питання роботи рекомендується починати з нової сторінки, його 

найменування повинно бути коротким і відповідати змісту. Номери питань 

позначають арабськими цифрами з крапкою у кінці, а номери підпитань 

складаються з номера питання і підпитання (з крапкою у кінці), розділених 

крапкою (наприклад: 1.1, 3.2). 

Заголовки пишуть великими літерами. Скорочень та довільних 

словосполучень не допускається. Текст роботи викладають коротко і чітко. Не 

рекомендується застосовувати складні речення та звороти. Рисунки, таблиці 

розташовують одразу після згадування про них у тексті так, щоб під час 

читання їх текст був повернений за годинниковою стрілкою. Посилання на 

рисунки у тексті подають у скороченому вигляді: «рис.2» або «див. рис.2» (у 

разі повторному згадування). 

Відстань між текстом та ілюстрацією, найменуванням ілюстрації та 

наступним текстом, між текстом і заголовком, заголовком і наступним текстом 

повинна бути 15 мм. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи та 

дорівнювати п’яти знакам. 
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Усі схеми, стандарти, моделі, які додані до курсової роботи, оформляють 

як додаток. Кожен додаток позначають великою літерою українського алфавіту, 

починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, О, Ч, Ь. Наприклад: додаток Б. 

Якщо обсяг роботи великий, то в кінці подається зміст, у якому вказують 

розділи та підрозділи із зазначенням сторінок. 

Відомості про використані джерела (перелік посилань) необхідно 

наводити відповідно до вимог стандарту. Літературу треба розташовувати в 

такій послідовності. На початку переліку подають офіційно-документальні, 

директивні та державні матеріали, далі – книги, статті та інші джерела мовою 

оригіналу. 

Обсяг текстової частини роботи має складати 20 – 25  сторінок. Курсова 

робота повинна бути скріплена, в обкладинці. Титульну сторінку необхідно 

підписати. 

Курсова  робота повинна бути виконана і подана на рецензію не пізніше 

ніж за 15 днів до початку заліково-екзаменаційної сесії. 

Викладач проводить консультації  протягом семестру згідно з графіком. 

Форми визначення варіанта 

Обирати тему контрольної роботи потрібно за останньою цифрою 

залікової книжки. Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки «0». 

Отже, ви можете вибрати тему курсової роботи за № 10, 20. Якщо остання 

цифра 5, то вибирається тема за № 5, 15. 
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2. ВАРІАНТИ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

Варіант 1 Цивілізація як суспільно-історичне явище 

План 

1. Історія як наука та її місце в системі гуманітарних наук. 

2. Принципи вивчення історичних фактів. 

3. Проблеми періодизації історії. 

4. Формування й еволюція поняття «цивілізація». 

Література: [1, с. 35 – 37;  6, c. 50 – 67;  9, c. 7 – 12; 10, c.18 – 20; 22, c. 66 – 88;  

25, c. 112 – 115]. 

 

Варіант 2 Основні поняття. Культурно-історичні типи цивілізацій 

План 

1. Еволюція поняття «цивілізація». 

2. Причини виникнення цивілізації та її основні ознаки. 

3. Циклічні концепції розвитку цивілізацій. 

4. Причини занепаду та загибелі цивілізацій.  

         Література: [1, с. 60 – 167; 4, с. 356 – 356; 6, с. 278 – 280; 9, с. 90;  22, с. 69 

– 80;  23, с. 86 – 87]. 

Варіант 3 Альтернативні концепції розвитку світових цивілізацій 

План 

1. Лінеарна концепція. 

2. «Осьовий час» розвитку цивілізацій.  
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3. Постмодерністька концепція.  

4. Східна езотерична концепція розвитку цивілізацій О. Блаватської. 

Література:  [1, с. 23 – 46; 2, с. 41 – 50; 3, с. 16 – 50; 10, с. 16 – 20; 22, с. 50 -  

71 ; 22 с. 68 – 55]. 

Варіант 4 Історія Світових цивілізацій: предмет, зміст, специфіка 

План 

1. Еволюція поняття цивілізація. 

2. Цивілізація і культура. 

3. Культура як предмет філософського аналізу. 

4. Теорія локальних цивілізацій. 

 Література: [1, с. 53 – 96; 2, с. 50 – 76; 3, с. 44 – 85; 12, с. 16 – 20; 22, с. 71 – 87;  

25, с. 168 – 255]. 

Варіант 5 Первісний лад і виникнення цивілізації 

План 

1. Виникнення первісної людини. 

2. Періодизація історії первісного суспільства. 

3. Поняття «цивілізація». Передумови виникнення цивілізацій. 

4. Проблема типології цивілізацій. 

5. Головні відмінності східної та західної гілки цивілізацій. 

Література: [1, с. 33 – 46; 2, с. 30 – 66; 3, с. 40 – 58; 4, с. 161 – 205; 20, с. 76 – 

87;  45, с. 16 – 25]. 
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Варіант 6 Цивілізація Китаю 

План 

1. Витоки китайської цивілізації.  

2. Формування ментальності людей китайської цивілізації.  

3. Специфіка культури цивілізації Китаю.  

4. Тиск Заходу на Китай: від опіумних війн до марксизму.  

5. Пошуки шляхів модернізації країни. 

Література: [6, с. 235 – 416; 7, с. 71 – 150; 11, с. 116 – 190; 15, с. 216 – 220; 

18, с. 504 – 74; 22 с. 18 – 155]. 

 

Варіант 7 Цивілізація Японії 

План 

1. Вплив екогеографічних умов і релігій на складання японської цивілізації.  

2. Формування японської держави та етапи її розвитку.  

3. Японський варіант модернізації навздогін. 

4. Традиційна японська цивілізація і виклики сучасності. 

Література: [4, с. 27 – 48; 5, с. 41 – 50; 13, с. 106 – 150; 16, с. 76 – 120 ; 22, с. 

50 – 91; 25. с. 68 – 55]. 

Варіант 8 Індійська цивілізація 

План 

1. Витоки індійської цивілізації та її специфіка.  

2. Формування ментальності народів індійської цивілізації. Жива етика.  

3. Релігія в житті індійської цивілізації.  
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4. Британська колонізація та боротьба за незалежність.  

5. Традиції індійської цивілізації та виклики модернізації. 

  Література: [1, с. 43 – 50; 2, с. 77 – 90; 3, с. 33 – 40; 4, с. 14 – 18 ; 5, с. 55 – 60; 

20, с. 30 – 45; 6 с. 69 – 78]. 

 

Варіант 9 Месопотамська цивілізація 

План 

1. Вплив природних умов на розвиток месопотамської цивілізації.  

2. Багатошаровість Месопотамської цивілізації: Шумер, Аккад, Вавилонія, 

Ассирія.  

3. Повсякденне життя жителів Месопотамії.  

4. Досягнення інтелектуального і духовного життя мешканців Месопотамії. 

5. Занепад древньої цивілізації та значення її історичної спадщини. 

Література: : [6, с. 127 – 138; 10, с. 214 – 305; 19, с. 93 – 100; 24, с. 130 – 

140]. 

Варіант 10 Давньоєгипетська цивілізація 

План 

1. Вплив природно-географічних факторів на формування єгипетського 

устрою. 

2. Господарська система древніх єгиптян.  

3. Соціально-релігійні підвалини давньоєгипетського ладу.  

4. Особливості політичного розвитку держави фараонів.  

5. Історичне значення давньоєгипетської цивілізації. 

Література: : [6, с. 127 – 138; 10, с. 214 – 305; 19, с. 93 – 100; 24, с. 130 – 140]. 
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Варіант 11 Цивілізація Північної Америки 

План 

1. Закладання основ північноамериканської цивілізації. Значення релігії.  

2. Розвиток північноамериканської цивілізації –  боротьба нового зі старим.  

3. Війни в історії США.  

4. Особливості економічного розвитку Америки.  

5. Характерні риси політичного життя США на межі тисячоліть. 

           Література:  [1, с. 127 – 138; 2, с. 124 – 130; 3, с. 193 – 200; 4, с. 204 – 

211, с.; 5, с. 218 – 345; 5, с. 196 – 350; 6, с. 140 – 205]. 

 

Варіант 12 Цивілізація Стародавньої Греції 

План 

1. Вплив природно-географічних чинників на специфіку цивілізацій 

античності.  

2. Етапи розвитку еллінської цивілізації: гомерівський, архаїчний, 

класичний.  

3. Економіка і лад життя у давньогрецькому полісі.  

4. Спарта і Афіни – найпотужніші центри еллінської цивілізації. 

 Література: [1, с. 117 – 137; 2, с. 224 – 130; 3, с. 193 – 200; 4, с. 204 – 211, с.; 5, 

с. 218 – 345; 5, с. 196 – 350; 6, с. 140 – 205] 

Варіант 13 Давньоримська цивілізація 

План 

1. Передісторія виникнення давньоримської цивілізації.  
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2. Особливості цивілізації Стародавнього Риму. 

3. Основні етапи політичної історії Римської Республіки.  

4. Причини піднесення і занепад давньоримської цивілізації. 

       Література: [1, с. 157 – 179; 2, с. 256 – 330; 3, с. 309 – 243; 4, с. 204 – 311, 

с.; 4, с. 318 – 345; 5, с. 165 – 350; 6, с. 145 – 221 – 6,с. 320 – 430; 10, с. 23 – 45; 

12, 56 – 70; 22, с. 48 – 89; 25,  67 – 112]. 

Варіант 14 Візантійська цивілізація 

План 

1. Візантія – це золотий міст між Заходом і Сходам, античністю і 

Середньовіччям  

2. Заняття і лад життя візантійців  

3. Основні періоди соціально-економічної та політичної історії Візантії  

4. Вплив візантійської цивілізації на цивілізацію російську. 

Література: [1, с. 257 – 279; 2, с. 356 – 370; 3, с. 339 – 443; 4, с. 404 – 411, с; 4, 

с. 218 – 345; 16, с. 265 – 350; 18, с. 155 – 226  20,  с. 120 – 130; 21, с. 233 – 255; 

22, с. 56 – 70; 24, с. 58 – 89; 25,  с. 167 – 212]. 

Варіант 15 Європейська цивілізація 

План 

1. Вплив природно-географічного і релігійних чинників на своєрідність 

європейської цивілізації.  

2. Полісний генотип Європи.  

3. Етапи розвитку та характерні риси європейської цивілізації.  

4. Кризові явища в сучасній Європі та рух до інтеграції. 

        Література: [1, с. 357 – 219; 2, с. 456 – 470; 3, с. 387 – 443; 4, с. 454 – 445; 

4, с. 518 – 545; 16, с. 246 – 350; 15, с. 155 – 246  20,  с. 125 – 230; 21, с. 333 – 355; 

22, с. 156 – 170; 24, с. 68 – 99; 25,  с. 367 – 312]. 
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Варіант 16 Латиноамериканська  цивілізація 

План 

1. Вплив географічних умов на регіональний поділ Латинської Америки.  

2. Особливості формування латиноамериканської цивілізації.  

3. Боротьба проти колоніалізму.  

4. Здійснення модернізації на латиноамериканський манер. 

5. «Лівий поворот»: причини, сутність, наслідки. 

         Література: [5, с. 157 – 219; 6, с. 356 – 476; 10, с.137 – 243; 12, с. 354 – 

445; 22, с. 518 – 545]. 

Варіант 17 Євразійська цивілізація  

План 

1. Формування євразійської цивілізації. Вплив природи та релігії.  

2. Особливості політичного буття та соціальної організації російської 

культурно-історичної спільноти.  

3. Періоди у здійсненні модернізації Росії.  

4. Проблеми сучасного стану розвитку російської цивілізації. 

         Література: [1, с. 457 – 519; 2, с. 656 – 670; 3, с. 487 – 443; 4, с. 456 – 545; 

4, с. 618 – 645; 10, с. 246 – 350; 11, с. 155 – 246  13,  с. 125 – 230; 22, с. 356 – 370; 

25,  с. 467 – 512]. 

 

Варіант 18  Арабо-мусульманська цивілізація 

План 

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

розвитку.  
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2. Піднесення й занепад Арабського халіфату і Османської імперії.  

3. Причини відставання умми ісламі від Європейської цивілізації.  

4. Войовниче неприйняття модернізації та вестернізації сучасним 

мусульманським світом. 

         Література: [1, с. 275 – 279; 2, с. 306 – 370; 3, с. 19 – 43; 4, с. 404 – 411; 

5, с. 218 – 345; 16, с. 265 – 350; 18, с. 155 – 226;  20,  с. 160 – 230; 22, с. 233 – 

255; 23, с. 56 – 70; 24, с. 58 – 89; 24,  с. 207 – 232]. 

Варіант 19 Схід і Захід в історичному процесі: минуле і сучасність 

План 

1. «Маятник» світової цивілізації між Сходом і Заходом.  

2. Сучасна ре орієнтація світу.  

3. Захід на межі тисячоліть: здобутки і проблеми.  

4. Глобалізація – провідна тенденція розвитку людства: минуле і сучасність. 

Література: [1, с. 75 – 179; 2, с. 206 – 270; 3, с. 29 – 143; 5, с. 404 – 411; 6, с. 

218 – 345; 11, с. 265 – 350; 12, с. 155 – 226;  22,  с. 160 – 230; 23, с. 233 – 255; 

24, с. 56 – 70]. 

Варіант 20 Індустріальна цивілізація 

План 

1. Великі географічні відкриття та їхній вплив на світову історії 

2. Протестантизм та протестантська етика.  

3. Англія як родоначальник промислової революції. Наукова революція 

XVII століття.  

4. Колоніалізм і розвиток світової цивілізації.  

  Література: [1, с. 52 – 55; 6, с. 50;  9, с. 35 – 43; 10, с. 4 – 7; 11, с. 5 – 9 ; 13, 

с. 10 – 15; 14, с. 75 – 79; 18, с.32 – 32]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ 

ЦИВІЛІЗАЦІЇ» 

1. Сутність поняття цивілізація. 

2. Передумови, причини виникнення цивілізації. 

3. Типи цивілізацій. 

4. Цивілізація і культура. 

5. Народження, розвиток і занепад цивілізації. 

6. Принципи періодизації історії. 

7. Формування і еволюція поняття «цивілізація». 

8. Концепції лінійної та циклічної історії. 

9. Культура як предмет філософського аналізу. 

10.  Теорія локальних цивілізацій. 

11.  Культурно-історична концепція О. Шпенглера. 

12.  Учення А. Тойнбі про цивілізацію. 

13.  Месопотамські цивілізації. 

14.  Цивілізація Шумеру. 

15.  Цивілізація Китаю. 

16.  Цивілізація Японії. 

17.  Індійська цивілізація. 

18.  Єгипетська цивілізація. 

19.  Головні відмінності східної та західної гілки цивілізацій. 

20.  Московська Русь як субцивілізація. 

21.  «Маятник» світової цивілізації між Сходом і Заходом 

22.  Античні цивілізації. 

23.  Європейська середньовічна цивілізація. 

24.  Візантійська цивілізація. 

25.  Євразійська цивілізація. 

26.  Арабо-мусульманська цивілізація. 

27.  Латиноамериканська цивілізація. 

28.  Цивілізація інків. 

29.  Цивілізація ацтеків. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

5 балів (відмінно) – студент демонструє обґрунтовані, глибокі й 

теоретично правильні відповіді на поставлені питання; показує здатність 

здійснювати порівняльний аналіз різних  подій, робити логічні висновки та 

узагальнення; має здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення 

до альтернативних поглядів на певні проблеми;  широко використовує 

джерельну історичну базу, за допомогою якої   підтверджує правильність своєї 

відповіді на питання; добре орієнтується в історичній термінології, знає 

ключові дати з історії України.  

4 бали (добре) – студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, 

наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні 

помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні джерельного 

матеріалу, посиланнях на конкретні періоди і дати; допускає незначні помилки 

у  відповідях на тестові завдання; питання викладене недостатньо глибоко, у 

стислій формі. 

3 бали  (задовільно) – студент у цілому володіє знанням матеріалу на 

рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені 

окремі суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, у  відповідях на 

тестові завдання, використанні джерельного матеріалу, посиланні на конкретні 

періоди і дати. 

0 – 2  бали (незадовільно)  – студент не дає правильну відповідь на 

поставлене питання або відповідь містить зайвий матеріал, що не стосується 

смислу питання, і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. 

Неправильно характеризує події за темою навчального курсу, або дає 

неправильні відповіді на тестові завдання. 

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента за виконання  

модульної контрольної роботи та складання заліку наведено в таблиці 2 і 3. 
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Таблиця 2 – оцінювання рівня знань студента за виконання  модульної                   

контрольної роботи 

Рівень знань Кількість балів 

(10 балів) 

Критерій оцінювання – це рівень 

розкриття завдань модуля 

Відмінний 10 90 – 100 % 

Дуже добрий 9 80 – 89 % 

Добрий 7 65 – 79 % 

Задовільний 5 50 – 64 % 

Мінімальний 3 25 – 49 % 

Незадовільний 0 0 – 24 % 

 

 

Таблиця 3 – оцінювання рівня знань студента за складання заліку 

Рівень знань Кількість балів 

(20 балів) 

Критерій оцінювання – це рівень 

розкриття завдань білету 

Відмінний 20 90 – 100 % 

Дуже добрий 18 80 – 89 % 

Добрий 15 65 – 79 % 

Задовільний 12 50 – 64 % 

Мінімальний 9 25 – 49 % 

Незадовільний 0 0 – 24 % 
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24. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 

Всемирно-исторические перспективы / пер. с немецкого и примеч. 

И. И Маханькова. – М. : Мысль, – 606 с. 

25. Яковец Ю. В. История цивилизаций : учеб. пособие для студ. вузов 

гума-нит. профиля. 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. В. Яковец – М. : ВЛАДОС, 

1997. –352с. 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Кафедра українознавства 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

 

на тему: «_____________________________________ 

____________________________________________________» 

 

 

 

 

Виконав студент 

групи__________________ 

_______________________ 

(п. і. п.) 

 

    ВИКЛАДАЧ: 

    к. і. н., доц. Крот В. О. 

 

КРЕМЕНЧУК 20__ 
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Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни 

«Історія цивілізації» для студентів  денної і заочної форм навчання  зі 

спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

 

 

 

Укладач к.і.н. доц. В. О. Крот 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри українознавства В. І. Маслак 

 

 

 

 

Підп. до др. _____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ______ . Наклад _____ прим. Зам. № _________ . Безкоштовно. 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 
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