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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Цивілізації світу» складена відповідно до освітньо-

професійної програми «Міжнародні відносини та регіональні студії підготовки бакалавра 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

1. Опис навчальної дисципліни  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є розкриття культурно-історичних 

передумов і специфіки становлення сучасної світової цивілізації, навчання методам 

порівняльного аналізу різних локальних цивілізацій, формування у студентів уміння 

орієнтуватися в культурному середовищі сучасного мультикультурного суспільства, а також 

навичок аналітичної роботи з джерелами та сучасною літературою. 

1.2. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти (слухачі) ознайомляться з 

основними цивілізаційними теоріями та концепціями та специфікою цивілізацій світу, 

етапами розвитку цивілізацій світу, їх географічною локалізацією, хронологічними межами 

їхнього існування; отримають уявлення про роль і значення кожної з цивілізації в світовій 

історії, її вплив на розвиток людського суспільства, отримають уявлення про вплив 

релігійного та соціокультурного чинників на процес формування світових цивілізацій. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

вищої освіти компетентностей відповідно до ОПП:  

- формування наступних загальних компетентностей: 

ЗК 3. – здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 5.  – здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 10. – здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 12. – здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 18 – здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародному контексті. 

ЗК 19 – навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різноманітності та 

багатокультурності. 

 

- формування наступних фахових (спеціальних) компетентностей: 

 

СК 2. – здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, 

безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному. 

СК 9. – здатність застосовувати знання характеристик розвитку країн та регіонів, 

особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав для 

розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем. 

СК 15. – здатність оцінювати особливості та традиції політичної поведінки країн світу в 

контексті об’єктивних потреб і можливостей розвитку міжнародних стосунків. 

 

1.3. Кількість кредитів – 3 

1.4. Загальна кількість годин – 90 

 

 



 

 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й - 

Семестр 

3-й - 

Лекції 

32 год. -  

Семінарські заняття 

16 год.  - 

Лабораторні заняття 

 год.  - 

Самостійна робота 

42 год. - 

в тому числі індивідуальні завдання  

-  

 

1.6. Заплановані результати навчання. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у здобувачів 

вищої освіти програмних результатів навчання відповідно до ОПП:  

 

РН10. – вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, 

необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких 

документів. 

РН 25. – знання історії та культури Китаю. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Теорія локальних цивілізацій 

Поняття «цивілізація» та її складові елементи. Соціальна і культурна стратифікація 

суспільства. Рушійні сили цивілізації. Класифікація цивілізацій. Стадії розвитку цивілізації. 

Концепції локальних цивілізацій. Цивілізація і культура. Взаємовідносини між 

цивілізаціями. 

. Тема 2.  Антично-середземноморська цивілізація 

Процес формування і розвитку античної цивілізації. Періодизація історії античності. 

Географічне положення та населення Стародавньої Греції. Особливості державно-

політичного та суспільного устрою в Стародавній Греції. Реалізація демократичних 

принципів в античному світі та початок формування засад громадянського суспільства. 

Грецька колонізація: причини, перебіг та наслідки. Епоха еллінізму та її значення. 

Географічне положення та населення Стародавнього Риму. Особливості державно-

політичного та суспільного устрою в Стародавньому Римі. Соціальна структура 

давньоримського суспільства. Культурні досягнення в епоху античності. Роль та місце 

античної епохи в процесі формування духовних цінностей сучасного світу. 



 

 

 

Тема 3. Європейська християнська цивілізація в Середні віки 

Політична карта Європи в епоху Середніх віків. Етапи розвитку та характерні риси 

європейської цивілізації. Західне християнство та його вплив на процес формування 

цивілізаційних засад сучасної Європи. Роль та місце католицької церкви в політичному та 

суспільному житті в середньовічну епоху. Середньовічне суспільство. Західноєвропейське 

місто та міська культура в епоху Середніх віків. Індивід у добу середньовіччя. Епоха 

Відродження та формування сучасної європейської ментальності. Матеріальна і духовна 

культура середньовічної Європи. 

Тема 4. Західна цивілізація та її розвиток 

Реформація та її вплив на розвиток західноєвропейського суспільства. Великі 

географічні відкриття та розширення сфери впливу європейської цивілізації. Образ і стиль 

життя, соціальна і політична структура західного суспільства. Європоцентризм. Технічний 

прогрес і культура країн західного світу. Криза західної цивілізації на межі ХІХ – ХХ ст. 

Особливості розвитку  західної цивілізації в ХХ ст. Курс на «оновлення» західної цивілізації 

та її цивілізаційні характеристики в останній третині ХХ – в першій чверті ХХІ ст. Культурні 

та духовні надбання західної цивілізації.  

Тема 5. Візантійсько-православна цивілізація 

Візантійсько-православна цивілізація як синтез античної традиції та ортодоксального 

християнства. Православ’я як духовна основа візантійської цивілізації. Роль держави в житті 

суспільства країн православного світу. Культурно-цивілізаційний вплив православної 

церкви. Особливості історичного розвитку та причини занепаду Візантійської держави. 

Людина в структурі суспільства Візантійської цивілізації.  Цивілізаційний вплив Візантії на 

регіон Центрально-Східної та Південно-Східної Європи. Культурна та духовна спадщина 

візантійсько-православної цивілізації.  

Тема 6. Цивілізації Далекого Сходу 

Цивілізації Далекого Сходу: роль природно-географічного фактору на їх формування 

Формування основ китайської цивілізації. Етапи розвитку Китаю. Вплив конфуціанства на 

духовне життя Китаю. Китайське суспільство та особливості його трансформації. 

Досягнення китайської цивілізації. Вплив географічних умов на та релігій на формування 

японської цивілізації. Виникнення та особливості розвитку японської середньовічної 

держави. Японія і материкова цивілізації. Особливості японської культури. Японська 

цивілізація і виклики сучасності.  

Тема 7. Цивілізація Індостану та Південно-Східної Азії 

Становлення індійської цивілізації та її специфіка. Основні етапи розвитку найдавнішої 

світової цивілізації. Релігійні вірування та їх вплив на процес формування цивілізації 

Індостану та Південно-Східної Азії. Традиції індійської цивілізації і виклики модернізації. 

Середньовічний період в історії Індії. Особливості соціальної структури індійського 

суспільства. Індійська культура: традиції та сучасність. 

 

Тема 8. Ісламська цивілізація та особливості її розвитку 

Витоки мусульманської цивілізації. Ісламське віровчення та обрядово-культова 

практика. Ареал поширення ісламу. Релігійно-політичні течії та напрямки в іслам. Ісламське 

суспільство та його соціальна структура. Соціальна етика  в ісламі. Особливості розвитку 



 

 

 

ісламської цивілізації. Взаємодія арабської і європейської культур. Специфіка економічної 

моделі ісламської цивілізації.  Культурні та духовні надбання західної цивілізації.  

 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

Л с лаб інд с. р. л с лаб інд с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Тема 1. Теорія 

локальних цивілізацій 

 

13 

 

4 

 

2 

   

7 

        

  

   

 

   

  

 

  

Тема 2. Антично-

середземноморська 

цивілізація 

 

     11 

 

4 

 

2 

 

   

 

  

 

5 

 

      

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

Тема 3. 

Європейська 

християнська 

цивілізація в Середні 

віки 

 

11 

 

4 

 

2 

      

 

    

5  

                  

Тема 4. Західна 

цивілізація та її 

розвиток 

11 4 2   5       

Тема 5. Візантійсько-

православна 

цивілізація 

11 4 2   5       

Тема 6. Цивілізації 

Далекого Сходу 

11 

 

4 2  

 

 

 

5 

 

 

     

 

 

  

   

   

  

  

  

  

    

Тема 7. Цивілізація 

Індостану та 

Південно-Східної Азії 

 

11 

 

4 

 

2 

   

5 

               

Тема 8. Ісламська 

цивілізація та 

особливості її 

розвитку 

     

    11 

 

4 

 

2 

 

   

  

   

  

 

5 

 

   

       

Усього годин 90 32 16       42                  

 

 

4. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Теорія локальних цивілізацій 2 

2 Антично-середземноморська цивілізація 2 

3 Європейська християнська цивілізація в Середні віки 2 

4 Західна цивілізація та її розвиток 2 



 

 

 

5 Візантійсько-православна цивілізація 2 

6 Цивілізації Далекого Сходу 2 

7 Цивілізація Індостану та Південно-Східної Азії 2 

8 Ісламська цивілізація та особливості її розвитку 2 

 Разом 16 

 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

 Очна 

форма 

Заочна 

форма 

Тема 1. Теорія локальних цивілізацій 

 

Завдання: проаналізувати теоретичні концепції локальних цивілізацій  

А. Тойнбі, О Шпенглера, С. Хантінгтона, дослідити їх відмінності. 

7 - 

Тема 2. Антично-середземноморська цивілізація 

 

Завдання: проаналізувати процес становлення та основні етапи розвитку 

антично-середземноморської цивілізації; висвітлити особливості 

державно-політичного та суспільного устрою в Стародавній Греції та 

Стародавньому Римі; розкрити механізми реалізації демократичних 

принципів в античному світі. 

5 - 

Тема 3. Європейська християнська цивілізація в Середні віки 

 

Завдання: дослідити основні етапи та особливості розвитку 

європейської цивілізації в Середні віки; розглянути вплив християнства 

на процес формування цивілізаційних засад сучасної Європи; розкрити 

роль та місце католицької церкви в політичному та суспільному житті в 

середньовічну епоху. 

5 - 

Тема 4. Західна цивілізація та її розвиток 

 

Завдання: дослідити особливості розвитку  західної цивілізації в ХVII – 

ХХІ ст.; розкрити вплив Реформації та протестантського віровчення на 

розвиток західноєвропейського суспільства; розглянути процес 

розширення сфери впливу європейської цивілізації та фактори що 

зумовили даний процес. 

5 - 

Тема 5. Візантійсько-православна цивілізація  

 

Завдання: проаналізувати особливості історичного розвитку 

візантійсько-православної цивілізації; розкрити культурно-

цивілізаційний вплив православної церкви; дослідити цивілізаційний 

вплив Візантії на регіон Центрально-Східної та Південно-Східної 

Європи. 

5 - 

Тема 6. Цивілізації Далекого Сходу 

 

Завдання: проаналізувати основні етапи та специфіку розвитку 

цивілізацій Далекого Сходу від найдавніших часів до сьогодення; 

5 - 



 

 

 

з’ясувати вплив конфуціанства на духовне життя населення Китаю; 

дослідити особливості трансформації китайського суспільства;  

розкрити специфіку розвитку японської цивілізації. 

Тема 7. Цивілізація Індостану та Південно-Східної Азії 

 

Завдання: розглянути основні етапи розвитку цивілізації Індостану та 

Південно-Східної Азії; дослідити соціокультурні особливості індійської 

цивілізації; проаналізувати специфіку соціальної структури індійського 

суспільства. 

5 - 

Тема 8. Ісламська цивілізація та особливості її розвитку 

 

Завдання:  розглянути основні етапи та особливості розвитку ісламської 

цивілізації; дослідити основні напрями та течії які існують в ісламі; 

проаналізувати соціальну структуру мусульманського суспільства; 

розкрити специфіку економічної моделі ісламської цивілізації. 

5 - 

Разом  42  

 

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

не передбачені навчальним планом дисципліни 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під методом навчання розуміється спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності 

викладача, направленої на досягнення мети вивчення дисципліни, рішення завдань 

виховання і розвитку студента в процесі навчання. Тобто,  це – взаємодія між викладачем і 

студентами, під час якої відбувається передача та засвоєння знань, умінь і навичок від 

викладача до студента, а також самостійної та індивідуальної роботи студента. 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) семінарські 

заняття, в) самостійна робота студентів, г) консультації. 

На основі підходу за джерелами знань розмежовують три групи методів навчання: 

словесні, наочні, практичні. 

До словесних відносяться: лекцію, розповідь; пояснення; бесіду, яку за місцем у 

навчальному процесі, розрізняють на вступну, поточну й підсумкову. 

Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації, ілюстрації та 

спостережень. Ці методи можуть застосовуватись як прийоми реалізації вимог інших 

методів. 

Практичні методи навчання (завдання, реферати, доповіді) спрямовані на досягнення 

завершального етапу процесу пізнання. Вони сприяють формуванню вмінь і навичок, 

логічному завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної теми, розділу. 

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв´язанні практичних 

завдань та сприяє закріпленню знань, отриманих на лекції. 

За характером логіки пізнання в навчальному процесі природно використовуються 

методи, відповідні логіці. Це – аналіз, синтез, індукція, дедукція. Вони можуть діяти й у 

певному взаємозв´язку. 

Залежно від рівня розумової активності студентів виділяють такі методи навчання: 

проблемний виклад (проблемно-інформаційний), частково-пошуковий, дослідницький. 

 Самостійна робота студента є невід’ємною складовою освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі, в процесі якої заплановані завдання виконуються студентом під 

методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна робота 



 

 

 

студента є основним засобом засвоєння ним навчального матеріалу в час, вільний від 

обов’язкових навчальних занять. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на семінарських заняттях 

відповідно до контрольних цілей. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня 

підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає виставлення оцінок 

за всіма формами проведення занять:  

- контроль та оцінювання активності роботи студента під час лекційних та  семінарських 

занять (групова дискусія);  

- контроль засвоєння теоретичного матеріалу; 

- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати  результати 

дослідницької роботи із застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

  

Підсумковий контроль засвоєння розділів здійснюється по їх завершенню на основі 

проведення залікової роботи. Завданням контролю є оцінювання знань, умінь та практичних 

навичок студентів, набутих під час вивчення відповідних блоків тем. 

Залік складається в тестовій формі дистанційно на платформі Moodle в дистанційному 

курсі «Цивілізації світу». Залікова робота включає 40 тестових завдань. Кожна правильна 

відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна оцінка, яку здобувач вищої освіти має 

можливість отримати за результатами залікової роботи, складає 40 балів. 

 

Схема нарахування балів 

 Разом 
Залікова 

робота 
Сума 

Балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 60 40 100 

7 7 7 7 8 8 8 8 

 

Т1, Т2 ... – теми розділів 

У процесі вивчення кожної теми проводиться поточний контроль у формі усного 

опитування та виступів студентів. На практичному занятті студент може отримати від 1 до 7 

балів за теми № 1–4 та від 1 до 8 балів за теми № 5–8. Максимально студент може отримати 

60 балів. Залік оцінюється в 40 балів. Відповідно, максимальна кількість набраних балів за 

вивчення дисципліни складає 100 балів. 

 

 

Усний 

виступ та 

виконання 

письмового 

завдання, 

тестування 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 

 

 

7 – 8  

Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом; виявляє творчі 

здібності; здатен самостійно ставити та вирішувати завдання; вміє 

знаходити джерела інформації та аналізувати її, ставити та розв’язувати 

завдання; вільно самостійно та аргументовано викладає матеріал під час 

усних виступів та письмових відповідей; глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань, використовуючи при цьому наукову літературу; 



 

 

 

демонструє вміння самостійно робити аргументовані висновки; студент 

активно працює протягом семінарського заняття; впевнено відповідає на 

додаткові запитання; відповідь обов’язково супроводжується 

інформативною та яскравою презентацією. 

 

 

 

 

6 

Відповідь студента є правильною, обґрунтованою, логічною, містить 

аналіз і систематизацію матеріалу; зроблені аргументовані висновки; 

студент активно працює протягом семінарського заняття; демонструє 

глибоке оволодіння лекційним матеріалом; здатний висловити власне 

ставлення до альтернативних міркувань з конкретної проблеми, проявляє 

вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, використовуючи 

при цьому літератур; впевнено відповідає на додаткові запитання; 

відповідь супроводжується презентацією; у процесі відповіді 

допускаються незначні помилки. 

 

 

 

5 

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом; загалом 

розкриває зміст теоретичних питань, використовуючи при цьому 

літературу; в цілому обґрунтовано його викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей, самостійно оцінює життєві явища і факти, 

виявляючи особисту позицію щодо них; відповідь супроводжується 

презентацією; під час відповідей на додаткові запитання мають місце 

певні неточності; презентація містить незначні технічні помилки. 

 

 

 

4 

В цілому студент володіє навчальним матеріалом, викладає його основний 

зміст, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації; у процесі підготовки доповіді не було використано 

необхідну наукову та методичну літературу; під час відповіді допущено 

окремі суттєві неточності; студент припускається помилок, відповідаючи 

на додаткові питання; відповідь супроводжується презентацією, в 

оформленні якої присутні серйозні помилки. 

 

 

 

3 

Відповідь відтворює основні положення навчального матеріалу на рівні 

запам'ятовування без достатнього розуміння; фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладається їх зміст під час усних 

виступів та письмових відповідей; недостатньо розкрито зміст 

теоретичних питань та практичних завдань; відповіді на запитання містять 

логічні та фактографічні помилки; у доповіді допускаються неточності; 

відповідь не супроводжується презентацією.  

 

2 

Студент частково володіє навчальним матеріалом, допускаючи при цьому 

суттєві помилки; не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час 

усних виступів та письмових відповідей; відсутні відповіді на додаткові 

запитання; відповідь не супроводжується презентацією. 

 

1 

 

 

Студент демонструє фрагментарні знання; не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки; відповідь не супроводжується 

презентацією. 

 

0 

 

Студент не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань; презентація 

відсутня. 



 

 

 

 
Оцінювання здійснюється відповідно до шкали ЗВО. 

 

Шкала оцінювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Рекомендована література 

Основна література 

1. Балух В. О. Історія античної цивілізації. Чернівці, 2008. 656 с. 
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цивілізаційного світу. Науковий вісник НАСОА. 2012. № 2. С. 77 – 85. 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для дворівневої шкали оцінювання 

90 – 100 
 

Зараховано 

  

70 – 89 

50 – 69 

1– 49 не зараховано 
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Основи, 1994. 444 с. 
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обрії. 2017. № 37. С. 100 – 110. 

18. Пріцак О. Арнольд Джозеф Тойнбі та його твір // Тойнбі, Арнольд. Дослідження історії. 

Том 2. / Пер. з англ. В Митрофанова, П. Таращука. Київ: Основи, 1995, 406 с. 
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ОБСТАВИН НЕПОБОРНОЇ СИЛИ  

 

В умовах дії форс-мажорних обмежень освітній процес в університеті здійснюється 
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можливість скласти залік в тестовій формі дистанційно на платформі  

Moodle в дистанційному курсі «Цивілізації світу». 

https://moodle.karazin.ua/user/index.php?id=5927&newcourse=1 

https://islam.in.ua/ua/islamska-civilizaciya
https://www.greelane.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D0%B8/islamic-civilization-timeline-and-definition-171390
https://www.greelane.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D0%B8/islamic-civilization-timeline-and-definition-171390
https://ia801606.us.archive.org/22/items/in.ernet.dli.2015.185313/2015.185313.Civilization-On-Trial.pdf
https://ia801606.us.archive.org/22/items/in.ernet.dli.2015.185313/2015.185313.Civilization-On-Trial.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36906
https://moodle.karazin.ua/user/index.php?id=5927&newcourse=1

