
Назва дисципліни  Цивілізації світу 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 2 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

Онацький М.Ю., (61022, Харків, майдан Свободи, 6, 

північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. 

електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Основи наукових 

досліджень», «Історія політичних вчень», «Історія 

міжнародних відносин», «Історія України»,  

Опис 

Мета дисципліни 

Метою вивчення 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. 

 

Очікувані результати навчання.  

В процесі вивчення дисципліни студенти мають 

отримати знання щодо ознак та специфічних рис різних 

цивілізацій, основних етапів розвитку цивілізацій світу, їх 

географічної локалізації, хронологічних меж їхнього 

існування, отримати уявлення про роль та значення кожної 

з цивілізацій у світовій історії, її вплив на розвиток 

суспільства. 

 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 90 годин з 

яких 48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 год. – 

семінарські заняття) та 42 години самостійної роботи.   

 

Тема 1. Теорії локальних цивілізацій (Лекцій – 4 год., Сем. – 

2 год.)  

Тема 2. Антично-середземноморська цивілізація (Лекцій – 4 

год., Сем. – 2 год.) 

Тема 3. Європейська християнська цивілізація в Середні 

віки (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 4. Західна цивілізація та її розвиток (Лекцій – 4 год., 

Сем. – 2 год.) 

Тема 5. Візантійсько-православна цивілізація (Лекцій – 4 

год., Сем. – 2 год.) 

Тема 6.  Цивілізації Далекого Сходу (Лекцій – 4 год., Сем. – 

2 год.)  



Тема 7. Цивілізація Індостану та Південно-Східної Азії 

(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема 8. Ісламська цивілізація та особливості її розвитку 

(Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання – залік 

 

Мова викладання українська 

 


