
Історія цивілізацій  

Анотація. Дисципліна «Історія цивілізацій» знайомить студентів з розвитком всесвітньої 

історії від давнини  до наших днів, висвітлює загальні тенденції розвитку людства, 

розкриває специфіку їх впливу на буття людини в локальних цивілізаціях, які існували й  

існують на Землі, виявляє провідні фактори, що зумовлюють цивілізаційні процеси на 

сучасному етапі, а також їх впливи на поступ світового співтовариства, Європи та 

України. Програма побудована за історико-хронологічним принципом і охоплює різні 

типи цивілізацій.   

Кількість кредитів: 4 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основними закономірностями 

розвитку світових цивілізацій давніх часів і середньовіччя, модернізаційних процесів новії 

та новітньої доби, сформувати системні уявлення про провідні, визначальні тенденції, 

багатофакторність і специфіку розвитку всесвітньої історії, сприяти кращий орієнтації  

молоді в умовах суспільного буття завдяки набутим знанням з історії цивілізаційного 

розвитку людства. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: основні тенденції розвитку цивілізацій як вищої стадії еволюції 

соціальної форми  руху матерії, основні періоди історії цивілізацій світу, їх  відмінності, 

визначальні події та явища, ментальні особливості представників локальних цивілізацій, 

взаємозв’язок і взаємовпливи цивілізацій на різних етапах розвитку світового 

співтовариства. 

Студент повинен вміти: розуміти значення природних умов і релігійних чинників для 

визначення специфіки окремих цивілізацій; аналізувати процеси становлення і розвитку 

окремих цивілізацій від давнини до сучасності; виявляти фактори глобалізації і локалізації 

у сучасному бутті цивілізацій світу; володіти елементарними навичками  формування 

самостійних висновків щодо цивілізаційних процесів на рівні планети, регіону, країни, 

індивіда.  

Основні теми курсу:  

- Передумови виникнення, формування та розвиток перших цивілізацій 

- Індійська і китайська цивілізації і їх місце у світовому цивілізаційному процесі 

- Арабо-мусульманська цивілізація: особливості розвитку та точки перетину з 

цивілізаціями Заходу 

- Доба античності у світовому цивілізаційному розвитку: давньогрецька та 

давньоримська цивілізації 

- Європейські цивілізації: від середньовіччя до постіндустріальної доби 

- Цивілізації Південної та Північної Америки 

- Тенденції розвитку світової історії на сучасному етапі і місце України у 

світовому цивілізаційному процесі 

 

Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 3 курсі ОПП «Релігієзнавство» в обсязі 120 

годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять (30 год – лекції, 30 год. – семінарські  

заняття), 60 годин самостійної роботи. 

Форма контролю: залік 


