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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія стародавнього Сходу 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) рівень 

Викладач (-і) кандидат історичних наук, доцент 

Томенчук Богдан Петрович 

Контактний телефон викладача 0502559031 

E-mail викладача - 

Формат дисципліни денна, заочна, дистанційна 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації середа, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Сприятливі природні умови субтропічної зони Близького Сходу стали причиною того, що саме в долинах річок Євфрату, 

Тигру та Нілу сформувалися ранні цивілізації та їх перші держави. Згодом вони виникли у долинах річок Інду і Гангу в Індії, 

Хуанхе і Янцзи в Китаї. Тобто, перші в історії людства держави утворилися в регіоні, який в історіографії традиційно 

називається Стародавнім Сходом. Курс передбачає вивчення політичної, соціально-економічної історії та духовного 

розвитку народів Стародавнього Сходу. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни – це підготовка висококваліфікованих фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) у ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»; формування у студентів ґрунтовних знань про основні етапи 

становлення, розвитку та занепаду старосхідних держав, особливості їх політичного, соціально-економічного та культурного 

функціонування; формування загальних, спеціальних, професійних компетентностей, достатніх для ефективного 

розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в навчальних закладах 

середньої освіти, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, формування професійних компетентностей 

майбутніх учителів історії і суспільствознавчих предметів з фаховими інтересами до впровадження інноваційних технологій 

з метою безперервного подальшого навчання та підвищення професійного рівня, що забезпечить високий рівень їх 
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конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці; виховання високоморальних, патріотичних, освічених 

особистостей, спроможних вносити істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України. 

Завдання:  

 відобразити основні чинники формування, функціонування та еволюції стародавніх цивілізацій, виявити їх особливі риси та 

взаємозв'язки; 

 проаналізувати економічні, соціальні, політичні та культурно-етнічні характеристики функціонування старосхідних держав; 

визначити особливості становлення держав та їх політичного розвитку в окремих регіонах Стародавнього Сходу; 

 виявити загальні та особливі риси розвитку старосхідних держав;  

виробити вміння та навички самостійної роботи студентів із джерелами та історичним матеріалом, науковою літературою та 

періодичними виданнями, монографічною літературою. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси історії Стародавнього Сходу , необхідні для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти(D2). 

– термінологію та наукову періодизацію історії Стародавнього Сходу (D5). 

вміти: 

– характеризувати видатні історичні постаті фараона Аменхотепа IV, фараона Тутмоса ІІІ, царя Навуходоносора ІІ, царя 

Соломана, Будду, Конфуція, імператора Цинь Ши Хуан-ді та ін.; розуміти роль і місце людини в історії Стародавнього 

Сходу (D6). 

– аналізувати, синтезувати, порівнювати історичну інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки(D11). 

–  вміти розуміти та розтлумачити вивчений матеріал у письмовій та усній формі різного обсягу й складності, 

дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових та навчальних текстів в ході освітнього сторону у загальних 

закладах середньої освіти (D15). 

– самостійно оцінювати суспільні явища, факти, події, процеси і тенденції історії Стародавнього Сходу, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості (D22). 

 

– Інтегральна компетентність (С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що 

потребують інтеграції знань і прийняття рішень у практиці викладання історії і суспільствознавчих предметів у 



навчальних закладах середньої освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів професійно спрямованих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі. 

– Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) українською – державною мовою; 

здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на практиці. 

– Компетентності в природничих науках і технологіях (С5) – це наукове розуміння природи і сучасних технологій, а 

також здатність застосовувати його в практичній діяльності; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

– Здатність системно відтворювати історичні знання, факти, події і процеси із всесвітньої історії у контексті формування 

цілісної історичної картини світу (С11). 

– Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом, хронологією та науковою періодизацією (С14). 

– Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, аналізувати і систематизувати, порівнювати і формувати й науково 

аргументувати власну позицію, брати активну участь у дискусіях (С17). 

– Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі навчальної інформації, дотримуючись 

грамотності і вимог до написання наукових та навчальних текстів (С24). 

– Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних 

цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності історичних 

осіб, соціальних груп (С25). 

– Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості (С28). 

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 30 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 16 

самостійна робота 44 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність Курс Нормативний / 



(рік 

навчання) 

вибірковий 

1 014 Середня освіта 

(Історія) 

перший нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Ва

га 

оц

ін

ки 

Термін 

виконанн

я 

      

Тема 1. Вступ до історії 

Стародавнього Сходу  
Термін “Стародавній Схід”. 

Географічні межі Стародавнього 

Сходу. Історіографія питання. 

Концепція історичного розходження 

шляхів розвитку Сходу і Заходу. 

Значення наукових та культурних 

здобутків старосхідних народів та 

місце Стародавнього Сходу у 

всесвітній історії. 

 

лекція 2 

год, 

самостійна 

робота 2 

год. 

Крижанівський О. Історія Стародавнього 

Сходу: Підручник. К., 2006. 

Вейнберг И. Рождение истории: 

Историческая мысль на Ближнем Востоке 

середины І тысячелетия до н. э. – М., 1993. 

Вейнберг И. Человек в культуре древнего 

Ближнего Востока. – М., 1986. 

Вигасин А. История Древнего Востока. – 

М., 2006. 

История древнего мира: В 3 кн. / Под ред. 

И. Дьяконова, В. Нероновой, И. 

Свенцицкой. – 3-е изд. – М., 1989. 

Синило Г. Древние литературы Ближнего 

Востока и мир Танаха: Учеб. пособие. – 

М., 2008. 

презентац

ія лекції, 

питання 

самостійн

ої роботи 

виносятьс

я на 

поточні 

самостійн

і роботи, і 

контроль

ні роботи 

5/

5 

вересень 

Тема 2. Вступ до історії 

Стародавнього Єгипту Класифікація 

лекція 2 

год,  

Крижанівський О. Історія Стародавнього 

Сходу. К., 2006. 

 5/

5 

вересень 



джерельної бази історії. Відносна та 

абсолютна хронологія. Періодизація 

історії Стародавнього Єгипту. 

Династії єгипетських фараонів.  

Об’єднання Верхнього і Нижнього 

Єгипту. Перший загальноєгипетський 

цар – Міна (Менес) (рубіж IV–ІІІ тис. 

до н. е.). Централізація Єгипту в епоху 

Стародавнього царства.  

Становище номархів. Воєнні походи 

фараонів в добу Стародавнього 

царства.  

Політична катастрофа Давнього 

царства. І Перехідний період.  

самостійна 

робота 2 

год. 

Вигасин А. История Древнего Востока. М., 

2006. 

История древнего мира: В 3 кн. / Под ред. 

И. Дьяконова, В. Нероновой, И. 

Свенцицкой. М., 1989. 

Древний мир. Энциклопедический 

словарь. В 2-х тт. М., 1998. Т.1 - 510с.; Т.2 

- 478 с.  

Дюпюи Э., Дюпюи Т. Всемирная история 

войн. В 3-х тт. СПб. - М., 1997. Т. 1., 2003. 

- 640 с. 

Жак К. Египет великих фараонов. История 

и легенда. М., 1992.  

 

Тема 3. Єгипетська держава періоду 

Середнього, Нового і Пізнього 

царств.  
Верхній Єгипет – центр боротьби за 

відродження централізованої держави. 

Об’єднання Єгипту за Аменемхета І – 

засновника ХІІ династії та утворення 

Середнього царства. Політична 

централізація Єгипту в добу 

Середнього царства. Відновлення 

завойовницьких походів. Внутрішні 

заворушення. Нашестя кочівників-

гіксосів та розпад Єгипту на дві 

незалежні держави. ІІ Перехідний 

лекція 2 

год, 

семінар 2 

год, 

самостійна 

робота 2 

год. 

Авдиев В.И. История Древнего Востока. – 

М., 1953.  

Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. – 

М.: Высшая школа, 1993. – Т. 1. 

Всемирная история: В 12 т. – Т. 1.  

Гончар Б.М. Всесвітня історія: Навч. 

посібник. – К., 2001.  

История древнего мира / Под ред. Ю.С. 

Крушкол. – М., 1971. – Ч. 1. 

Крижанівський О. Історія Стародавнього 

Сходу. – К., 1996.  Крип’якевич І. 

Всесвітня історія: В 3 кн. – К.: 1995. – Кн. 

1.  

Массон В.М. Первые цивилизации. – Л., 

презентац

ія лекції, 

підготовк

а 

конспекту 

семінарсь

кого 

заняття 

5/

5 

 

вересень 



період. Боротьба фараонів XVII 

династії з гіксосами та остаточне 

визволення Єгипту від гіксоського 

панування за фараона XVIII династії 

Яхмоса І. Воєнна політика фараонів 

ХІХ династії. Ослаблення і розпад 

єгипетської держави наприкінці ІІ тис. 

до н. е. Особливості політичної історії 

Єгипту доби Пізнього царства. 

1989. Перепелкин Ю.Я. Переворот 

Аменхотепа IV. – М., 1967. 

Тема 4. Виникнення цивілізації в 

Двуріччі. Класифікація джерел з 

історії.  

Проблема хронології та періодизації 

старомесопотамської історії. Перші 

заселення території в XІ–VIII тис. до 

н. е. Поява іригації в VI тис. до н. е. 

Економічний розвиток та ускладнення 

соціальних відносин населення на 

рубежі IV–ІІІ тис. до н. е. 

Ранньодинастичний період. 

Урбанізація півдня Месопотамії в ІІІ 

тис. до н. е. Синойкізм. Утворення 

міст-держав в середині ІІІ тис. до н. е. 

Становище і роль жрецтва.  

Конфлікти між містами-державами за 

територію. Посилення північного 

сусіда шумерських міст-держав – 

семітського Аккаду за царя Саргана 

лекція 2 

год, 

самостійна 

робота 2 

год. 

Авдиев В.И. История Древнего Востока. – 

М., 1953.  

Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. – 

М.: Высшая школа, 1993. 

презентац

ія лекції 

5/

5 

вересень 



Аркадського.  

Підкорення Шумеру. Аккад під 

владою кутіїв: економічний та 

культурний занепад. Збереження 

незалежності шумерських міст-

держав та їх боротьба проти кутіїв. 

Вигнання кутіїв та заснування у ХХІІ 

ст. до н. е. ІІІ династії Ура. 

Централізація шумеро-аккадського 

суспільства. Соціальна структура 

царства Шумеру та Аккаду. Занепад 

царства шумеру та Аккаду. 

Тема 5. Встановлення гегемонії 

Вавилону в Месопотамії  
 Прихід амореїв в Месопотамію та 

ускладнення політичної обстановки. 

Створення держави амореїв зі 

столицею у Вавилоні в ХІХ ст. до н. е. 

Вихід Вавилону на 

зовнішньополітичну арену завдяки 

вмілій політичній діяльності шостого 

царя І Вавилонської династії 

Хаммурапі (XVIII ст. до н. е.). 

військові походи Хаммурапі та 

утворення Старовавилонського 

царства.  

Вторгнення каситів і створення 

Ханойського царства на північно-

лекція 2 

год, 

семінар 2 

год, 

самостійна 

робота 2 

год. 

Грибов Р.А. Земельные отношения в 

Мари. // ВДИ, №2(112), М.,1970, - С.31-40.  

Дьяконов И.М. Возникновение 

деспотического государства в древнем 

Двуречье. М., 1957. - 45 с.  

Дьяконов И.М. [Cовм. с Я. М. 

Магазинером] Законы Вавилонии, 

Ассирии и Хетт-ского царства. // Вестник 

древней истории, 1952, № 3. - C. 197-303.  

История Древнего Востока, т. 1. 

Зарождение древнейших классовых 

обществ и первые очаги 

рабовладельческой цивилизации. Ч.1. 

Месопотамия. М., 1983, гл. 5, с.361-391.  

Козырева Н.В. Некоторые проблемы 

товарно-денежных отношений в 

презентац
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східних кордонах Вавилоні.  

Суспільні та економічні зміни в 

середньовавилонську добу.  

Конфлікти Вавилону з Ассирією. 

Занепад Вавилону до кінця VII ст. до 

н. е. Занепад Ассирії та відродження 

Вавилону. Нововавилонське 

(Халдейське) царство. Зміцнення 

Нововавилонського царства за 

Навуходоносора ІІ. Особливості 

розвитку Халдейського царства за 

Навуходоносора ІІ. Завоювання 

Вавилону Кіром ІІ, Олександром 

Македонським. 

Старовави-лонской Месопотамии. ВДИ, 

1984, № 2.  

Клима Н. Общество и культура древнего 

Двуречья. Прага, 1967.  

Тема 6. Політична та соціально-

економічна історія Північної 

Месопотамії 

в ІІ – середині І тис. до н. е. 

 Періодизація історії Стародавньої 

Ассирії. Роль Ассирії у розвитку 

торгівлі в Північній Месопотамії. 

Пожвавлення зовнішньої політики 

при Шамши-Ададі І (1813-1781 рр. до 

н.е.). Захоплення ассирійськими 

військами північно-месопотамських 

міст, підкорення Мари, сірійського 

міста Катной. Війни з хурритами на 

сході. Перетворення Ассирії у велику 

лекція 2 

год, 

самостійна 

робота 2 

год. 

Бухарин М. Д., Ладынин И. А., Ляпустин 

Б.С., Немировский А. А. История Древне-

го Востока. М., 2009  

Дьяконов И.М. Развитие земельных 

отношений в Ассирии. М Ленинград: 

Издательство Ленинградского 

Государственного университета, 1949.  

Дьяконов И.М. Этнос и социальное 

деление Ассирии // Советское 

востоковедение. Средние века, 1958, вып. 

6. - С. 43 - 57  

Садаев Д.Ч. История древней Ассирии. М.: 

Наука, 1979. - 248 с.,  

Мочалов М. Древняя Ассирия / М. 
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державу і привласнення Шамши-

Ададом І титула "цар багатьох". 

Розвиток Ассирійської держави за 

наступників Шамши -Адада І. 

Повернення могутності при 

Тиглатпаласарі І. Ассирійська 

держава на початку І тис. до н. е. 

Розквіт Ассирійської імперії у VIII – 

на початку VII ст. до н. е. та причини 

її занепаду. 

Мочалов. - М.: Ломоносовъ, 2014.  

Хрестоматия по истории Древнего 

Востока/ Под ред. М.А. Коростовцева. М., 

1980. М.: Высшая школа,1980.  

 

Тема 7. Культура Стародавнього 

Єгипту та Месопотамії  

Роль релігійного чинника в 

суспільному житті Стародавнього 

Єгипту. Зв’язок релігії та міфології. 

Особливості писемності. Вплив релігії 

на розвиток літератури. Тексти 

пірамід, Розповідь Синухета. 

Староєгипетські казки. Розвиток 

науково-практичних знань: 

математика, астрономія, лікарське 

мистецтво. Техніка монументального 

кам’яного будівництва. Особливості 

побуту стародавніх єгиптян: одяг, 

житла, харчування, транспорт. 

Створення писемності шумерами в IV 

тис. до н. е. Піктографія – малюнкове 

письмо. Удосконалення писемності. 

лекція 2 

год, 

семінар 2 

год, 

самостійна 

робота 2 

год. 

Авдиев В.И. История Древнего Востока. – 

М., 1953.  

Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. – 

М., 1993. 

Самозванцев A.M.. Мифология Востока. – 

М.: Алетейа, 2000.  

Герман Н.О. и др. Очерки культуры 

Древнего Вавилона. - М., 1990.  

Клочков И.С. Духовная культура 

Вавилонии: Человек, судьба, время. – М., 

1983.  

Культура древнего Египта / Отв. ред. 

И.С.Кацнельсон. – М.: Искусство, 1976.  

Малых С.Е. Глиняные модели сосудов в 

древнеегипетском поминальном культе 

эпохи Древнего царства // ВДИ. - 2008. - № 

1.  

Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. – 
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Клинопис. Розвиток освіти в 

Стародавній Месопотамії. 

Становлення архівів. Жреці – 

охоронці ―вищої мудрості. 

Зародження астрономії. Місячний 

календар. Математичні знання. 

Лікарське мистецтво. Пантеон богів. 

Уявлення шумерів про світ. Основні 

культи. Зіккурат – архітектурний 

стиль в храмовому будівництві. 

Основні матеріали для будівництва, 

особливості жител, шляхи 

сполучення. Одяг та харчування. 

М.: Искусство, 1970.  

Монтэ П. Египет Рамсесов. Повседневная 

жизнь египтян во времена великих 

фараонов. – М.: Наука, 1989. Оппенхейм 

А. Древняя Мессопотания / Пер. с англ. М. 

Н. Ботвинника. - М., 1990.  

 

Тема 8. Мала Азія (Анатолія) в 

давнину  Класифікація джерел з 

історії Малої Азії. Джерела з історії 

хетів. Дешифровка хетського письма. 

Історія археологічних досліджень на 

території Малої Азії. Природно-

кліматичні умови та населення Малої 

Азії в давнину. Утворення Хетського 

царства. Політична історія хетів. 

Анатолія після загибелі Хеттського 

царства. Фригійське та Лідійське 

царства. Ванське царство Урарту. 

Особливості економіки та суспільно-

політичного ладу Хетської держави. 

лекція 2 

год, 

семінар 2 

год, 

самостійна 

робота 2 

год. 

Авдиев В.И. История Древнего Востока. – 

М., 1953.  

Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. – 

М.: Высшая школа, 1993. 

Ардзинба В. Г. Ритуалы и мифы древней 

Анатолии. М.: Наука, ГРВЛ, 1982. 

Волков А. В., Непомнящий Н. Н. Хетты. 

Неизвестная империя Малой Азии. М.: 

Вече, 2004.  

Гёрни О. Р. Хетты / Пер. с англ. М., 1987.   

Гиоргадзе Г. Г. Очерки по социально-

экономической истории Хеттского 

государства (О непосредственных 

производителях в хеттском обществе). 

Тбилиси: Мецниереба, 1973. 
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Гиндин Л. А. Цымбурский В. Л. Гомер и 

история Восточного Средиземноморья.М.: 

Изд. фирма «Вост. лит-ра», 1996. 

Довгяло Г. И. К истории возникновения 

государства: На материале хеттских 

клинописных текстов. Мн., 1968. 

Замаровский Войтех. Тайны хеттов / Пер. 

со словац. М.: Наука, ГРВЛ, 1968. 336 с. 

Маккуин Дж. Г. Хетты и их современники 

в Малой Азии. М.: Наука, ГРВЛ, 1983. 

Наговицын А. Е. Магия хеттов. М.: 

Трикста, 2004. 

Тема 9. Східне Середземномор’я 

Характеристика джерельної бази 

дослідження історії Східного 

Середземномор’я в стародавню епоху. 

Археологічні розкопки. Біблія як 

джерело. Характерні риси природно-

кліматичних умов Палестини, Сирії, 

Фінікії. Етнодемографічні процеси в 

регіоні. Особливості процесів 

утворення класового суспільства та 

держави. Перші державні утворення в 

Східному Середземномор’ї. 

Суспільно-політичний та економічний 

розвиток Фінікії і Сирії в І тис. до н. е. 

Стародавні євреї та підкорення ними 

Палестини. Утворення 

лекція 2 

год, 

самостійна 

робота 2 

год.  

Циркин Ю.Б. От Ханаана до Карфагена. 

М., 2001.  

Шахнович М.А. Закат иудейской религии. 

Л., 1965.  

Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. М., 

1987.  

Шифман И.Ш. Возникновение 

Карфагенской державы. М-Л., 1963. 

Шифман И.Ш. Земельные отношения в 

Палестине в первой пол. I тыс. до н.э. // 

ВДИ, 1965, № 4.  

Шифман И.Ш. Набатейское государство и 

его культура. М., 1976.  

Шифман И.Ш. Правовое положение рабов 

в Иудее по данным библейской традиции. 

// ВДИ, 1964, № 3.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F


староєврейської держави. Саул, 

Давид, Соломон. Розпад на два 

царства. Палестина в І тис. до н. е. 

Шифман И.Ш. Угаритское общество /XIX 

– XIII вв. до н.э./. М., 1982.  

Шифман И.Ш. Финикийские мореходы. 

М., 1965.  

Э. Анати. Палестина до древних евреев. 

М., 2007.  

Тема 10. Перші державні утворення 

на території Стародавнього Ірану  

Характерні особливості джерельної 

бази. Три групи джерел з історії 

Стародавнього Ірану: писемні 

пам’ятки, археологічні джерела та 

повідомлення про давньоіранські 

держави в Біблії і працях античних 

авторів. Територія Ірану – зона 

природних контрастів. Ізольованість 

гірських місцевостей. Основні періоди 

історії Стародавнього Ірану. 

Дискусійні питання походження 

корінного населення південно-

західної території Ірану. 

Федеративний устрій Еламу. Воєнно-

політичне протиборство між Еламом 

та державами Месопотамії. 

Завоювання Еламу каситською 

Вавилонією.  

Державне управління в 

Стародавньому Еламі. Особливості 

лекція 2 

год, 

самостійна 

робота 2 

год. 

Юсифов Ю. Б. Элам: Социально-

экономическая история / АН АзССР. Ин-т 

истории. Ин-т народов Ближнего и Сред. 

Востока. М., 1968. 

Медведская И. Н., Дандамаев 

М. А. История Мидии в новейшей 

западной литературе.  

Рагозина З. А. История Мидии, второго 

Вавилонского царства и возникновения 

Персидской державы. 
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економічного та культурного 

розвитку населення Еламу. 

Розселення мідійців на Іранському 

нагір’ї в ІХ ст. до н. е. Об’єднання 

лідійських племен у спільну державу 

в VII ст. до н. е. Розквіт Мідійського 

царства і його завоювання персами. 

Тема 11. Ахеменідський період в 

історії Стародавнього Ірану (VI–IV 

ст. до н. е.) Перські племена у VIII ст. 

до н. е. Розширення території VII ст. 

до н. е. Завоювання перськими царями 

з роду Ахеменідів сусідніх територій. 

Кір І. Завойовницька політика Кіра І. 

Камбіз – спадкоємець Кіра І. 

Державний переворот у Персії. 

Загроза політичної смути в державі 

Ахеменідів. Ускладнення 

внутрішньополітичного становища 

держави Ахеменідів у V ст. до н. е., 

після смерті Дарія І. 

Зовнішньополітична ситуація у ІV ст. 

до н. е. Вторгнення армії Олександра 

Македонського. Падіння 

Ахеменідської держави у 330 р. до н. 

е. 

лекція 2 

год, 

семінар 2 

год, 

самостійна 

робота 2 

год. 

Бойс М. Зороастрийцы: Верования и 

обычаи. Пер. с англ. И.М. Стеблина-

Каменского под ред. и послесл. Э.А. 

Грантовского. М., 1987.  

Грантовский А.Э. Происхождение 

мидийского государства. – Советское 

востоко-ведение: Проблемы и 

перспективы. М., 1988.  

Дандамаев М.А. Политическая история 

Ахеменидской державы. М., 1985.  

Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и 

экономика древнего Ирана. М., 1980.  

Дьяконов И.М. История Мидии от 

древнейших времен до конца IV в. до н.э. 

М.-Л.,1956.  

История Ирана М., 1977  

Гюиз Ф. Древняя Персия. М.: Вече, 2007.  

Ладынин И.А. Царская власть и храмовое 

управление в Вавилонии в VII–V веках до 

н.э. (Обзор источников) // ВДИ. № 4, 2014 

г. С.187-191.  
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Дандамаев М.А. Рауф М е л и к о в. 

Древнеперсидские надписи. 

Транслитерация, перевод, глоссарий. Баку, 

2013// ВДИ. № 4, 2014. 

Тема 12. Становлення ранніх 

держав у Стародавній Індії  

Особливості джерельної бази історії 

Стародавньої Індії. Основні групи 

джерел: староіндійські писемні 

пам’ятки, повідомлення іноземців про 

Індію, пам’ятки матеріальної 

культури. Чотири періоди історії 

Стародавньої Індії: індський, 

ведійський, буддійський, класичний. 

Перші поселення землеробів в 

низькогірських західних районах 

долини Інду (IV тис. до н. е.). Міська 

цивілізація епохи бронзи в Північно-

Західній Індії – Індська 

(Протоіндійська, Хараппська, 

Доведійська). Вогнища Індської 

цивілізації – міста Мохенджо-Даро та 

Хараппа. Міграція в Північну Індію 

"арійських" племен в середині II тис. 

до н. е. Освоєння Північно-Східної 

Індії "аріями". Поява в кінці 

Ведійського періоду (VIII ст. до н. е.) 

в долині Гангу перших міст. Держави 

лекція 2 

год,  

самостійна 

робота 2 

год. 

Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия. 

Исторический очерк. М. : Наука, 1969. – 

736 с. Бонгард-Левин Г. М. Общество и 

государство древней Индии // ВДИ.  1981. 

№ 1. Васильев Л. С. История Востока. В 2-

х т. / Л. С. Васильев. – М. : Высш. шк., 

1994.  

презентац

ія лекції 

5/

5 

листопад 



в долині Гангу — Кошала із столицею 

в Шравасті та Магадха із столицею в 

Раджагріха (нинішній Раджгір). 

Тема 13. Буддійський період в 

історії Стародавньої Індії (VI–ІІІ ст. 

до н. е.).  

Політична роздробленість 

Стародавньої Індії в VI ст. до н. е. 

Система староіндійських держав: 

монархії та олігархічні держави. 

Династія Нандів в Північній Індії. 

Індійські походи Олександра 

Македонського в IV ст. до н. е. та їх 

вплив на розвиток місцевої економіки 

та культури. Визвольне повстання під 

проводом представника роду Маур’їв. 

Повалення династії Нандів. 

Становлення та розвиток імперії 

Маур’їв. Вторгнення греко-бактрійців 

та парфян. Занепад імперії Маур’їв у 

ІІ ст. до н. е. 

лекція 2 

год, 

семінар 2 

год, 

самостійна 

робота 2 

год. 

Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия. 

Исторический очерк. М. : Наука, 1969. – 

736 с.  

Бонгард-Левин Г. М. Общество и 

государство древней Индии // ВДИ.  1981. 

№ 1.  

Васильев Л. С. История Востока. В 2-х т. 

М. : Высш. шк., 1994.  

презентац

ія лекції, 

підготовк

а 

конспекту 

семінарсь

кого 

заняття 

5/

5 

грудень 

Тема 14. Культура Стародавньої 

Індії Багатомовність староіндійського 

населення. Поширення санскриту у 

Ведійську епоху. Буддійські 

університети. Науково-природничі та 

гуманітарні знання: математика, 

астрономія, хімія, фізика, медицина. 

лекція 2 

год, 

семінар 2 

год, 

самостійна 

робота 2 

год. 

Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия. 

Исторический очерк. М. : Наука, 1969. – 

736 с. Бонгард-Левин Г. М. Общество и 

государство древней Индии // ВДИ.  1981. 

№ 1. Васильев Л. С. История Востока. В 2-

х т. / Л. С. Васильев. – М. : Высш. шк., 

1994. Т.1. – 495 с.; Т. 2. – 495 с. 

презентац

ія лекції, 

підготовк

а 

конспекту 

семінарсь

кого 

5/

5 

грудень 



Буддійська література та її розквіт в 

епоху імперії Маур’їв. Характерні 

риси індійського театру. Мистецтво 

індійського танцю. Палацова та 

буддійська храмова архітектура. 

заняття 

Тема 15. Стародавній Китай ІІ пол. 

ІІ – сер. І тис. до н. е.  

Джерельна база. Писемні джерела: 

пам’ятки епіграфіки, наукові 

(політичні та філософські) трактати, 

історичні твори, юридичні тексти та 

матеріали офіційного діловодства. 

Археологічні дослідження території 

Стародавнього Китаю. Проблема 

хронології старокитайської історії. 

Сима Цянь і "Хронологічні таблиці" в 

його "Історичних записках". 

Періодизація історії Стародавнього 

Китаю за династичним методом. 

Творці китайської державності 

племена Ся: дискусійні питання. 

Виникнення та розвиток держави Шан 

(Інь), її занепад в ХІ ст. до н. е. 

Політична історія Західного Чжоу. 

Система спадкових рангів. Напади 

напівкочових племен жунів в ІІ пол. 

VIII ст. до н. е. Східне Чжоу. Синтез 

населення Китаю в китайський народ. 

лекція 2 

год, 

самостійна 

робота 14 

год. 

Дебен-Франкфор, К. Древний Китай М., 

2002.  

Васильев Л.С. Проблемы генезиса 

китайской цивилизации. 

Формирование основ материальной 

культуры и этноса М.,1976. – 367 с. 

Васильев Л.С. Проблемы генезиса 

китайского государства:формирование 

основ социальной структуры и 

политической администрации – М., 1983. – 

326с. 

Васильев, Л.С. История Востока: В 2 т. Т. 

1  М., 2003. 

Елисеев, Д. История Китая. Корни 

настоящего. СПб., 2008. – С. 21–31 

История Китая: Учебник / Под ред. А.В. 

Меликсетова. – М., 2004. – С.16–26. 

История Китая / В.В. Адамчик, М.В. 

Адамчик, А.Н. Бадан и др. М.,2005.  

Китай. Большой исторический 

путеводитель / А.А. Дельнов. М.,2008. 

Кравцова, М.Е. История культуры Китая – 

СПб., 1999. 

 5/

5 

грудень 



Політична криза в країні. Крюгер, О. Китай. Полная история 

Поднебесной– М. 2006.  

Малявин В.В. Китайская цивилизация М., 

2000.  

Миллард Энн. Атлас Древнего мира: Пер. 

с англ.– М., 1996. 

Фицджералд Ч.П. История Китая – М., 

2008. 

Тема 16. Культура Стародавнього 

Китаю.  

Релігійно-міфологічний світогляд 

стародавніх китайців. Конфуціанські 

канони: Книга перемін, Книга історії, 

―Книга пісень, Весна і осінь, Бесіди 

й судження. Китайська поезія. 

Історична та філософська проза. 

Белетристика. Музика як вираження 

внутрішнього світу людини. Простота 

архітектурних форм, кам’яні гробниці 

та барельєфи. Розвиток математичних 

та астрономічних знань. Китайська 

алхімія. Народна медицина. Китайські 

історики та їхні концепції. 

семінар 2 

год, 

самостійна 

робота 2 

год. 

Васильев Л. С. Культы, религии, традиции 

в Китае / Л. С. Васильев. – М. : Наука, 

1980. 

Кравцова, М.Е. История культуры Китая. – 

СПб., 1999. 

Федоренко Н. Т. Древние памятники 

китайской литературы / Н. Т. Федоренко. – 

М. : Наука, 1978. 

підготовк

а 

конспекту 

семінарсь

кого 

заняття 

5/

5 

грудень 

      

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А зараховано 



80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

26-49 

 

 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 
 

Вимоги до письмової роботи  

Семінарські заняття Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового балу 

та балу за екзамен. 
Упродовж семестру студент отримує бали за різні види робіт, які сумуються в підсумкові 

семестрові бали. Підсумковий семестровий бал складається з суми балів, отриманих 

студентом денної форми навчання за свою навчальну діяльність протягом семестру і 

дорівнює сумі підсумкового балу за семінарські (практичні) заняття (максимально 20 

балів), балу за 2 модульні контрольні роботи (20 балів) і балу за індивідуальну роботу 

(10  балів) та в сукупності може складати максимально 50 балів.  

Вид контролю Поточний 

контроль 

Контр. 

робота 

№ 

Індивідуальне 

завдання 

(конспект і 

захист 

монографії 

тощо) 

Сума 

балів за 

модулям

и 

Екзамен  Підсумкова оцінка 

у 100-бальній 

шкалі 

Максимальна 

кількість балів, 

яку може 

набрати 

студент 

20 20 10 50 50 100 

(50+50) 

 

При обчислені підсумкового семестрового балу враховується: 

Поточні оцінки успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – 



«незадовільно») – виставляються під час проведення семінарських занять; 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється студенту в кінці семестру 

за результатами роботи на семінарських заняттях і є середнім арифметичним (заокругленим 

до сотих) всіх отриманих оцінок за семінарські заняття. Отримані «незадовільні» оцінки 

враховуються при додаванні оцінок і входять у загальну кількість отриманих оцінок  

Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські (практичні) заняття: 

З навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 4, 3. Підсумкова 

оцінка за семінарські заняття за семестр складає: (4+4+3) : 3 = 3,66667 ≈ 3,67. 

Підсумковий бал за семінарські заняття (максимально 20 балів) – підсумкова оцінка 

за семінарські заняття, помножена на коефіцієнт 4, заокруглена до цілого (наприклад, якщо 

підсумкова оцінка за семінарські заняття 3,67, то підсумковий бал за семінарські заняття 

буде становити 3,67× 4 = 14,68≈ 15 балів); 

Бал за модульну контрольну роботу (максимально 20 балів). З навчальної 

дисципліни передбачено написання двох контрольних робіт, тому остаточні бали за 

модульну контрольну роботу визначаються як середнє арифметичне, заокруглене до цілого 

(наприклад, за першу контрольну студент отримав 10 балів, а за другу – 8, то остаточний бал 

за контрольну роботу буде становити 10+8= 18 балів); 

Бал за індивідуальну роботу (максимально 10 балів) – бали за виконані індивідуальні 

(індивідуально-дослідні) завдання. 

*студенту, який має наукові публікації, виступи на наукових конференціях, бере 

активну участь в роботі студентського наукового гуртка, був учасником олімпіад, конкурсів 

з відповідної (чи суміжної) дисципліни за поданням наукових керівників чи керівників 

наукових гуртків та  рішенням кафедри в підсумковий семестровий бал може додаватись 

максимально 10 балів за участь в науковій роботі (за умови, що підсумковий 

семестровий бал не перевищує 50 балів) 

Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних занять. Основне завдання 

поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної 

роботи. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між науково-



педагогічним працівником та студентами у процесі навчання, забезпечення управління 

навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, 

використовується як науково-педагогічним працівником для коригування методів і засобів 

навчання, так і студентами для планування самостійної роботи. Особливим видом поточного 

контролю є колоквіум. Поточний контроль може проводитись у формі усного опитування 

або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі виступів 

студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі комп’ютерного 

тестування тощо. Результати поточного контролю враховуються при визначенні підсумкової 

оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Принципи оцінювання роботи студентів на  

семінарських заняттях 

Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. 

На занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом виставляння балів від 

«1» до «5». Позначення «0» виставляється студентові за відмову від відповіді на занятті 

через непідготовленість, що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в кінці 

семестру. Кожен студент зобов’язаний взяти участь не менше як на одній третині 

семінарських занять, проведених у групі впродовж семестру. 

Пропущене заняття або негативну оцінку студент зобов’язаний «відпрацювати» у 

формі, визначеній викладачем. При цьому може виставлятися оцінка, а попередня не 

впливатиме на середній бал студента. Завдання контролю знань студентів під час 

проведення семінарських занять зводяться до того, щоб: 

- виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що вивчається; 

- визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

- виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи; 

- стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

 Контроль знань студентів під час проведення семінарських занять може відбуватись в 

наступних формах: 

- детальний усний аналіз поставлених питань; 



- вибіркове усне опитування «з місця»; 

- дискусійне обговорення питань;  

- індивідуальне розв’язування практичних завдань, проблемних запитань чи завдань; 

- фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 хв; 

- письмова (до 30 хв.) самостійна робота по варіантах тощо. 

             Критерії поточної оцінки 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

Оцінка «п'ять» ставиться, якщо студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо 

засвоєні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи 

в навчальних закладах середньої освіти; відповідь чітка і завершена, у письмовій роботі не 

повинно бути помилок. Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і 

зарубіжної  історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та 

ідеї. Знає історичну термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, 

відмінно орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією 

(інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями 

історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, 

політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Повною мірою володіє історичним 

критичним мисленням, аналізом (вміти розбивати історичну інформацію на компоненти, 

розуміючи їх взаємозв’язки та організаційну структуру. Здатен (на) самостійно на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції історії 

стародавніх країн Сходу. Вміє організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз та 

інтерпретацію історичних джерел (як українською, так й іноземними мовами); може 

використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може 

порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні 

мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб.  



Має синтетичне мислення. Бере активну участь у групових формах роботи в межах етики 

професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях, формує аргументацію, 

базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях; 

застосовує оптимальну стратегію діяльності, бере на себе відповідальність; проводить 

рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності; вміє долати труднощі, 

вдосконалює з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції тощо. 

Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших 

світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність. 

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного 

матеріалу, усвідомлені уміння і навички, здатен (на)  щодо їх застосування на практиці; 

відповідь чітка і практично завершена, у письмовій роботі є незначні помилки. 

Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, 

науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. 

Знає історичну термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, добре 

орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні 

операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, 

події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і 

культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 

порівнювати історичний матеріал. Достатньо володіє історичним критичним мисленням, 

аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів 

оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції історичних подій античності, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні способи 

розв’язання суспільних проблем, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання власних проблем; будує аргументацію на основі 2-3 

доказів, може рецензувати відповіді ровесників. Вміє організовувати пошук, аналіз та 

інтерпретацію історичних джерел (як українською, так й іноземними мовами); може 

використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може 



порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, однак не може 

розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Має певний рівень синтетичного мислення. Бере участь у групових формах роботи в межах 

етики професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях, формує аргументацію (в 

аргументації зустрічаються окремі неточності), базовану на здобутих знаннях, 

демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях;   застосовує оптимальну стратегію 

діяльності; проводить самооцінку пізнавальної діяльності, вдосконалює з достатнім рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції тощо. Керується моральними та 

етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, 

враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність. 

Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного 

матеріалу (більше 50%), елементарні уміння і навички; не здатен (на) повною мірою 

використати знання, уміння і навички на практиці; відповідь не чітка і спрощена, у 

письмовій роботі є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної 

історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під 

час відповіді на запитання, а просто перераховує. По-середньо знає історичну термінологію 

і володіє понятійним апаратом, задовільно орієнтується в історичній хронології, не 

достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Посередньо володіє історичним 

критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) по середньо оцінювати суспільні 

явища, процеси і тенденції в історії стародавньої Сходу, до кінця не здатен (на) інтегрувати 

знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо 

аргументувати, рецензії відповідей ровесників поверхові. Вміє організовувати пошук 

історичних джерел, але не може їх критично проаналізувати. Не використовує сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Знає історичну персоналістику, 

але не може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, 



розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. Бере пасивну 

участь у групових формах роботи в межах етики професійних взаємин, зокрема дискусіях, 

прес-конференціях; не застосовує оптимальну стратегію діяльності, не бере на себе 

відповідальність; не проводить рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної 

діяльності. Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися 

до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід, поважає різноманітність та 

мультикультурність. Вдосконалює з посереднім рівнем автономності здобуті під час 

навчання компетенції. 

Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 

25%), відсутні уміння і навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; відповідь не 

змістовна і не доречна, у письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не 

ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими 

концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Практично не 

знає історичну термінологію (до 25%), незадовільно орієнтується в історичній хронології (до 

25%), не володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не володіє історичним критичним 

мисленням, аналізом і синтезом. Відсутня об’єктивна і неупереджена аргументація, 

самооцінка і оцінка інших. Не вміє організовувати пошук історичних джерел, не може їх 

критично проаналізувати. Не використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси у 

навчальній діяльності. Знає історичну персоналістику на рівні переліку історичних постатей. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. У групових формах 

роботи тільки присутній (я) без особистої відповідальності, стратегії; не дотримується норм 

професійної етики, не виявляє усвідомлення необхідності удосконалення професійних 

якостей, не вдосконалює здобуті під час навчання компетенції. 

 Критерії оцінки виконання контрольної роботи 

 2+1+1+16=20 балів 
Тести на знання хронології (1 повністю правильна відповідь – 0,2 бали, частково 



правильна – 0,1. 

10 тестів*0,2= 2 бали (максимальна кількість) 

Тести на знання історичних постатей (1 повністю правильна відповідь - 0,2 бали, 

частково правильна – 0,1. 5 тестів*0,2= 1 бал (максимальна кількість) 

Тести на знання історичних джерел (або історіографії) (1 повністю правильна відповідь - 

0,2 бали, частково правильна – 0,1. 5 тестів*0,2= 1 бал (максимальна кількість) 

[Або заповнення контурних карт (1 повністю правильна відповідь - 0,2 бали, частково 

правильна – 0,1. 5 завдань*0,2= 1 бал (максимальна кількість)] 

2 теоретичні завдання максимальна кількість 16 балів. 

Ба

л 

Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1-4 Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу 

(до 25%), відсутні уміння і навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; у 

письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями 

вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання. Практично не знає історичну 

термінологію і наукову періодизацію (до 25%), незадовільно орієнтується в історичній 

хронології (до 25%), не володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не володіє 

історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом Не здатен (на) оцінювати 

суспільні явища, процеси і тенденції історії античних цивілізацій. Відсутня об ՚єктивна і 

неупереджена аргументація. Знає історичну персоналістику на рівні переліку історичних 

постатей. Не має синтетичного мислення, безвідповідально ставиться до обраного фаху. 

 

5- Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного 

матеріалу (більше 50%), елементарні уміння і навички; не здатен (на) повною мірою 

використати знання, уміння і навички на практиці; відповідь не чітка і спрощена, є 

суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, 



джерелознавства, науковими концепціями на рівні їх перерахунку. По-середньо знає 

історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, задовільно орієнтується в 

історичній хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. 

посередньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом.Здатен (на) 

по середньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції , до кінця не здатен (на) 

інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може 

переконливо аргументувати. Знає історичну персоналістику, але не може порівнювати й 

оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних 

цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й 

зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Не має синтетичного мислення, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність. Демонструє вдосконалення з низьким рівнем автономності здобуті 

під час навчання компетенції. 

 

4 Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного 

матеріалу, усвідомлені уміння і навички, здатен (на) щодо їх застосування на практиці; 

відповідь чітка і практично завершена, є незначні помилки (не більше 4). 

Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час 

відповіді на запитання. Знає історичну термінологію, володіє понятійним апаратом, 

добре орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією 

(інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями 

історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, 

економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Достатньо 

володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно 

на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 



тенденції, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, 

пропонувати певні способи розв’язання суспільних проблем; будує аргументацію (75%). 

Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських 

та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, однак не може 

розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Виявляє певний рівень синтетичного мислення; використовує історико-краєзнавчий 

матеріал, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в 

Україні. Демонструє вдосконалення з достатнім рівнем автономності здобуті під час 

навчання компетенції. 

 

5 студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного 

матеріалу, усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти; відповідь чітка і завершена, у відсутні помилки (не більше 2). 

Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час 

відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає історичну 

термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, відмінно 

орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелекту-

альні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні 

факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, 

політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. На високому рівні володіє 

історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Може порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні 

чинники діяльності історичних осіб. Виявляє синтетичне мислення; використовує 

історико-краєзнавчий матеріал, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність. Демонструє вдосконалення з високим рівнем автономності здобуті 



під час навчання компетенції. 

 

 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Семестровий підсумковий контроль з навчальної дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до навчального плану 

у вигляді семестрового екзамену у терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. Екзамен – 

форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного 

та практичного програмного матеріалу з усієї дисципліни, здатності творчо використовувати 

здобуті знання та вміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. Зміст 

екзаменаційних завдань та критерії оцінювання встановлюються кафедрою всесвітньої 

історії. 

Семестровий екзамен оцінюється від 1 до 50 балів. Зміст питань, що виносяться на 

екзамен, форма та структура завдань та їх оцінювання визначається керівником курсу, 

затверджується на засіданні кафедри. 

Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за 

семінарські заняття та індивідуальні завдання, виконані в результаті самостійної роботи,  і 



складає підсумковий семестровий бал.  

Екзаменаційна робота з навчальної дисципліни передбачає формулювання  завдань: 3 

– теоретичних, 4 – знання історичних постатей, 2 – знання термінів та 5– знання хронології. 

Три теоретичні завдання (по 13 балів кожне): 13+13+13=39 

Тестове завдання на знання хронології: 5 завдань по 1 балу=5 балів 

Тестове завдання на знання історичних постатей або історичних термінів: 6 завдань по 1 

балу=6 балів 

 

Критерії оцінювання завдань на екзамені (наведено максимальну кількість балів, яку 

можна здобути за відповідь на кожне завдання): 

Завдання Кількість 

балів 

1 теоретичне 12 балів 

2 теоретичне 12 балів 

3 теоретичне 12 балів 

5 знання хронології 0,2 бал•10=2 

балів 

4 знання історичних 

постатей 

1 бал•4= 4 бали 

3 знання історичних 

термінів 

1 бал•3=3 бали 

1 практичне 

(характеристика 

історичного джерела)  

5 бали 

Разом 50 балів 

Університетська 

шкала 

Національна 

шкала 

40 – 50 балів Відмінно (5) 



30 – 39 балів Добре (4) 

25 – 29 балів Задовільно (3) 

1 – 24 балів Незадовільно (2) 

 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1  

1-3 у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і 

навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; у письмовій роботі є суттєві 

помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час 

відповіді на запитання. Практично не знає історичну термінологію (до 25%), 

незадовільно орієнтується в історичній хронології (до 25%), не володіє просторовою 

компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 

порівнювати історичний матеріал. Не володіє історичним критичним мисленням, 

аналізом і синтезом Не здатен (на) оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в 

історії античних цивілізацій. Відсутня об ՚єктивна і неупереджена аргументація. Знає 

історичну персоналістику на рівні переліку історичних постатей. Не має синтетичного 

мислення, не демонструє елементарне вдосконалення здобутих під час навчання 

компетенцій, безвідповідально ставиться до обраного фаху. 

4-6 у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), наявні 

помітні прогалини у формуванні умінь і навичок, що не дозволить повною мірою 

використати їх у професійній діяльності; використанні знань, умінь і навичок на 

практиці; відповідь не чітка і спрощена, є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з 

досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями на 

рівні їх перерахунку. По-середньо знає історичну термінологію і володіє понятійним 

апаратом, задовільно орієнтується в історичній хронології, не достатньо володіє 

просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, 

доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) по середньо оцінювати 



суспільні явища, процеси і тенденції в історії античних цивілізацій, до кінця не здатен 

(на) інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може 

переконливо аргументувати. Знає історичну персоналістику, але не може порівнювати 

й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних 

цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви 

й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Не має синтетичного мислення, враховує гендерний підхід, поважає різноманітність 

та мультикультурність. Демонструє елементарне вдосконалення здобутих під час 

навчання компетенцій. 

7-9 студент(ка) має добрі знання програмного матеріалу (75%), сформовані уміння і 

навички, здатен (на) застосовувати знаня, уміння і навички у професійній діяльності; 

відповідь чітка і практично завершена, є незначні помилки (не більше 4). 

Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під 

час відповіді на запитання. Знає історичну термінологію, володіє понятійним 

апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою 

компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-

площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  

баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, 

вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний 

матеріал. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів 

оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції історії стародавнього Сходу, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати 

певні способи розв’язання суспільних проблем; будує аргументацію (75%). Може 

порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, однак не може 

розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Виявляє певний рівень синтетичного мислення; використовує історико-краєзнавчий 



матеріал, враховує гендерний підхід,  розуміє значення культури як форми людського 

існування, поважає різноманітність та мультикультурність. Демонструє достатнє 

вдосконалення здобутих під час навчання компетенцій. 

10-12 студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання 

програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти; відповідь чітка і завершена, у відсутні помилки 

(не більше 2). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної 

історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі 

принципи та ідеї. Знає історичну термінологію, володіє понятійним апаратом, 

відмінно орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією 

(інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними 

зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між 

соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний 

матеріал. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів 

оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції, дотримуючись принципів наукової 

об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних 

проблем; будує переконливу аргументацію. Може порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні 

чинники діяльності історичних осіб. Виявляє синтетичне мислення; використовує 

історико-краєзнавчий матеріал, враховує гендерний підхід,  розуміє значення 

культури як форми людського існування, поважає різноманітність та 

мультикультурність. Демонструє вдосконалення на високому рівні здобуті під час 

навчання компетенції. 

 

Зміст питань, що виносяться на екзамен, форма та структура завдань та їх оцінювання 



визначається керівником курсу, затверджується на засіданні кафедри. 

Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за 

семінарські заняття і складає підсумковий семестровий бал. 

 

7. Політика курсу 

Підхід до навчання студентоцентрований. 

Вітається й заохочується активна увага під час роботи в аудиторії, творча співучасть у здобутті знань, готовність до 

обговорення питань, що розглядаються, як результат самостійного опрацювання рекомендованих першоджерел і літератури 

та самостійного пошуку інформації в мережі Інтернет. Запитання, що виникають, можливі як у ході заняття, так і в кінці, 

коли виділяється час для обговорення, а також на консультаціях, під час яких здійснюється й відпрацювання пропущених 

занять і невиконаних видів робіт.  

Усіх форм навчальної співпраці стосуються вимоги Положення про запобігання плагіату та інших видів академічної 

нечесності у навчальній та науково-дослідній роботі студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» та Кодексу честі ПНУ, яким визначаються норми поведінки студентів і працівників університету. 

Усі основні матеріали з курсу є доступні в системі дистанційного навчання університету. 

Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. Відвідування лекцій для студентів є 

обов’язковим. 

Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять також є обов’язковою умовою успішного складання 

курсу. Пропонуються наступні форми роботи на семінарських заняттях: виступ, опонування, рецензія, участь у дискусії, 

прес-конференції, ін. При цьому враховуватимуться лише логічно обґрунтовані виступи, альтернативна теза чи спростування 

поданої, а не фактична підтримка тези виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи доповнення, що дійсно 

сприятиме розгляду проблеми.  

Політика курсу передбачає перездачу усіх невиконаних завдань в силу серйозних запізнень на заняття або пропущених пар 

без поважних причин. За умови відсутності студента (-ки) на лекції чи семінарського заняття, отримання негативної оцінки 

на семінарських заняттях або ж невчасного виконання індивідуальної роботи визначений день для відпрацювання 

пропущених аудиторних занять, негативних оцінок та подачі індивідуальних робіт – середа, 14.00 год. – 16.00 год. У випадку 

запозичених робіт, випадків плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування), недобропорядної поведінки в 

аудиторії викладач пропонує студентові (-ці) повторно виконати необхідний вид роботи. 



8. Рекомендована література 

1. Геродот. История. Л. : Наука, 1972, кн. I, III.  

2. Гроссман Ю. Історія стародавнього світу : Практикум : Навч. посібник для іст. фак. ун-тів / Юрій Гроссман, Ігор Лісовий. 

Львів : Вища шк. : Вид-во при Львів. ун-ті, 1985. 223 с.  

3. Законы Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства / Перевод и комментарии И. М. Дьяконова. Вестник древней истории. 

1952. № 3–4.  

4. Практикум по истории древнего мира. Вып. 1. Древний Восток : Для студентов з/о 1 курса исторического факультета / Под 

ред. И. С. Свенцицкой. М. : Просвещение, 1981. 118 с.  

5. Практикум по истории древнего мира / сост. Н. Л. Просина и И. С. Свенцицкая. М. : Просвещение, 1972. 278 с.  
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