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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія стародавніх Греції і Риму 

Рівень вищої освіти  Бакалавр 

Викладач (-і) Томенчук Богдан Петрович 

Контактний 

телефон викладача 

0502559031 

E-mail викладача - 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.1. Обов’язкові дисципліни 

2.1.1. Теоретична підготовка 

Обсяг дисципліни 90 год / 3 кредити ECTS 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

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

Консультації середа 14.00 – 16.00 

2. Анотація до курсу 

Курс передбачає вивчення витоків, становлення, розвитку та занепаду найдавніших цивілізацій Європи. Основне завдання 

навчальної дисципліни полягає у формуванні уявлення про концепт античності, умови і причини становлення стародавньої 

Греції та Риму, особливості їх розвитку та причини занепаду через призму розгляду та аналізу конкретноісторичних подій та 

явищ, що відбувались у суспільній, господарській та культурній сфері Стародавньої Греції та Риму. 

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 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 

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


до впровадження інноваційних технологій з метою безперервного подальшого навчання та підвищення професійного рівня, 

що забезпечить високий рівень їх 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 античних цивілізацій, виявити їх особливі риси та 

взаємозв'язки; 

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

визначити особливості становлення держав та їх політичного розвитку в Стародавніх Греції та Риму; 

 виявити загальні та особливі риси розвитку античних держав;  

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

періодичними виданнями, монографічною літературою; 

формування у студентів системного уявлення про становлення, розквіт та занепад Стародавньої Греції та Риму. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси історії Стародавньої Греції та Риму, необхідні для роботи в навчальних закладах 

середньої освіти (D2). 

– термінологію та наукову періодизацію історії Стародавньої Греції та Риму (D5). 

вміти: 

– характеризувати основні тенденції і закономірності історичного поступу людства різних епох, розуміти роль і місце 

людини в історії Стародавньої Греції та Риму (D6). 

–  вміти аналізувати, синтезувати порівнювати важливу історичну інформацію, яка необхідна для освітнього процесу в 

навчальних закладах середньої освіти (D11). 

–  розуміти та розтлумачити опрацьований матеріал в усній і письмовій формі різного обсягу й складності, 

дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових та навчальних текстів в ході освітнього процесу в закладах 

середньої освіти (D15). 

– самостійно висловлювати судження щодо суспільно-політичних явищ, процесів і тенденцій історії Стародавньої Греції 

та Риму, 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 денна 12 / заочна 12 

семінарські заняття / практичні / 

лабораторні 

18/4 



самостійна робота 60/74 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

другий 014 Середня освіта (історія)  І нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год 

Ваг

а 

оці

нки 

Термін 

виконан

ня 

Тема 1. Вступ до курсу. Крито-

мікенська цивілізація 

Вступ до історії античності. 

Територіальні та хронологічні рамки 

історії античності. Специфіка 

джерельної бази для вивчення історії 

античності. Розвиток історіографії: 

основні напрямки та їх специфіка. 

Періодизація історії Греції: основні 

періоди. Географічне розташування 

та природні умови Балканської 

Греції та Егейського басейну.  

Критська цивілізація. Крито-

мікенська цивілізація: основні 

періоди. «Кносська держава» на 

о. Крит.  

Мінойська цивілізація: загальна 

характеристика. Крито-кікладська 

лекція 2 

год, 

самостій

на 

робота, 

3 год. 

История Древней Греции : учеб. / Под ред. 

В.И. Кузищина. Москва : Высш. шк., 2005. 

400 с.  

История Древней Греции / Под ред. В.И. 

Авдиева, А.Г. Бокщанина, Н.Н.Пикуса. 

Москва : Высш. шк., 1972. 424 с. 

История Древнего Рима / В.И. Кузищин, И.Л. 

Маяк, И.А. Гвоздева и др.; Под ред. В.И. 

Кузищина. Москва : Высш. шк., 2000. 384 с.  

История древнего мира : Ч.ІІ. Греция и Рим / 

Под ред. Бокщанина А.Г. М.: Просвещение, 

1981. 432 с. 

Ковалев С. И. История Рима. Ленинград, 

1948.  

 

презентація 

лекції, 

питання 

самостійно

ї роботи 

виносяться 

на поточні 

самостійні 

роботи, і 

контрольні 

роботи 

5/5 лютий 



монархія. Особливості крітської 

культури та мистецтва. Причини 

занепаду крітської цивілізації.  

Мікенська цивілізація. Троянська 

війна: легенди та реалії.  

 

Тема 2. Гомерівський період в 

історії стародавньої Греції  

Характеристика джерел. Басилевси в 

часи Гомера. Становище вільних 

общинників в гомерівську епоху. 

Правове і майнове становище рабів. 

Еономічний розвиток гомерівської 

Греції. Передумови виникнення 

полісної організації.  

 

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота, 

3 год. 

Гомер. Іліада. К., 1978. 

Гомер. Одіссея. К., 1977. История Древней 

Греции : учеб. / Под ред. В.И. Кузищина. 

Москва : Высш. шк., 2005. 400 с.  

История Древней Греции / Под ред. В.И. 

Авдиева, А.Г. Бокщанина, Н.Н.Пикуса. 

Москва : Высш. шк., 1972. 424 с. 

Андреев Ю.В. Гомеровское общество. 

Основные тенденции социально-

экономического и политического развития 

Греции XI-VIII вв. до н.э. – СПб., 2004. 

Блаватская Т.В. Греческое общество второго 

тысячелетия до новой эры и его культура. 

Москва: Наука, 1976. 

Лосев А.Ф. Гомер. 

підготовка 

конспекту 

семінарськ

ого заняття  

 

5/5 лютий 

Тема 3. Архаїчна Греція VIII – VI ст. 

до н.е. 

Джерела з історії Греції VIII-VI ст. 

до н. е. Поема Гесіода „Труди і дні”. 

Теорії щодо причин та факторів 

колонізаційного руху греків. Велика 

грецька колонізація. 

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота, 

3 год. 

Гесіод. Труди і дні 

Маринович Л. Полис и обмен: к концепции 

Аристотеля // ВДИ. 2003. №4. 

Шишова И. Раннегреческое законодательство 

и становление рабства в античной Греции. Л., 

1991. 

 5/5 лютий 



Економічний розвиток Греції у VIII-

VI ст. до н. е. 

Соціальна структура 

давньогрецького суспільства в 

архаїчну добу. Особливості 

майнового та соціального 

розшарування. 

Тема 4. Спарта як тип полісу 

Джерела. Утворення Спарти. 

Економіка, суспільно-політичний 

лад Спарти. Спартанська община 

рівних. Законодавство Лікурга. 

Характерні риси рабства у Спарті 

лекція 2 

год, 

самостій

на 

робота, 

3 год. 

Геродот. Історії в дев’яти книгах. К:, 1993. 

Платон. Законы. 

Плутарх. Сравнительные жизнеописания . 

Плутарх. Древние обычаи спартанцев. 

Изречения спартанцев. Изречения 

спартанских женщин // Плутарх. Застольные 

беседы. Ленинград: Наука, 1990. 

Балух В.О. Історія античної цивілізації. 

Андреев Ю.В. Архаическая Спарта: культура 

и политика // ВДИ. 1987. №4. С.72-76. 

Андреев Ю.В. Спарта как тип полиса // 

Античная Греция. Т.1. Становление и 

развитие полиса. Москва: Наука, 1983. 424 с.  

Андреев Ю.В. Греция в архаический период и 

создание классического греческого полиса // 

История древнего мира / Под ред. 

И.М. Дьяконова и др. М., 1983. Кн. 2. Расцвет 

древних обществ. 572 с.  

Андреев Ю.В. К проблеме «Ликургова 

законодательства» // Проблемы античной 

государственности: Межвуз. сб. Ленинград: 

презентація 

лекції 

5/5 березень 



ЛГУ, 1982. С.33-59. 

Волков А.В. Спарта. Со щитом и на щите. М.: 

, 2005. 352 с. 

Зайков А.В. Территориальная экспансия 

Лакедемона и становление спартанского 

полиса // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер.2. 

История, языкознание, литературоведение. 

1991. Вып.3. С.24-29  

Зайков А.В. Периэки в структуре 

спартанского полиса  

Колобова К.М. Древняя Спарта в X-IV вв. до 

н.э. Ленинград: Наука, 1957. 440 с. 

Колобова К.М., Глускина Л.М. Очерки 

истории древней Греции. Ленинград: 

Госучпедиздат, 1958. 348 с.  

Печатнова Л.Г. История Спарты: период 

архаики и классики. СПб: Гуманитарная 

Академия, 2001. 510 с.  

Печатнова Л.Г. Формирование спартанского 

государства (VIII-VI вв. до н.э.). – СПб,1997. 

Печатнова Л.Г. Кризис спартанского полиса 

(конец V – нач. IV в. до н.э.). СПб: СПб гос. 

ун-т, 1998. 116 с.  

Ставнюк В. Спартанський поліс в архаїчну 

епоху // Історія в школах України. 2007. №8. 

С.27-31; №9/10. С.35-40. 

Тема 5. Соціально-політична 

еволюція Афінського поліса в VІІ – 

лекція 2 

год, 

Аристотель. Политика. Афинская полития.  

Геродот. Історії в дев’яти книгах. К:, 1993.  

презентація 

лекції 

5/5 березень 



VІ ст. до н. е. 

Характеристика джерел. Аттика у 

передполісний період. Синойкізм 

Тесея. Змова Кілона і законодавство 

Драконта. Реформи Солона. Тиранія 

Пісістрата. Реформи Клісфена 

самостій

на 

робота, 

3 год. 

Плутарх. Сравнительные жизнеописания в 

двух томах. Москва: Наука, 1994.  

Хрестоматия по истории Древней Греции / 

Под ред. Каллистова Д.П. Москва: Мысль, 

1964. 698 с.  

Боннар А. Греческая цивилизация. Т.I. От 

Илиады до Парфенона / Пер. с франц. 

Москва: Искусство, 1991-1992. Т.1. 270 с.; 

Т.2. 334 с. Т3. 398 с  

Зельин К.К. Борьба политических 

группировок в Аттике в VI в. до н.э. Москва: 

Наука, 1964. 272 с.  

Карпюк С.Г. Клисфеновские реформы и их 

роль в социально-политической борьбе в 

позднеархаических Афинах // Вестник 

древней истории 1986. №1. С.17-25. 

Колобова К.М., Глускина Л.М. Очерки 

истории древней Греции. Ленинград: 

Госучпедиздат, 1958. 348 с.  

Ставнюк В.В. Становлення афінського 

поліса. К., 2006 

Тема 6. Економіка та соціальний 

розвиток грецьких полісів у V – 

перш. пол. ІV ст. до н.е. 

Економіка Греції: характерні риси. 

Типи грецьких полісів та їх 

економічні характеристики. 

Інтенсивний характер економіки 

самостій

на 

робота, 

3 год. 

История Древней Греции : учеб. / Под ред. 

В.И. Кузищина. Москва : Высш. шк., 2005. 

400 с.  

История Древней Греции / Под ред. В.И. 

Авдиева, А.Г. Бокщанина, Н.Н.Пикуса. 

Москва : Высш. шк., 1972. 424 с. 
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Афінського поліса. Основні галузі 

економіки. Характер сільського 

господарства. Розвиток товарних 

галузей. Ремесло. Класичне рабство. 

Вільновідпущеники. Метеки, їх 

правовий статус та соціальне 

становище. Громадяни. Політичні 

права та соціальний статус 

громадян. 

Тема 7. “Золотий вік” афінської 

демократії. Роль Афінського полісу 

в історії Греції V ст. до н.е. 

Джерела. Становлення та еволюція 

афінської демократії. Перикл як 

видатний державний діяч. 

Політичний устрій Афін. 

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота, 

3 год. 

Аристотель. Алинская полития. 

Платон. Держава.  

Фукидид. История. 

Плутарх Наставления о государственных 

делах. 

Суриков И. Перикл и Алкмеониды // ВДИ. 

1997. № 4. 

Суриков. И. Функция института остракизма и 

афинская политеческая элита // ВДИ. 2004. 

№1 

підготовка 

конспекту 

семінарськ

ого заняття  

 

5/5 березень 

Тема 8. Грецька культура класичної 

доби 

Культура крито-мікенської 

цивілізації та гомерівського періоду. 

Умови формування культури 

стародавньої Греції в V – ІV ст. до 

н.е. Архітектура та скульптура. 

Архітектурні стилі. Громадське та 

приватне будівництво. Теорія 

самостій

на 

робота, 

3 год. 

Куманецкий К. История культуры Древней 

Греции и Рима. М:, 1990. 456 с. 

Кун М.А. Легенди і міфи стародавньої Греції. 

Київ : Рад. школа, 1967. 

История Древней Греции : учеб. / Под ред. 

В.И. Кузищина. Москва : Высш. шк., 2005. 

400 с.  

История Древней Греции / Под ред. В.И. 

Авдиева, А.Г. Бокщанина, Н.Н.Пикуса. 
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„регулярного міста”. Афінський 

Акрополь. Фідій, Мнесікл, Іктін. 

Олімпія. Скульптура V ст. до н.е. 

Мірон. Поліклет. Особливості 

скульптури ІV ст. до н.е. 

Пракситель. Ліссіп. Скопас. 

Література і театр. Драматичний 

жанр: сюжети. Видатні 

представники літератури 

Стародавньої Греції класичної доби. 

Виникнення театру. Театральні 

вистави. Релігія. Культ олімпійських 

богів. Свята. Особливості 

давньогрецької релігії. Наукові 

знання. Філософія. Роль класичної 

грецької культури в історії світової 

цивілізації 

Москва : Высш. шк., 1972. 424 с. 

Тема 9. Пелопоннеська війна 

Джерела з історії Пелопоннеської 

війни. Фукідід „Історія”. Ксенофонт 

„Грецька історія”. Псевдоксенофонт 

„Афінська політія”. Військово-

політичні та економічні протиріччя 

між Афінським морським і 

Пелопоннеським союзами. 

Економічні і політичні передумови 

війни. Характер війни, її 

особливості. Конфронтація Афін і 

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота, 

3 год. 

Глускина Л.М. О специфике греческого 

классического полиса в связи с проблемой 

его кризиса // ВДИ. 1973. №2. С.27-41  

Колобова К.М., Глускина Л.М. Очерки 

истории Древней Греции. Ленинград: 

Госучпедиздат, 1958. 348 с.  

Маринович Л.П. Греческое наемничество 

IV в. до н.э. и кризис полиса. Москва: Наука, 

1975. 276 с.  

Сергеев В.С. История древней Греции. 

Москва: Изд-во вост. лит., 1963. 524 с.  
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Коринфа. Розстановка сил 

напередодні війни. Плани сторін. 

Періодизація Пелопоннеської війни. 

Приводи до війни. Архідамова війна. 

Нікієвий мир. Загострення 

соціальної боротьби в Афінах. 

Сицилійська експедиція. Алківіад. 

Декелейська війна. Роль Перської 

держави. Поразка Афінського 

морського союзу та його розпуск.  

Строгецкий В.М. Афины и Спарта. Борьба за 

гегемонию в Греции в V в. до н.э. (478-

431 гг.). СПб.:, 2008. 292 с.  

Фролов Э.Д. Греческие тираны (ІV в. до н.э.). 

Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1972. 200 с. URL:  

Фролов Э.Д. Социально-политическая борьба 

в Афинах в конце V века до н.э.: материалы и 

документы. Ленинград:, 1964. 150 с. 

 

Тема 10. Криза полісної системи 

Поняття „кризи полісної системи”. 

Історіографія та джерела. 

Економічна структура, нові явища в 

економіці. Поземельні відносини, 

товаризація сільського господарства. 

Посилення економічних зв’язків між 

полісами. Особливості соціальної 

будови полісів у ІV ст. до н. е. 

Рабство, вільновідпущеники. 

Еміграція. Становище негромадян. 

Нові риси у військовій організації 

полісів. Найманство. 

 Трансформація політичної 

організації полісів. Нове лідерство. 

Особливості кризових явищ в 

Афінському і Спартанському 

полісах. Загострення соціальних та 

самостій

на 

робота, 

3 год. 

История Древней Греции : учеб. / Под ред. 

В.И. Кузищина. Москва : Высш. шк., 2005. 

400 с.  

История Древней Греции / Под ред. В.И. 

Авдиева, А.Г. Бокщанина, Н.Н.Пикуса. 

Москва : Высш. шк., 1972. 424 с. 
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політичних протиріч. Пізня тиранія. 

Встановлення Спартанської 

гегемонії в Греції. Гегемонія Фів. 

Епамінонд. Симахія, симполітія, 

амфіктіонія 

Тема 11 . Елліністична доба в історії 

Стародавньої Греції  

Природні умови, населення, 

соціально-економічний розвиток 

Македонії до V ст. до н.е. Діяльність 

Філіпа ІІ (його реформи та зовнішня 

політика). Піднесення Македонії. 

Встановлення гегемонії Македонії 

над Грецією. Корінфський конгрес. 

Підготовка Філіпа ІІ до війни з 

персами. 

Прихід Александра Македонського 

до влади. Військово-політична 

підготовка до походу проти Персії. 

Східний похід Александра 

Македонського. Заснування нових 

міст. 

Еллінізм: визначення, зміст, 

значення для історії античності. 

Особливості елліністичних держав. 

Територіальні та хронологічні рамки 

історії еллінізму. Періодизація 

історії еллінізму. Система 

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота, 

3 год. 

Бивен Э. Династия Птолемеев: История 

Египта в эпоху эллинизма. М.: , 2011. 448 с. 

Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985. 

264 с.  

Гафуров Б.Г., Цибукидис Д.И. Александр 

Македонский и Восток. Москва: ГРВЛ, 1980. 

456 с.  

Грейнджер Д. Империя Александра 

Македонского: Крушение великой державы. 

Москва: АСТ, Астрель, 2010. 352 с.  

Дройзен И. История эллинизма. В 3-х т. М.: 

Академический Проект; Киров: Константа, 

2011.   

Дьяконов М.М. Александр и диадохи // 

История Древнего мира. Кн. 2: Расцвет 

Древних обществ. Москва: Наука, 1989 572 с. 

С.288-302.  

История Древней Греции: Учеб. / Под ред. 

В.И. Кузищина. М.:, 2005. 400 с.  

Кащеев В.И. Из истории 

межгосударственных отношений в эпоху 

эллинизма. Москва: Греко-лат. кабинет 

Ю.А. Шичалина, 1997. 128 с. 
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елліністичних держав. Кошеленко Г.А. Греческий полис на 

эллинистическом Востоке. Москва: Наука, 

1979. 296 с.  

Левек П. Эллинистический мир. Москва: 

Наука, 1989. 256 с.  

Пети П., Ларонд А. Эллинистические 

цивилизации. Москва: АСТ, 2004. 160 с. 

15. Эллинистический мир: Государства и 

правители / Отв. ред. О.Л. Габелко. Москва: 

Рос. гум. науч. фонд, 2013. 376 с.  

 

Тема 12. Рим царської доби. 

Етруська цивілізація, Карфаген і 

Велика Греція у І тис. до н.е. 

Природні умови та населення. 

Періодизація історії стародавнього 

Рима та її особливості. Основні 

проблеми давньоримської історії. 

Історіографія та джерела з історії 

Стародавнього Риму. Особливості 

джерел з ранньої римської історії. 

Фасти, аннали, Великі аннали. 

Етруська цивілізація. Походження 

етрусків. Виникнення Риму. Родова 

організація. Соціальна будова: 

патриції та плебеї, патрони та 

клієнти. Державна структура. 

Царська влада в Римі. Реформи 

лекція 2 

год, 

самостій

на 

робота, 

3 год. 

Маяк И.Л. Рим первых царей. Генезис 

римского полиса. Москва : Изд-во МГУ, 

1983. 272 с. 

Немировский А.И. Этруски. От мифа к 

истории. М.: Наука, 1983. 261 с. 
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Сервія Тулія. 

Тема 13. Римська Республіка  

Причини боротьби патриціїв та 

плебеїв, основні її етапи. Римське 

суспільство за «Законами XII 

таблиць». Закон Канулея. Закон 

Гортензія. Завершення боротьби 

патриціїв та плебеїв. Набуття 

плебеями громадянських прав. Нові 

елементи станової структури 

римського суспільства. Державний 

лад ранньої Римської республіки. 

лекція 2 

год, 

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота, 

4 год. 

Законы XII таблиц 

Ельницкий Л.А. Возникновение и развитие 

рабства в Риме в VIII-III вв. до. н.э. Москва: 

Наука, 1964. 288 с.  

Историография античной истории / Под ред. 

В.И. Кузищина. Москва:Высш. шк., 1980. 

416 с  

Ковалев С.И., Штаерман Е.М. Очерки 

истории Древнего Рима: пособие для 

учителей. Москва: ГУПИ, 1956. 334 с. 

Немировский А.И. История раннего Рима и 

Италии. Возникновение классового общества 

и государства. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-

та, 1962. 

Заборовский Я.Ю. Очерки по истории 

аграрных отношений в Римской республике. 

Львов, 1985. 

презентація 

лекції, 
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Тема 14. Принципат Октавіана 

Августа 

Особливості політичного устрою 

Римської республіки у І ст. до н.е. 

Соціальна опора влади Августа. 

Відносини принцепса з сенатом, 

вершниками, плебсом, 

провінційними рабовласниками;  

Римська армія в системі принципату. 

Створення бюрократичного апарату 

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота, 

4 год. 

Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати 

цезарем 

Егоров А.Б. Рим на грани эпох. Проблемы 

рождения и формирования принципата. 

Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1985. 226 с. 

Машкин Н.А. Принципат Августа. Москва-

Ленинград: Изд-во АН СССР, 1949. 686 с.  

Межерицкий Я.Ю. «Республиканская 

монархия»: метаморфозы идеологии и 

политики императора Августа. Москва-
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управління при Августі Калуга: Изд-во КГПУ, 1994. 442 с.  

Михайловский М.А. Власть Октавиана 

Августа. Москва: Русское слово, 2000. 208 с. 

Парфенов В.Н. Император Цезарь Август: 

Армия. Война. Политика. СПб.: Алетейя, 

2001. 278 с.  

Утченко С.Л. Древний Рим: События. Люди. 

Идеи. Москва: Наука, 1969.  

Шифман И.Ш. Цезарь Август. Ленинград: 

Наука, 1990. 200 с.  

 

Тема 15. Зміцнення системи 

принципату у І – ІІ ст.  

Джерела. Імператори та сенат. 

Бюрократичні принципи правління. 

Політика імператорів по 

відношенню до плебеїв і рабів.  

Провінційна політика імператорів. 

 

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота, 

4 год. 

Утченко С.Л. Древний Рим: События. Люди. 

Идеи. Москва: Наука, 1969.  

Утченко С.Л. Юлий Цезарь. Москва: Мысль, 

1976.  

Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. 

М.:, 1979. 
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Тема 16. Пізня Римська імперія 

Криза III ст. Занепад економіки.  

Політична криза. Ускладнення 

соціальної структури. Вихід із кризи. 

Диоклетіан і початок створення 

системи домінату. Реформи 

Діоклетіана. Тетрархія. 

Реорганізація адміністративної 

системи. Податкова реформа. Едикт 

лекція 2 

год, 

самостій

на 

робота, 

4 год. 

Балух В.О. Історія античної цивілізації 

Машкин Н. А. История Древнего Рима. 

Моммзен Т. История Рима /Пер. с нем. Под 

ред. Ф. В. Кипарисова и Н. А. Машкина, V. 

Москва, 1936-1941, 1949.  

История Древнего Рима / В.И. Кузищин, И.Л. 

Маяк, И.А. Гвоздева и др.; Под ред. В.И. 

Кузищина. Москва : Высш. шк., 2000. 384 с.  

История древнего мира : Ч.ІІ. Греция и Рим / 

презентація 

лекції 

5/5 травень 



про ціни і державне регулювання 

економіки. Релігійна політика 

Діоклетіана. Гоніння на християн. 

Зовнішня політика . Завершення 

реформ Костянтином. Закріпачення 

станів: колонів. ремісників, куріалів. 

Реформи в армії. Грошова реформа і 

нова система грошового обігу. 

Релігійна політика Костянтина. 

Міланський едикт. Нікейський 

собор. Перетворення християнства у 

державну релігію. Заснування 

Константинополя та перенесення 

столиці 

 

Под ред. Бокщанина А.Г. Москва : 

Просвещение, 1981. 432 с. 

Тема 17. Римське суспільство і 

держава у IV ст. 

Економічне становище Римської 

імперії у IV ст. Закріплення колонів 

та перетворення їх на головного 

виробника. Поселення варварів у 

межах імперії та початки 

варваризації імперії. Наступники 

Константина. Юліан Відступник і 

спроба реставрації язичництва. 

Остаточна перемога християнства. 

Аріанство, донатизм. Монашество. 

Єресі. Багауди, агоністики. Культура 

семінар 

2 год, 

самостій

на 

робота, 

4 год. 

Балух В.О. Історія античної цивілізації 

Машкин Н. А. История Древнего Рима. 

Моммзен Т. История Рима /Пер. с нем. Под 

ред. Ф. В. Кипарисова и Н. А. Машкина, V. 

Москва, 1936-1941, 1949.  

История Древнего Рима / В.И. Кузищин, И.Л. 

Маяк, И.А. Гвоздева и др.; Под ред. В.И. 

Кузищина. Москва : Высш. шк., 2000. 384 с.  

История древнего мира : Ч.ІІ. Греция и Рим / 

Под ред. Бокщанина А.Г. Москва : 

Просвещение, 1981. 432 с. 

підготовка 

конспекту 

семінарськ

ого заняття  

 

5/5 травень 



пізньої Імперії. 

Тема 18. Падіння Західної Римської 

імперії 

Поглиблення кризи 

рабовласницького способу 

виробництва наприкінці IV - на 

початку V ст. Елементи феодалізації.  

Політична криза другої половини IV 

ст. і вторгнення варварів. „Велике 

переселення народів”. Битва при 

Адріанополі та її значення. Феодосій 

І та його боротьба за єдність 

Римської імперії. Розпад імперії на 

Західну та Східну.  

Наступ германських племен. 

Нашестя Аттіли. Набіг вандалів на 

Рим. Утворення на територіях 

імперії варварських королівств.  

Падіння Західної Римської імперії, її 

історичне значення. Історіографія 

проблеми. Історичне значення 

античної цивілізації як етапу 

всесвітньої історії. 

самостій

на 

робота, 

4 год. 

Балух В.О. Історія античної цивілізації 

Машкин Н. А. История Древнего Рима. 

Моммзен Т. История Рима /Пер. с нем. Под 

ред. Ф. В. Кипарисова и Н. А. Машкина, V. 

Москва, 1936-1941, 1949.  

История Древнего Рима / В.И. Кузищин, И.Л. 

Маяк, И.А. Гвоздева и др.; Под ред. В.И. 

Кузищина. Москва : Высш. шк., 2000. 384 с.  

История древнего мира : Ч.ІІ. Греция и Рим / 

Под ред. Бокщанина А.Г. Москва : 

Просвещение, 1981. 432 с. 

 5/5 червень 

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) 

 

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 Греції та Риму. 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 Греції та Риму, 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. Здатен (на) самостійно на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в 

Україні, 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,  поважає різноманітність та мультикультурність. Демонструє 

вдосконалення з високим рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції. 

 
 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

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 в Україні, 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. 

 

Семінарські 

заняття 

 

Умови допуску 

до підсумкового 

контролю 

Належне виконання: 

1) змісту питань планів семінарських занять, а також завдань, які виносяться на самостійну роботу. 

2) індивідуальних робіт  

Студент (-ка) допускається до підсумкового контролю (екзамену) за умови відпрацювання усіх 

«заборгованостей» та набору 25 і більше балів. 

7. Політика курсу 



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 

Джерела 

1. Арістотель. Афінська політейя   

2.  Геродод. Історії в дев'яти книгах. К.: Наукова думка, 1993. 576 с.  

3.  Гесіод. Роботи та дні [скорочено] Переклад В.Свідзинського / Антична література: Хрестоматія. Упорядник О.І. 

Білецький. К.: Радянська школа, 1968 (2-ге видання). С.: 116-126. 

4.  Фукідід. Історія.  

5. Ксенофнт. Грецька історія.  

6.  Плутарх. Избранные биографии /Пер. с греч. Под ред. С. Я. Лурье.1941.  

7.  Полибий. Всеобщая история в сорока книгах /Пер. с греч. Ф. Г. Мищенко, т. I-III. Москва, 1890-1899.  

8. Таціт Корнелій.  

9.  Гай Светоній Транквілл. Життєписи дванадцяти цезарів / Перекл. з латин. П. Содомора. Львів: Сполом, 2012. 280 с.  

Основна:  

10. Балух В.О. Історія античної цивілізації. – У 3-х т.  

11. Буассье Г. Археологические прогулки по Риму. Москва, 1915.  



12. Бузескул В. П. Афинская полития Аристотеля как источник для истории государственного строя Афин до конца V в. - 
Харьков, 1895.  

13. Бузескул В. П. Введение в историю Греции: Обзор источников и очерк разработки греч. истории в XIX и в нач. XX в. - 
Изд. 3–е, перераб, - Пг., 1915.  

14.  Бузескул В. П. История афинской демократии,  СПб., 1909.  
15.  Валлон А. История рабства в античном мире /Пер. с франц. С. П. Кондратьева. Москва, 1941.  
16. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи древней Греции й Рима / Лидия Винничук. – М., 1988. – 495 с 
17.  История Древней Греции : учеб. / Под ред. В.И. Кузищина. Москва : Высш. шк., 2005. 400 с.  
18. История Древней Греции / Под ред. В.И. Авдиева, А.Г. Бокщанина, Н.Н.Пикуса. Москва : Высш. шк., 1972. 424 с. 
19. История Древнего Рима / В.И. Кузищин, И.Л. Маяк, И.А. Гвоздева и др.; Под ред. В.И. Кузищина. Москва : Высш. шк., 

2000. 384 с.  
20. История древнего мира : Ч.ІІ. Греция и Рим / Под ред. Бокщанина А.Г. Москва : Просвещение, 1981. 432 с. 
21.  Ковалев С. И. История Рима. Ленинград, 1948.  
22.  Кубланов М. М. Возникновение христианства. Эпоха. Идеи. Искания. Москва, 1974.  
23. Машкин Н. А. История Древнего Рима.  
24.  Моммзен Т. История Рима /Пер. с нем. Под ред. Ф. В. Кипарисова и Н. А. Машкина, т. I—Ш, V. Москва, 1936—1941, 

1949.  
25.   Ставнюк В.В. Становлення афінського поліса. К., 2006  
26.  Фридлендер Л. Картины из бытовой истории Рима в эпоху от Августа до конца династии Антонинов/Пер. с нем. Под 

ред. Ф. Ф. Зелинского и С. В. Меликовой, ч. 1. СПб., 1914.  
Додаткова: 

27. Античная Греция : проблемы развития полиса : в 2 т. / Под ред. Е.С.Голубцовой. Т. 1. Москва : Наука, 1983 423 с.:  Т. 2. 
Москва : Наука, 1983 383 с. 

28. Бартонек А. Златообильные Микены. Москва : Наука, 1991. 352 с. 
29. Блаватская Т.В. Греческое общество ІІ тыс. до н.э. и его культура. Москва : Наука, 1976. 173 с. 
30. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. Москва : Прогресс, 1992. 624 с. 
31. Заборовский Я.Ю. Очерки по истории аграрных отношений в Римской республике. Львов: Вища школа, 1985. 198 с. 
32. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. Москва : Высшая школа, 1990. 456 с. 

 



33.Кун М.А. Легенди і міфи стародавньої Греції. Київ : Рад. школа, 1967. 456 с.
34.Левек П. Эллинистический мир. Москва : Наука, 1989. 252 с.
35.Маяк И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. Москва : Изд-во МГУ, 1983. 272 с.
36.Немировский А.И. Этруски. От мифа к истории. Москва : Наука, 1983. 261 с.
37.Словарь античности. Москва : Прогресс, 1989. 704 с.
38.Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. Москва : Наука, 1965. 268 с.
39.Утченко С.Л. Юлий Цезарь. Москва : Мысль, 1984. 366.
40.Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1988. 232 с.
41.Шахермайр Ф. Алекандр Македонский. Москва : Наука, 1984. 384 с.
42.Шифман И.Ш. Цезарь Август. Ленинград : Наука, 1990. 200 с.
43.Штаерман Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. Москва : Наука, 1964. 263 с.
44.Яйленко В.П. Греческая колонизация УТТ-Ш вв. до н.э. Москва : Наука, 1982. 312 с.
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