
Історія стародавнього світу 

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 360 (кредитів ЄКТС – 12), аудиторні години: лекції – 96, 

семінарські заняття – 64. 

Лектори:  

докт. іст. наук, професор Петречко О.М. 

 

Результати навчання:  

Знання: 

– концепції походження людини та початок її трудової і суспільної діяльності, 

зародження культури та релігії; 

– суті та закономірностей родового ладу та його розпаду, виникнення приватної 

власності, класів та держави; 

– суті та закономірностей еволюції найважливіших давньосхідних цивілізацій та держав 

у основних регіонах (Близький Схід, Месопотамія, Східне Середземномор’я, Мала 

Азія та Закавказзя, Середня Азія та Іран, Південна Азія, Китай і Далекий Схід), 

основні періоди їх розвитку та загибелі; 

– основних періодів розвитку давньосхідних цивілізацій та держав. 

Уміння: 

– розкривати тенденції в розвитку науки про первісність та історіографії історії кожного 

регіону, дати характеристику джерельної бази, хронології та існуючих систем 

періодизації; 

– простежувати взаємозв’язок у розвитку різних сторін життя первісного суспільства; 

– працювати з історичними картами; 

– з’ясувати географічні та хронологічні межі тої чи тої давньосхідної цивілізації; 

– на підставі аналізу джерел глибоко аналізувати кожний період в розвитку 

давньосхідних цивілізацій (хетської, фрігійської, лідійської, урартської, 

середньоазійських, еламської, мідійської, перської, харапської, староіндійської / 

буддійської, старокитайської); 

– виділяти в історії згаданих цивілізацій основні проблеми: виникнення і особливості 

формування інституту держави, вплив природних умов на економіку та культуру, 

періоди розквіту і занепаду, спроби політичних і релігійних реформ (Ехнатона в 

Єгипті, Хаммурапі у Вавилоні, Шан-Яна і Ван-Мана в Китаї etc.), утворення 

«світових» держав (єгипетської в період Нового царства, ассирійської в 

Новоассирійський період etc.), розвиток та піднесення культури та мистецтва, процес 

кодифікації права (на прикладі Старовавилонського царства) чи відсутності писемної 

правової традиції (на прикладі Єгипту); 

– інтерпретувати свідчення писемних джерел (літературних в Єгипті, Епосу про 

Гільгамеша, Законів Хаммурапі, Старого Заповіту Біблії, хетських законів, урартських 

написів, “Авести” в Ірані та Середній Азії, літератури буддійського канону, едиктів 

Ашоки та “Артхашастри” Каутільї в Індії, старокитайських хронік та трактату 

Конфуція “Лунь-Юй”); 

– інтерпретувати вузлові проблеми розвитку стародавніх цивілізацій на основі сучасної 

методології та дослідницьких технік. 

Здатності: 

– застосовувати набуті знання та вміння з історії стародавнього світу для формування 

відповідних знань та вмінь в учнів; 



– аналізувати найдавніші писемні джерела та інтерпретувати особливості еволюції 

первісного суспільства і давньосхідних цивілізацій у контексті всесвітньо-історичного 

процесу; 

– проводити самостійне вивчення матеріалу з елементами наукового пошуку з проблем 

історії стародавнього світу та презентувати його результати. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– допоміжні історичні дисципліни; 

– археологія; 

– історія держави і права; 

– іноземна мова. 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

І. Історія первісного суспільства. 

Предмет і джерела до вивчення первісної історії. Походження людини та людських 

рас. Формування людського суспільства. Духовна культура кроманьйонців палеоліту і 

мезоліту. Розвинене родове суспільство. Пізнє родове суспільство та перехід до 

цивілізації. 

ІІ. Історія Стародавнього Сходу. 

Єгипет у Додинастичну епоху і період Раннього Царства. Централізована 

деспотична держава в період Стародавнього Царства. Єгипет у період Середнього 

Царства. Велика єгипетська держава в період Нового Царства. Єгипет у період Пізнього 

Царства. Культура Стародавнього Єгипту.  

Найдавніші держави Шумера і Аккаду (ІІІ тис. до н.е.). Месопотамія у ІІ тис. до н.е. 

Месопотамія у І тис. до н.е.: Новоассирійське і Нововавилонське царства. Культура 

Стародавньої Месопотамії.  

Сирія, Фінікія і Палестина в давнину. Карфаген у ІХ-ІІІ ст. до н.е. Хеттське царство. 

Держави на заході Малої Азії у ІІ-І тис до н.е. Ванське царство (Урарту) і держави 

Закавказзя. 

Елам і Мідія. “Світова” Персидська держава у VI – IV ст. до н.е. Середня Азія у ІІІ – 

І тис. до н.е. Кушанська держава і Парфія. 

Індська цивілізація. Індія у “ведійський період”. Варново-кастова система. Індія в 

“буддійський період”. Індія в “класичний період”. Культура Стародавньої Індії. 

Найдавніші китайські держави: Шан-Інь і Західне Чжоу. Китай у період Східного 

Чжоу. Перша централізована держава в Китаї – імперія Цінь. Імперія Хань. Культура 

Стародавнього Китаю. 

ІІІ. Історія Стародавньої Греції. 

Історіографія історії Стародавньої Греції.  Кріт і Ахейська Греція в ІІ тис. до н.е.  

Греція ХІ-ІХ ст. до н.е. 

Формування грецьких полісів. Пелопоннес у VIII-VI ст. до н.е. Формування поліса в 

Аттіці. Поліси інших областей Греції. 

Греко-перські війни та їх вплив на соціально-економічний і культурно-політичний 

розвиток Греції. Економіка Греції в V-IV  ст. до н.е. Соціальна структура Греції в V-IV ст. 

до н.е. Афінська демократія і спартанська олігархія  як політичні системи в V ст. до н.е. 

Пелопоннеська війна. Греція в першій половині IV ст. до н.е. (криза полісної системи). 

Піднесення Македонії і встановлення македонської гегемонії в Греції. Велика Греція і 

Причорномор’я в V-IV ст. до н.е. Основні аспекти давньогрецької культури VIII-IV ст. до 

н.е. 



Завоювання Олександра Македонського. Держава Селевкідів і елліністичний Єгипет. 

Пергамське царство. Македонія і Балканська Греція в елліністичний період. Римське 

завоювання. Елліністична культура. 

ІV. Історія Стародавнього Риму. 

Вивчення давньоримської історії в XIV-XX ст. Ранньорабовласницькі суспільства і 

держави в Італії (VIII-VI ст. до н.е.). Рим і Італія наприкінці VI – першій половині ІІІ ст. до 

н.е. Римська культура VI-IV ст. до н.е. 

Боротьба Риму з Карфагеном за переважання в Західному Середземномор’ї. 

Експансія Риму у Східному Середземномор’ї та перетворення його у найсильнішу 

державу Середземномор’я. Економіка і соціально-класова структура Риму у ІІ-І ст. до н.е. 

Внутрішня історія Риму у ІІ – на початку І ст. до н.е. 

Криза полісної системи Римської республіки. Загострення соціальних 

суперечностей. Римська культура ІІІ-І ст. до н.е. 

Правління Октавіана Августа. Соціально-економічні відносини в Римській імперії в 

І-ІІ ст. Римська імперія в І ст. н.е. Правління династії Юліїв-Клавдіїв і Флавіїв. 

Виникнення і становлення християнства (І-ІІ ст.). Римська імперія у ІІ ст. Династія 

Антонінів. "Золотий вік" Римської імперії. Культура І-ІІ ст. н.е. 

Криза римського суспільства та держави 

Римське суспільство і держава в IV ст. Система домінату. Римська культура в IV-V 

ст. Падіння Західної Римської імперії. Завершення історії Стародавнього Риму. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання контрольної роботи, 

індивідуального завдання. 

– підсумковий контроль: у першому семестрі екзамен, у другому – екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 

 

 


