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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Історія Стародавнього Сходу» є складовою всесвітньої історії.
В історії людства на певних етапах окремі народи ставали носіями суспільного прогресу.
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, а також на теренах
Малої Азії, Східного Середземномор’я та Іранського нагір’я. Перші в історії людства соціально
стратифіковані суспільства та держави утворилися в регіоні, який в історіографії традиційно
називається Стародавнім Сходом. Вивчення дисципліни «Історія Стародавнього Сходу» сприяє
процесу формування історичного світогляду щодо загальнокультурного, соціально-економічного
розвитку людства.
Предметом вивчення є процес антропогенезу, соціально-економічне, культурне життя
давньосхідних суспільств, політичні системи найдавніших цивілізацій, які існували в долинах
річок Євфрату, Тигру, Інду, Гангу, Хуанхе, Янцзи, а також на теренах Малої Азії, Східного
Середземномор’я та Іранського нагір’я.
Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів:
1. Вступ до курсу. Первісна доба.

2. Країни Близького Сходу (ІV – І тис. до н.е.).
3. Країни Південної Азії та Далекого Сходу.
Мета дисципліни «Історія Стародавнього Сходу» полягає у формуванні у здобувачів
освіти компетентностей, пов’язаних із розумінням особливостей процесу антропогенезу,
економічного, соціального, політичного і культурного розвитку давньосхідних суспільств, як
складових розвитку світової цивілізації, а також типології їх держав.
ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Шифр
згідно ОПП
ЗК 02

ЗК 05
ЗК 06
ЗК 07
ФК 03
ФК 06
ФК 09

ФК 10
ПРН 01

Компетентності
Здатність зберігати та примножувати культурні цінності на основі розуміння
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань
про природу і суспільство, зберігати баланс між професійним та особистим
життям.
Здатність ефективно працювати одноосібно, у складі команди і в
мультидисциплінарному оточенні.
Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.
Здатність спілкуватися державною мовою усно та письмово, доносити власну
думку іноземною мовою усно та письмово.
Володіння основами цілепокладання, планування та організації освітнього
процесу, моделювання змісту навчання історії відповідно до обов’язкових
результатів навчання учнів.
Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних
досягнень учнів з історії.
Здатність орієнтуватися в історичному часі, застосовувати періодизацію як спосіб
пізнання історичного процесу, доцільно використовувати категоріальнопонятійний апарат і хронологію історичної науки. Здатність розкривати загальну
структуру історичної науки на основі взаємозв’язку основних історичних процесів
та постатей.
Здатність до абстрактного мислення, пошуку, оброблення, аналізу та синтезу
інформації з різних джерел.
Програмні результати навчання
Уміння аналізувати й розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні
проблеми у сфері професійної діяльності або навчання.

ПРН 02

Розуміння значення культури як форми людського існування, здатність цінувати
різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй діяльності
сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва.

ПРН 04

Використання сучасних методик і технологій організації освітнього процесу,
оцінки досягнень учнів на різних етапах вивчення історії для успішного й
ефективного здійснення професійної педагогічної діяльності.

ПРН 09

Здатність продовжувати навчання упродовж життя і вдосконалювати здобуті під
час навчання компетентності з високим рівнем автономності.
Здатність чітко і логічно відтворювати базові історичні знання, оцінювати нові
відомості, факти, події та інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної
історичної картини світу.

ПРН 11

ПРН 13

Уміння використовувати методологію історії як науки, характеризувати об’єктивно
й неупереджено історичні події та постаті різних історичних періодів,
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між окремими подіями та явищами на
підставі критичного аналізу історичних джерел, інтеграції їх змісту, визнання й

сприйняття різноманітності їх оцінок.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ
У ході вивчення навчальної дисципліни “Історія Стародавнього Сходу” для передачі
великого масиву інформації (факти, висновки, оцінки) застосовується пояснювальноілюстративний метод; при розгляді окремих питань використовується метод проблемного викладу.
При самостійному вивченні студентами джерел та літератури застосовується дослідницький
метод. Наочні методи (ілюстрування, показ) дають можливість студентам краще засвоїти новий
матеріал. При вивченні проблемних питань застосовуються дискусійні методи.
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
№

1

Назва теми

Лекції

Практичні
заняття
Модуль І. Вступ до курсу. Первісна доба
Вступ до курсу «Історія
2
Стародавнього Сходу». Утворення
людського суспільства

Самостійна
робота
2

2

Первісний антропогенез, соціогенез.
Духовна культура.

2

3

Розклад
первісного
Зародження цивілізації.

2

3

Модуль ІІ. Країни Близького Сходу (ІV – І тис. до н.е.)
Процес
державотворення
на
2
Стародавньому Сході

2

4

Месопотамія: Шумерська цивілізація,
Вавілонія та Ассирія у ІІ тис. до н.е.

2

4

5.

Країни Месопотамії у І тис. до н.е.

2

6.

Культура Месопотамії

7.

Держави Месопотамської периферії у
І тис. до н.е.(Урарту Фрігія, Лідія)

суспільства.

2

6
4

4

4
2

8
6

8.

Давній Єгипет (ІV – ІІ тис. до н.е.)

2

9.

Пізнє царство в Єгипті. Культура
Стародавнього Єгипту

2

10. Мала Азія в давнину.

2

11. Країни Східного Середземномор’я.

2

12. Іран і Середня Азія в давнину

2

2

4
4

2

4
6

2

4

Модуль ІІІ. Країни Південної Азії та Далекого Сходу.
13. Південна Азія у давнину
2
6

4

14. Стародавній Китай

2

4

2

15. Стародавня Японія
Разом за курс - 120 год

6
28

22

70

Тематика практичних занять1
1

Методичні рекомендації та список літератури до кожного заняття див.: Доманова Г. С. Історія Стародавнього Сходу :
Методичні рекомендації. Чернігів: НУ«ЧК», 2020. 74 с.

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва теми

Духовна культура первісного суспільства
Історія археологічних досліджень Месопотамії
Старовавілонське суспільство за законами Хаммурапі
Культура народів Стародавньої Месопотамії
Єгипет в епоху Нового царства
Соціально-економічний
лад
Хеттської
держави
за
Новохеттськими законами
7. Перська держава за перших Ахеменідів
8. Соціально-економічний лад стародавньої Індії за «Законами
Ману»
9. Виникнення і поширення буддизму
10. Соціально-економічна і політична криза в Китаї (І ст. до н.е. –
ІІ ст. н.е). Селянські повстання

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
Основна література:
1. Алексеев В. П., Першиц А. И. История первобытного общества. Учебник для студентов вузов.
Изд. 6 е. М. : АСТ, Астрель. 2007. 350 с. URL : http://194.44.152.155/elib/local/r18.pdf
2. Захарова О. О. Практикум з історії Стародавнього Сходу. Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2011.
248 с.
3. Історія стародавнього світу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. істор. спец. Т. 1 /
С. О. Голованов // Всесвітня історія: в 5 т. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 472 с.
4. Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу. Київ : Либідь, 2002, 2009. 592 с. URL :
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-105.html
5. История древнего мира: В 3 кн. / Под ред.И. Дьяконова, В. Нероновой, И. Свенцицкой. 3-е изд. М.,
1989. URL : http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000001/index.shtml
6. История Древнего Востока : учебник для вузов / под ред В. И. Кузищина. Изд. 3-е, перераб. и доп.
Москва : Высшая школа, 2003. 462 с. URL : http://yanko.lib.ru/ann/hist_anc_east-kuz-a.htm
7. Станко В.М., Гладких М. І., Сегеда С. П. Історія первісного суспільства. К. : Либідь, 1999. 239 с.
8. Скирда В. В., Шрамко Б. А. Історія первісного суспільства : підручник. Харків : ХНУ імені
В. Н. Каразіна, 2018. 172 с.
9. Шама О. І. Хрестоматія з історії Стародавнього Сходу : посібник для студентів історичного
факультету. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014.
Допоміжна література
1. Всемирная история: Век железа. Древнейшие цивилизации Востока. Минск, 2000. 760 с.
2. Глиняний В. П. Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник. 7-ме вид. Київ, 2012.
768 с.
3. Геродот История в девяти книгах / Геродот; пер. с греч. и комм. Г. А. Стратановского ;
вступ. ст. И. Е. Сурикова, Москва, 2004. 640 с.
4. Егер О. Всемирная история: в 4 т. Т.1. Древний мир / О. Егер. 3-е изд., испр. и доп., Минск,
2001, 664 с.
5. История Востока : в 6-ти т. Т.1. Восток в древности. Москва, 1997. 688 с.
6. История Древнего мира. Древний Восток. Египет, Шумер, Вавилон, Западная Азия. Минск,
1999. 832 с.
7. Левчук Л. Т., Гриценко В. С., Єфименко В. В. Історія світової культури : навч. посіб. Київ, 2010. 400 с.
8. Самые знаменитые страны Древнего мира : иллюстрированная энциклопедия / сост. А.И. Пантилеева;
ред. М. А. Шахов. Москва, 2011. 104 с.

Інформаційні ресурси в Інтернеті:
«Всемирная история» URL : http://historic.ru/
«Древний Египет» URL : http://ru-egypt.com/
«Древний Египет. История, археологические находки и другое о древнейшей цивилизации нашей
планеты» URL : http://egipet.uz/
«Военная энциклопедия» URL : http://voenn.claw.ru
«Египтологический Изборник» URL: http://www.egyptology.ru/
«История древнего мира» URL : http://konan.3dn.ru/
ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ
Студент має право:
- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями головних
засад соціально-політичного, економічного розвитку давньосхідних цивілізацій;
- вносити пропозиції щодо форм і методів проведення аудиторних занять;
- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку;
- отримати індивідуальні консультації у викладача.
Студент повинен уміти:
- аналізувати джерела з історії Стародавнього Сходу, працювати з науковою
літературою;
- користуватися історичною термінологією, володіти історичною картою, працювати з
контурною картою;
- аналізувати соціально-політичні й економічні процеси, що характеризували найдавніші
давньосхідні цивілізації.
- застосовувати набуті знання, навички та вміння в самостійній практичній, науковій та
педагогічній роботі;
- аргументувати власну думку з дискусійних питань.
- спираючись на вимоги програми, відбирати для уроків історії найважливіші факти й
поняття з навчальної дисципліни «Історія Стародавнього Сходу»
Студент зобов’язаний:
- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу,
запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин;
- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил
етичної поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача;
- виконувати завдання самостійної роботи (підготовка до колоквіуму, написання
рефератів, робота з картами);
- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів.
Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття
дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і
при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік
відвідування тощо).
Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами «Положення про
академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і доповненнями
від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1TggRAFOn49g08VcMd_XsZHGyYNpm5LPs/view). У
процесі навчання забороняються плагіат (написання рефератів), фальсифікація результатів,
списування, хабарництво.
Політика щодо викладання. Викладання навчальної дисципліни відбувається на засадах
студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного плюралізму.
Розподіл балів

Види контролю
Робота на практичному занятті
Самостійна робота:
Колоквіум
Робота з історичною та контурною
картами
Тести (платформа Online Test Pad)
(можлива заміна на реферування,
написання есе)
Підсумковий контроль (екзамен)

Кількість
11

Бали
4

Загальна кількість балів
до 44

1
1

10
6

до 10
до 6

3

5

до 15

1

25

до 25

Усього:
до 100
Здобувачі освіти також можуть отримати додаткові бали за: виконання рефератів, есе
дослідницького характеру, наукових тез або статей за темою курсу, участь в університетській,
всеукраїнській олімпіаді з історії, науково-практичній конференції.

