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СИЛАБУС КУРСУ
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ
2020-2021 навчальний рік
Назва курсу
Всесвітня історія 
Адреса викладання курсу
м. Львів, вул. Університетська, 1
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури  
Галузь знань, шифр та назва спеціальності
галузь знань  03 гуманітарні науки, спеціальність  034 культурологія
Викладач (-і)
Король Наталя Мирославівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії культури 

Контактна інформація викладача (-ів)
HYPERLINK "mailto:Natalya.Korol@lnu.edu.ua" Natalya.Korol@lnu.edu.ua 
тел. (032)-239-42-10 (кафедра теорії та історії культури)
Консультації по курсу відбуваються
кафедра теорії та історії культури, вул. Університетська, 1, ауд. 357
                      
Інформація про курс
«Всесвітня історія» є нормативною дисципліною  і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 034 «Культурологія». Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 7 кредитів, 210 год. Для вивчення дисципліни передбачено чотири змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Коротка анотація курсу
«Всесвітня історія» має предметом вивчення з ознайомленням та інтерпретацією історичних фактів та суспільних явищ різних країн, регіонів та цивілізацій, аналіз спільних рис та відмінностей у їх історичному розвитку, з'ясування матеріальних та інтелектуальних досягнень та можливостей людства у минулому, сучасному і у перспективі  майбутнього.
 Знання студентів контролюють за якістю виступів на семінарських заняттях, індивідуальних завдань самостійної роботи, а також за якістю виконання контрольних модульних робіт. Діагностують студентів поточним контролем і оцінюють у 100 балів.
Мета та цілі курсу
Метою курсу є аналіз особливостей розвитку світового історичного процесу; реалізація даної мети передбачає вирішення наступних цілей: розглянути визначення понятійного апарату, принципів та методів дослідження історії, осмислення та аналіз історичних подій минулого і сьогодення у контексті особливостей та характерних рис розвитку державно–політичних і конфесійно–культурних систем народів і країн; відображення історичного досвіду державотворення, мислення і способу дій державних діячів, політиків, широкого загалу людей.
Література для вивчення дисципліни
Балух В.О .Історія античної цивілізації: в 3-х т. Чернівці: «Наші книги», 2007. 
Балух В.О .Історія середніх віків: У 2-х-т.    -Чернівці: ТОВ «Наші книги» 2010.
	Всесвітня історія. Навч. посіб. / Під ред. Б.М.Гончара та ін.  К.:Знання, 2002. Голованов С.О. Всесвітня історія: Навч.посіб. за ред. Ю.М.Алексєєва.  К.: Каравела, 2006
	Дейвіс Н. Європа: Історія / Пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко.  К., Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001
	Історія сучасного світу. Навчальний посібник / Ю.А.Горбань та ін.  К.: Телепресінформ, 2001. 
	Кіндер Г., Хільгеман В. Всесвітня історія dtv-Atlas Худож. Гаральд і Рут Букор. Наук. ред. пер.: А.Г. Слюсаренко, О.Ф. Іванов. Пер. з нім.  К.: Знання-Прес, 2001.  631 с.
	Крижанівський О.П. Історія стародавнього Сходу: Курс лекцій: Навч. посібник.  К.: Либідь, 2000. 
Стельмах С.П., Слюсаренко А.Г., Пивовар С.Ф. Всесвітня історія. Новий період (кінець XVIII – початок ХХ ст.).  К.: Видавничий центр «Академія», 1998.
	Харарі Ювал Ной. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. Харків: КСД, 2016.


Тривалість курсу
7 кредитів, 210 год.
Обсяг курсу
96  аудиторних години
З них:
48  годин лекцій
48 годин  практичних занять
114 годин самостійної роботи
Очікувані результати навчання
Після завершення курсу студент повинен:
ЗНАТИ:  
	     визначальні методологічні принципи та методи наукових історичних досліджень; 
	періодизацію історії, схожість та відмінність у історичному розвитку народів різних періодів та епох; 

принципи історичної організації та функціонування суспільства у політичній, економічній, соціальній та культурно – конфесіональній сферах життя ; 
погляди фахівців на проблеми розвитку минулої і сучасної істрії. 
УМІТИ:
застосовувати методологічні принципи та методи наукового історичного дослідження; 
	класифікувати та аналізувати порівняльний аналіз щодо історичного розвитку держав, країн, етносів у політичній, економічній, соціокультурній сферах суспільного життя; 

розрізніти різні політичні режими та їх конкретну політику; 
визначати чинники суспільного реформування та пояснювати його необхідність і якісний стан; 
орієнтуватися у тенденціях і особливостях сучасного, світового, історичного процесу. Проводити певні аналогії з історичним розвитком України; 
визначати чинники виникнення та можливі шляхі вирішення глобальних проблем людства. 

Формат курсу
Очний
Теми
Подано у табличній формі схеми курсу «Всесвітня історія»
Підсумковий контроль, форма
Залік
Пререквізити

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії України та світової історії. 
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу
Проблемно-пошукові.
Техніки опрацювання дискусійних питань.
Метод проєктів і їх презентацій.
Метод усного опитування.
Необхідні обладнання
Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі інтернет.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)
Критерії оцінювання за курсом «Всесвітня історія»:
Загалом – 100 балів, з них:
Поточне тестування та самостійна робота
Контролі
знань
Сума



Змістові модулі №1-2

Змістові модулі № 3-4
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                                               Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка  ECTS
Оцінка в балах
За національною шкалою



Оцінка
Залік

А
90 – 100
5
Відмінно


Зараховано

В
81-89
4
Дуже добре 


С
71-80

Добре


D
61-70
3
Задовільно 


Е 
51-60

Достатньо





Питання до заліку
Періодизація первісного суспільства.
Палеолітична доба в розвитку людства.
Головні 	здобутки людства в епоху мезоліту.
Неолітична революція та її наслідки.
Культурні і соціальні зміни в епоху міді та бронзи.
Виникнення цивілізацій: Стародавній Схід.
Виникнення Єгипту та проблема періодизації його історії..
Шумерська цивілізація.
Давньовавілонське царство.
Стародавня Ассірія.
Нововавілонське царство.
Східне Cередземномор’я в історії :  давньоєврейська держава.
Фінікія в культурному розвитку людства.
Стародавня Персія.
Періодизація Історії Стародавньої Греції.
Кріто-Мікенська цивілізація.
Троянська війна в історії та в культурі.
Історичний розвиток Афінської держави.
Стародавня Спарта.
Велика грецька колонізація.
Греко-перські війни.
Розквіт Македонії та встановлення македонської гегемонії в Греції.
Східний похід Олександра Македонського.
Утворення елліністичних держав.
Періодизація історії Стародавнього Риму.
Виникнення Риму та царський період його історії.
Рання Римська республіка.
Пунічні війни.
Особливості розвитку пізньої Римської республіки.
Військова справа стародавніх римлян.
Громадянські війни і утворення Римської імперії.
Імператорські династії Стародавнього Риму.
Утворення варварських королівств.
Падіння Західної Римської імперії.
Франкська держава Меровінгів.
Держава Каролінгів.
Карл Великий і поява середньовічної Європи.
Походи вікінгів.
Хрестові походи та їх наслідки.
Франція доби Капетингів (к. Х – ХІІІ ст.)
Філіпп ІV Красивий і зміцнення Франції.
Столітня війна і завершення об’єднання Франції.
Англія VІІІ – середини ХІ ст.
Норманське завоювання Англії та його наслідки.
Правління Плантагенетів: Генріх ІІ, Ричард Левине Серце та Джон Безземельний.
Генріх ІІІ Плантагенет та громадянська війна в Англії.
Війна Червоної і Білої троянд (1455-1485)
Утворення Священної Римської імперії.
Італійські міста-держави як чинник формування Нової доби світової історії.
Гуситські війни як предтеча Реформації.
Реконкіста в Іспанії.
Великі географічні відкриття та їх наслідки.
Поширення реформаційних ідей в Європі.
Контрреформація та її результати.
Франція ХVІ століття: проблеми формування абсолютизму та поширення протестантизму.
Абсолютизм у Франції в ХVІІ ст.
Тридцятилітня війна в Європі.
Англійська революція сер. ХVІІ ст..
Початок формування колоніальної системи світу.
Європейські держави в п.п.ХІХст.
Причини Великої Французької революції.
Початок Французької революції та діяльність Установчих зборів.
Законодавчі збори у Франції і початок революційних війн.
Правління Жиронди.
Якобінська диктатура.
Правління Директорії.
Консульство у Франції.
Війни Наполеона.
Реставрація Бурбонів і „Сто днів” Наполеона.
Віденський конгрес та його наслідки.
Виникнення США.
Сполучені штати Америки в п. пол. ХІХ ст.
Громадянська війна в США.
Опитування 
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.



