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дисципліни 

Передісторія цивілізацій 

Кафедра Кафедра історії та суспільних дисциплін 
Освітня програма  
Тип дисципліни, кількість 
кредитів та годин (лекції/ 
практичні/семінарські/ 
лабораторні 
заняття/самостійна 
робота) 

Тип дисципліни (обов’язкова чи вибіркова): вибіркова 
Кількість кредитів: 4 
Лекції: 14 
Практичні (семінарські) заняття: 16 
Лабораторні заняття: 0 
Самостійна робота: 90 
 

Викладач(і) 
відповідальний(і) за 
викладання навчальної 
дисципліни (імена, 
прізвища, наукові ступені 
і звання, адреса 
електронної пошти 
викладача/ів) 

 
 
Рац Адальберт Йосипович, PhD, доцент, 
доцент кафедри історії та суспільних дисциплін 
racz.bela@kmf.org.ua 

Пререквізити навчальної 
дисципліни 

- 

Анотація дисципліни, 
мета, завдання та 
очікувані програмні 
результати  навчальної 
дисципліни, загальні та 
фахові компетентності, 
основна тематика 
дисципліни  

Метою вивчення дисципліни є сформування у свідомості 
студентів наукові уявлення про історію світових 
цивілізацій, про їх передумови виникнення, про їх розвиток 
та закономірності існування. 
 
Завданнями дисципліни є розкриття суті і механізму 
історичних процесів, які проходили у світовій історії, 
висвітлення питань щодо обставин, критерій формування 
цивілізації. 
 
Компетентності: 
- аналіз літератури та наукових теорій; 
- визначення мети дослідження, завдання проблеми; 
- систематизація, класифікація матеріалу, узагальнення. 
 
Основна тематика дисципліни: 
I. модуль. Поняття цивілізації, історичний вимір 
II. модуль. Шлях до виникнення цивілізацій – природні та 
антропогенні чинники 
III. модуль. Цивілізаційні процеси - минуле та майбутнє. 
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Критерії контролю та 
оцінювання результатів 
навчання 

Критерії та засоби оцінювання:  
У навчальний період можливо здобути максимально 40 
балів, а на іспиті 60 балів. Іспит складається з трьох питань: 
по 20 балів за кожне. 

Інша інформація про 
дисципліну (технічне та 
програмне забезпечення 
дисципліни тощо)  

Інформаційні ресурси: 
 
http://kmf.uz.ua/hu/a-foiskola-egysegei/tanszekek/tortenelem-
es-tarsadalomtudomanyi-tanszek/ 
 
http://okt.kmf.uz.ua/ 
 

Рекомендовані джерела 
(основна та допоміжна 
література), електронні 
інформаційні ресурси 

1. Burenhult, Goran (ed.): A kőkori világ. Vadászó-
gyűjtögetők és korai földművelők. Magyar Könyvklub, 
1995 

2. Gowlett, John: Ascent to Civilization: The Archaeology 
of Early Humans. McGraw-Hill Publication. 1994 

3. Renfrew, Colin – Bahn, Paul: Régészet. Elmélet, módszer, 
gyakorlat. Osiris tankönyvek. Budapest, 1999. 

4. Renfrew, Colin: A civilizáció előtt. A radiokarbon-
forradalom és Európa őstörténete. Osiris Kiadó, 1998 

5. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації: 
Соціокультурний розвиток людства: Навчальний 
посібник. — К. : Либідь, 1999. — 360 с. 
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