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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

Програму співбесіди з всесвітньої історії для вступного додаткового фахового 

випробування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста розроблено з урахуванням програми з 

відповідних предметів ступеня молодшого спеціаліста. Співбесіда передбачає не тільки 

перевірку знань з формування основних теоретичних засад всесвітньої історії, а й 

можливості абітурієнта до їх осмислення і трансформації у свою повсякденну життєву 

практику, а згодом і в професійну діяльність за обраним фахом.  

Вимоги до знань і умінь абітурієнта. Основними цілями вивчення курсу 

всесвітньої історії є формування у студентів основ історичного мислення, універсальних і 

глибоких знань із загальної історії, вміння професійно використовувати їх у навчально-

педагогічній і суспільно-політичній діяльності, а також виховання патріотизму й активної 

позиції у справі формування громадянського суспільства в Україні, утвердження у їх 

свідомості загальнолюдських цінностей гуманізму та демократизму. 

Учасник вступного випробування з всесвітньої  історії для здобуття освітньо-

кваліфікаційних рівнів “бакалавр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” повинен знати: 

– основні процеси, явища,  факти, та періодизацію всесвітньої історії; 

– проблеми етногенезу основних етнічних груп та народів світу; 

– витоки становлення й розвитку державності як історичної форми організації 

суспільства; 

– характерні риси становлення політичної системи суспільства; 

– культурологічні проблеми всесвітньої історії, взаємовплив культур світу; 

– місце історичних особистостей в суспільстві та їх вплив на загальний 

історичний процес; 

– основні тенденції розвитку країн на сучасному етапі; 

– концептуальні підходи вітчизняної та зарубіжної історіографії до вивчення 

проблем всесвітньої історії. 

Учасник вступного випробування з всесвітньої історії для здобуття освітньо-

кваліфікаційних рівнів “бакалавр” на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший 

спеціаліст” повинен вміти: 

– вільно оперувати категоріально-понятійним апаратом історії; 

– розкривати суть та закономірності історичних суспільно-політичних та 

економічних явищ, виокремлювати їх складові частини та ознаки, аналізувати причини та 

наслідки; 

– встановлювати зв’язки між історичними подіями; 

– давати обґрунтовану об’єктивну оцінку історичним діячам та явищам; 

– визначати та характеризувати основні тенденції розвитку історичного процесу; 

– працювати з історичними документами; 

Структура вступного випробування. Вступне випробування з всесвітньої історії 

проводиться у формі співбесіди, що ґрунтується на відповідях абітурієнта на два 

запитання.  

 

 



2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТА НА ДОДАТКОВОМУ 

ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ 

Оцінювання відповідей абітурієнтів на усному вступному випробуванні з історії та 

методики її навчання проводиться за шкалою оцінювання від 100 до 200 балів. Кількісна 

та якісна характеристика виявлених теоретичних знань та практичних умінь і навичок 

вступників передбачає чотири рівні: низький (0-99 бали); задовільний (100-149 балів); 

достатній (150-174 бали) та високий рівень (175-200 балів). Оцінка знань проводиться за 

наступною шкалою: 

За шкалою  

університету 

 

Визначення Характеристика відповідей абітурієнта  

На питання теоретичного 

змісту  

На питання 

практичного змісту 

0-99 бали Низький Абітурієнт не усвідомлює 

змісту питання білету, а 

тому дає відповідь не по 

суті поставлених запитань. 

Не розуміє термінів з 

всесвітньої історії, не 

орієнтується в сучасних 

наукових дослідженнях в 

історичній сфері, не вміє 

обґрунтовувати професійне 

значення знань. 

Теоретичні положення не 

ілюструються прикладами 

з практики, не вміє 

аналізувати на основі 

попередньо набутих знань 

основні історичні факти із 

всесвітньої історії, 

будувати причинно-

наслідкові зв’язки 

100-149 бали Задовільний Відповіді на питання носять 

фрагментарний характер, 

характеризуються 

відтворенням знань на рівні 

запам’ятовування. Знання та 

розуміння термінів з в 

всесвітньої історії 

поверхове, відсутнє уміння 

обґрунтовувати власну 

думку. 

Абітурієнт лише частково 

уміє використовувати 

фахові знання для 

застосування на практиці.  

 

150-174 бали Достатній Відповідь на питання вірна і 

ґрунтовна (але не 

максимально повна) 

відповідь на запитання, у 

якій абітурієнт використав 

відомі йому фактичні 

знання, базові історичні 

поняття, виявив здібність до 

аналізу історичних подій, 

вміння робити необхідні 

висновки. При цьому, 

відповідь не носить 

узагальнюючого характеру, 

містить окремі неточності і 

несуттєві помилки. 

Абітурієнт вміє 

розкривати суть та 

закономірності 

історичних суспільно-

політичних та 

економічних явищ, 

виокремлювати їх 

складові частини та 

ознаки, аналізувати 

причини та наслідки 

175-200 бали Високий Відповідь на питання є 

повна, вірна, ґрунтовна і 

аргументована. Теоретично 

правильний і логічно 

Абітурієнт вільно оперує 

категоріально-понятійним 

апаратом історії. 

Встановлює зв’язки між 



обґрунтований виклад 

матеріалу, при якому 

абітурієнт повно і глибоко 

використав відомі йому 

фактичні знання, виявив 

здібність аналізувати 

історичні події і факти, 

давати оцінку історичним 

постатям, робити висновки і 

узагальнення з чітким їх 

формулюванням.  

історичними подіями, 

визначає та 

характеризувати основні 

тенденції розвитку 

історичного процесу. Вміє 

працювати з історичними 

документами 

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету набрав 

від 0-99 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для допуску в участі у 

конкурсному відборі до НПУ імені М. П. Драгоманова. Оцінювання рівня знань 

абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до 

критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за 

результатами обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали 

(оцінки) вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії 

усім абітурієнтам, хто брав участь у випробуванні після закінчення іспиту. 

 

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

Всесвітня історія. Історія Стародавнього світу 

Виникнення людини і людського суспільства. Місце людини в живій природі. 

Історіографі виникнення первісних людей (релігійна ідеалістична і матеріалістична) 

основні питання антропогенезу. Рушійні сили антропогенезу. Питання про 

прабатьківщину людини. Теорії моноцентризму і поліцентризму. 

Знахідки викопних предків людини і сучасних людиноподібних мавп. Теорії 

двох стрибків. Три етапи антропогенезу. Викопні антропоїди. Найдавніші і давні 

гомініди. Завершення процесу антропогенезу і формування людини сучасного типу. 

Виникнення рас. Теорія расогенезу. Теорія моногенізму. Теорія полігенізму. Розвиток 

мови і мислення у первісних людей. 

Виникнення родового суспільства. Характеристика материнського 

роду.Поява родового суспільства в історіографії (Л. Моргай, Ю. І. Семенов, О. І. 

Першиць. Л. А. Файберг. та М. О. Бутінов). Розвиток виробничих відносин в період 

верхнього палеоліту, мезоліту і неоліту. Прогрес в галузі обробки каміння. Господарчі 

заняття людей. Перехід до відтворюючих форм господарства в епоху неоліту. 

Виникнення нових галузей господарства. 

Суспільні відносини в період материнського родового ладу. Основні риси 

материнського ладу. Материнська родова община. Співвідношення роду з родовою 

общиною. Форми сім'ї і системи спорідненості. 

Розпад родового ладу. Перехід до патріархату. Відкриття і застосування металів 

у виробництві. Підйом виробничих відносин. Нові види господарської діяльності. 

Пахотне землеробство. Розвиток скотарства. Історіографія першого поділу праці в 

науці ( Ф. Енгельс, І. Н. Хлопін, А. М Хазанов і І. М. Дьяконов) і його соціально-

економічні наслідки. Розвиток обміну. Домонетні форми обігу. Рабство. 

Основні риси патріархального роду. Велика патріархальна сім'я як економічний 

осередок суспільства. Майнова диференціація. Патронімія. Гетерогенна община. Агнатне 

право. Перехід до батьківського права. 

Розкладання первіснообщинного ладу. Застосування заліза у виробництві і новий 

підйом продуктивних сил. Другий суспільний поділ праці і його соціально-економічні 

наслідки. Розвиток приватної власності. Соціальна диференціація. Розвиток боргового 



рабства. Розпад патріархального роду і великої патріархальної сім'ї. Моногамна сім'я. 

Формування сусідської общини. Шляхи і форми розкладання первіснообщинного ладу: 

пізній матріархат, патріархат. 

Військова демократія. Виникнення публічної влади і становлення держави. 

Виникнення держави. Основні ознаки і функції державної організації. 

Первісне людське стадо. Матеріальна культура нижнього і середнього палеоліту. 

Знаряддя праці: (поява нових знарядь праці–макро- і мікролітів, лука і стріл, рибальських 

човнів і тенетів, шліфованих кам'яних знарядь праці, гончарства, ткацтва, без ткацьких 

верстатів). Привласнюючі форми господарства. Засоби харчування. Суспільні відносини 

в період нижнього і середнього палеоліту. Колективні форми виробництва і 

розподілення. Проблеми соціогенезу. 

Первісна культура.Накопичення і розвиток первісними людьми корисних знань. 

Розвиток народної медицини. Зачатки наукових знань. Виникнення ранніх форм 

писемності. Піктографія. 

Виникнення мистецтва. Печерний живопис. Зображення на скеллях. Початки 

скульптури. Музика і танці в житті первісного суспільства. 

Первісна релігія.Розвиток релігійних уявлень. Культ сил природи. Солярний і 

астральні культи. Тотемізм. Фетишизм. Анімізм. Культ предків. Культ вождя. Первісна 

магія. Міфологія. Виникнення жрецтва. 

Первісне суспільство на території Європи. Знахідки кістяків давніх людей на 

території Франції, Німеччини, України тощо. Особливості заселення території Європи 

найдавнішими людьми. Історіографія питання. Особливості матеріальної культури 

первісних людей на території Європи. 

Первісне суспільство в Азії.Знахідки кістяків давніх людей на території 

Середньої Азії, Далекого Сходу, Китаю тощо. Теорії заселення Азії найдавнішими 

людьми. Особливості матеріальної культури первісних людей на території Азії. 

Вступ до історії Стародавнього Сходу.Значення історії Стародавнього Сходу в 

курсі загальної історії. Географічний огляд і хронологічні рамки курсу. Мовна 

характеристика населення давнього Сходу. Роль природних умов для розвитку країн 

Давнього Сходу. Рабство в стародавньому Сході. Форми держав Стародавнього Сходу. 

Давньосхідна деспотія. Військові монархії Міста-держави. Система управління. 

Джерела древнього Єгипту.Джерела. Пам'ятки староєгипетської писемності 

(літописи, життєписи вельмож, повчання, господарські документи). Дипломатичні 

джерела. Релігійна література. Твори античних авторів. Праця Манефона. Археологічні 

пам'ятники. Відкриття Ж. Ф. Шампольона і його продовжувачі. Внесок російських 

вчених у єгиптологію (В. С. Голеніщев, Б. А. Тураєв і ін.). Значення робіт радянських 

єгиптологів (В. В. Струве, М. А. Коростовцев, В. І. Авдієв, Ю. Я. Перепелкін, М. Е. 

Матье, О. Д. Берлєв, Т. М. Савельєва, І. А. Стучевский, І. С. Кацнельсон і ін.). 

Хронологія і періодизація історії Древнього Єгипту. 

Виникнення держави в Давньому Єгипті. Природні умови Нільської долини. 

Населення. Неолітичні і енеолітичні поселення. Сільські общини. Виникнення 

рабовласництва і його роль. Пережитки матрилінійності. Номи і їх об'єднання. Відміни у 

економіці Верхнього і Нижнього Єгипту. Особливості виникнення держави в Єгипті. 

Об'єднання країни під владою Менеса. Раннє царство (І і II династії). 

Форми виробничої діяльності в сільському господарстві, ремеслі, будівництві, 

рибальстві. Змінах в сільському господарстві, зокрема, в зрошувальній системі, в ремеслі 

і торгівлі в період Середнього царства. Освоєння нових земель. Тип держави і форма 

правління в період Середнього царства. Ускладнення соціальної структури суспільства. 

Повстання рабів і бідноти. Завоювання Єгипту гіксосами. 

Вигнання гіксосів і нове об'єднання країни. Зростання виробничих сил 

(поширення бронзових і поява залізних знарядь. Досягнення в сільському господарстві і 

ремеслі. Використання коня. Організація державного управління, армії і військової 



справи. Завойовницька політика фараонів XVIII династії. Походи Тутмоса III в 

Палестину, Сирію, Куш. Збагачення жрецтва. Релігійна реформа Ехнатона і її причини. 

Програма діяльності реформатора, та хід реформи. Соціальна опора та наслідки реформи. 

Відновлення попередньої релігійної системи. 

Єгипет в часи Пізнього царства (Лівійсько-Саісський період).Розвиток 

економіки. Поширення заліза. Роль жрецтва і найманих воїнів. Лівійське завоювання. 

Розпад Єгипту на номи. Вторгнення ефіопів. Розвиток торгівлі, лихварства і боргового 

рабства. Спроби реформи (Бокхорис). 

Ассірійське панування. XXVI Саісська династія. Псамметіх і його спадкоємці. 

Розвиток мореплавання. Захоплення Кіпру. Грецькі колонії в Єгипті і їх роль. Боротьба з 

Нововавилонським царством. Завоювання Єгипту персами 

Культура Давнього Єгипту. Пам'ятники літератури. Релігійно-філософські 

твори. Історичні тексти. Художня, література, її жанри (казки, повчання, релігійна і 

світська лірика). Науково-практичні знання в математиці, медицині, географії, 

астрономії, хімії. Календар. Єгипетська архітектура (піраміди, мастаби, скельні гробниці, 

храми). Скульптура і живопис. Єгипетський канон. Криза образотворчого мистецтва 

Єгипту в епоху пізнього часу. Значення староєгипетської культури. 

Єгипетська релігія.Етапи розвитку єгипетської писемності (ієрогліфіка, ієратика, 

демотика). Особливості єгипетської релігії (пережитки тотемізму й ін.), її вплив на 

життястароєгипетського суспільства. Міфологія. Найважливіші культи. Культ сонця. 

Заупокійний культ. Організація культу. Храми і роль жрецтва в ідеологічної в 

політичному житті. 

Джерела та історіографія Давньої Месопотамії. Закони, дипломатичне 

листування, господарські документи, написи, релігійні тексти. Пам'ятники матеріальної 

культури. Повідомлення античних авторів і Бероса.  

Роль російської науки у вивченні Дворіччя (М. В. Нікольський, Б. А. Тураєв і 

ін.). Вітчизняна історіографія (В. В. Струве, А. І. Тюменев, М. М. Никольський, І.М. 

Дьяконов, М.Д. Фліттнер, М. А. Дандамаев і ін.). Праці закордонних дослідників (С.Н. 

Крамер і ін.). 

Держави Шумера та Аккаду. Природні умови Межиріччя. Населення (шумери, 

аккадці, хурріти й ін.). Розвиток сільського господарства в період неоліту й енеоліту. 

Іригаційні роботи. Майнова нерівність. Виникнення рабства. Поява перших держав 

(міста-держави Киш, Урук, Ур і ін.). їх політичний устрій. Правителі (енси) і царі. 

Посилення знаті. Общинне, храмове і царське землеволодіння. Майнове розшарування в 

середовищі общинників. Міжусобні сутички і війни із сусідніми племенами. 

Звеличення Лагаша. Реформи Уруіпімгіни, їх соціальна основа. Поразка Лагаша 

в боротьбі з Уммою. Об'єднання Межиріччя під владою Аккада. Зовнішня і внутрішня 

політика Саргона і його спадкоємців. Експлуатація рабів і общинників. Поденники. 

Посилення царської влади. 

Проникнення в Сирію, Елам, на Аравійський півострів, узбережжя Перської 

затоки (у Маган і Мелухху). Вторгнення кутіїв і спад Аккадського царства. Третя 

династія Ура. Посилення централізації і деспотичної влади царів. Бюрократичний апарат. 

Деспотія III династії Ура. Розвиток рабовласництва. По явище рабів-боржників. 

Внутрішня і зовнішня торгівля. Завойовницькі походи. Напад амореїв і еламитів. Падіння 

III династії Ура. 

Економіка і соціально-політичний лад Старовилонського царства за законами 

Хаммурапі.Перша Вавилонська династія. Об'єднання дворіччя під владою Хаммурапі. 

Війни з Еламом і Марі. Закони царя Хаммурапі. Заняття населення у Вавилоні. Стан 

зрошувальної системи. Види землеробських і садових культур. Особливості скотарства. 

Знаряддя праці. Форми земельної власності (орендні відносини). Види ремесел. Умови 

праці вільних ремісників і їх оплата. Внутрішня і зовнішня торгівля купці-тамкари і 

шамалуми. Кредитні відносини. Історіографія цього питання. Рабовласництво. Рівень 



його розвитку (джерела рабства, використання праці рабів та їх становище). Вільні 

категорії населення (мушкену), погляди істориків на це питання. Розкриваються функції і 

риси вавілонської держави та подається аналіз її державного апарату та армії. Розпад 

держави Хаммурапі. Нашестя хетів. Завоювання Вавилону кассітами. Особливості 

економічних і соціальних відносин кассітського періоду. Боротьба общинного і 

приварного землеволодіння. Зовнішня політика кассітських царів. 

Ново-Вавилонське царство.Джерела. Пам'ятники матеріальної культури. Царські 

написи. Хроніки. Праця Бероса. Біблія, перські джерела, повідомлення античних авторів. 

Вивчення історії Нововавилонського царства в радянській науці (М.А. Дандамаєв і ін.). 

Звільнення Вавилона з-під влади Ассирії. Халдейська династія. Завойовницька 

політика. Походи Навуходоносора II. Особливості економіки. Сільське господарство. 

Розвиток ремесел, торгівлі, лихварства. Аграрні відносини. Община і приватні 

господарства. Царське і храмове землеволодіння. Соціальна структура. Форми 

експлуатації рабів і вільних бідняків. Релігійна політика Набоніда. Загострення 

соціальних протиріч. Захоплення Вавилона персами. Культура халдейського Вавилона 

(архітектура, скульптура). 

Культура Шумеру і Вавилону. Внесок шумерів у культуру древньої Месопотамії. 

Виникнення клинопису, її значення для населення Передньої Азії. Релігія, основні 

культи. Оформлення пантеону богів на чолі з Мардуком. Міфологія і найважливіші 

цикли міфів. Етапи розвитку літератури в Месопотамії, її жанри. Епос про Гільгамеша. 

Народна творчість. Релігійно-філософські твори. Розвиток наукових знань (математика, 

астрономія, медицина, географія, філологія). Школи, архіви, бібліотеки. Розвиток права. 

Образотворче мистецтво. Архітектура (палаци, зіккурати і т.д.). Скульптура і живопис. 

Вплив вавилонської культури на сусідні народи. 

Джерела та історіографія історії Східного Середземномор'я у давнину. 

Джерела. Матеріали розкопок у Палестині. Письмові джерела. Біблія її структура, 

проблема датування. Єгипетські, хетські й ассірійські історичні документи, 

повідомлення античних авторів. 

Вивчення історії Палестини в вітчизняній історіографії. Біблійна критика (Б. 

Спіноза, Ж. Астркж, Ю. Вельгаузен). Дослідження (М. М. Нікольського, В. В. Струве, 

О. Б. Рановича, І. Д. Амусіна та ін.). 

Палестина. Природні умови Палестини. Етнічний Склад населення. Зміна 

племен і їхнє змішання (хуррити, ханаанеї, хети, філістимляни й ін.). Закріплення 

філістимлян на морському узбережжі, їх економічна і культурна роль. 

Вторгнення староєврейських кочових племен. Війни з ханаанеями і 

філістимлянами. Розкладання родоплемінного ладу і розвиток рабства. Утворення 

Ізраїльсько-іудейської держави. Внутрішня і зовнішня політика при Давидові, і 

Соломонові. Спроба встановлення централізованої деспотії. Розпад на два царства 

(Ізраїльське й Іудейське). 

Розвиток боргового рабства і руйнування общин. Пророчі рухи і їх соціальна 

роль. Соціальні і релігійні реформи Іосії. Розгром Ізраїльського царства ассірійцями й 

Іудейського царства вавілонянами. Староєврейська культура і релігія. Переробка 

народної поезії жерцями. Шумеро-вавілонський і єгипетський вплив. Розвиток 

образотворчого мистецтва. 

Сирія. Природні умови. Спроби об'єднання в III тис. (Ебла) і в II тис. до н.е. 

(Ямхад), гиксосський союз племен. Походження арамеїв. Дамаське царство, його 

економічна і політична роль. Арамейська культура і її вплив у різноманітних країнах 

Древнього Сходу. 

Фінікія. Природа і населення древньої Фінікії. Міста-держави (Угарит, Бібл, 

Сидон, Тір). Розвиток ремесел і торгівлі. Рабовласництво і работоргівля. Мореплавання і 

колонізація. Географічні відкриття. Утворення Тіро-Сидонського царства. Заснування 



Карфагена. Взаємовідносини з давньосхідними державами (Єгиптом, Вавилоном, 

Ассирією). 

Фінікійська культура і релігія. Виникнення алфавітних систем на півночі 

(Угарит) і на півдні країни. Вплив Фінікії на античний світ. 

Давня Ассирія.Джерела. Пам'ятники матеріальної культури. Письмові джерела. 

Ассирійські закони. Царські написи. Біблія, повідомлення античних авторів. 

Природа і населення. Давньоассирійський період (місто-держава Ашшур). 

Соціальна структура і політичний лад Ассирії в період першого піднесення. Участь у 

торговій колонізації сходу Малої Азії. Занепад Ассирії й піднесення Мітанні. 

Середньоассирійський період. Перетворення Ассирії у військову державу. 

Ассирійські закони. Сільська община і приватне землеволодіння. Соціальна структура. 

Рабство екзогенне й ендогенне. Сімейне право. Посилення царської влади. Вторгнення 

арамейських племен і спад Ассирії. 

Ассирія в 8-7 ст. до н.е.Новоассирійський період. Економічні зміни. Підйом 

Ассирійської держави. Походи в Урарту, Сирію, Мідію. Повстання підкорених народів і 

військові невдачі ассирійців у першій половині VIII в. до н.е. Нове піднесення Ассирії в 

другій половині VIII і першій половині VII в. до н.е. Реформи Тиглатпаласара III. 

Військові походи царів династії Саргонідів. 

Завоювання ряду країн Передньої Азії і Єгипту. Внутрішня політика. Посилення 

жрецтва і військової знаті. Привілеї храмів і міст. Царське землеволодіння. Політика в 

завойованих областях. Податі і повинності. Переселення жителів завойованих областей. 

Політика лякання. Ослаблення Ассирійської держави. Причини розпаду ассирійського 

військово-адміністративного об'єднання. Спілка Вавилона з Мідією. Падіння Ассирії. 

Культура Ассирії. Бібліотека Ашурбаніпала. Архітектура,    скульптура. 

Своєрідність рельєфних зображень. 

Урарту. Джерела. Пам'ятники матеріальної культури. Урартські написи. 

Господарські документи. Ассирійські джерела по історії Урарту. Досягнення радянських 

археологів і істориків у вивченні Урарту (Б. Б. Піотровський, Г. А. Мелікішвілі, М. В. 

Арутюнян і ін.). 

Природні умови. Населення. Розвиток сільського господарства. Металургія. 

Міста (Тушпа, Тейшебаіні й ін.). Розвиток торгівлі. Соціальна структура. Політичний 

устрій. Система управління. 

Зовнішня політика. Походи в північні області. Етапи боротьби з Ассирією. 

Пересування кіммерійців і скіфів. Падіння Урарту. 

Культура Урарту. Релігія, пантеон. Системи писемності. Архітектура, 

фортифікація. Скульптура, рельєф. Художнє ремесло. Урартські традиції на Ближньому 

Сході. 

Стародавній Іран в середині І тис. до н.е. Джерела по історії Ірану. Господарчі 

документи. Царські написи і укази. Літературні і релігійні твори. Авеста. Свідчення 

античних авторів. Пам'ятки матеріальної культури. 

Природні умови Ірану. Населення. Проникнення іраномовних племен на 

територію Ірану. Падіння Мідії. Персія за правління династії Ахеменідів. 

Походи Кіра II проти Лідійського царства і захоплення Вавилону. Підкорення 

Фінікії. Палестини. Сірії і невдалий його похід проти середньоазіатських племен 

масагетів. Політика Камбіза., Похід проти Єгипту та його наслідки. Повстання Гаумати. 

Внутрішня і зовнішня політика Дарія І. Його адміністративно-політична і фінансова 

реформи. Невдача скіфського походу. Економіка і система управління в Персії 6-4 ст. до 

н.е. 

Хетське суспільство і держава.Джерела (клинописні й ієрогліфічні тексти). 

Літописи, закони, царські автобіографії і т.д. Розкопки хетських років і селищ. Значення 

праць Б. Грозного по хеттології. Вітчизняна хеттологія (В. В. Іванов, В. В. Струве, М. 



Кольський, Г. І. Довгяло, Е. О. Менабде, Г. Г. Гіоргадзе, В. М. Хачатрян і ін.). 

Своєрідність природних умов Малої Азії. 

Строкатість етнічного складу населення і значні мовні розходження. Питання 

про походження і переселення хетів. Ассірійсько-аморейскі торгові колонії і їхня 

історична роль. 

Утворення хетської держави. Період Давньохетського царства. Своєрідні риси 

хетської монархії (роль народних зборів і ради старійшин). Боротьба матрилінійної і 

патрилінійної систем престолонаслідування. Походи в Сирії і Межиріччя. Занепад 

Давньохетського царства. 

Відродження Хетського царства в новохетський період. Економіка. Аграрні 

відносини. Ремесло. Торгівля. Особливості соціальної структури хетського суспільства. 

Розвиток рабовласництва. Хетські закони. Еволюція політичного ладу. Зовнішня 

політика в новохетський період. Війни з Єгиптом, Ассирією. Проникнення на захід 

Малої Азії. Навала “народів моря” і падіння Хетського царства. 

Хетська культура. Релігія, культи. Міфологія. Архітектура, скульптура. 

Стародавня Індія. Джерела та їх особливості. Пам'ятки матеріальної культури та 

епіграфіка. Письмові джерела індійські (епос, ведична література, буддійський канон 

тощо) і іноземна (відомості античних та китайських авторів) Вітчизняна та зарубіжна 

історіографія виникнення індійської цивілізації. 

Природні умови. Населення і мови. Сільське господарство, ремесло, торгівля, 

міста. 

Індія в І тис. до н.е. Суспільний і політичний лад. Варни і касти. 

Рабовласництво. Магадха. Держава Маур'їв. Чандранупта. Зовнішня і внутрішня 

політика Ашоки. Поширення буддизму. 

Індія при куштунах. Створення імперії Гуптів. “Золотий вік Гуптів”. Боротьба з 

гунами-ефталітами. Розпад імперії Гуптів. 

Стародавній Китай.Проблема періодизації стародавнього Китаю. Джерела та їх 

особливості. Пам'ятки матеріальної культури та епіграфіка. Письмові джерела 

Вітчизняна та зарубіжна історіографія виникнення китайської цивілізації. 

Природні умови. Населення і мови. Сільське господарство, ремесло, торгівля, міста. 

Особливості іригаційного землеробства. 

Період Шан-інь. Розклад родоплемінного ладу. Період Чжоу. Поширення заліза. 

Поява монети. Ріст централізації. Боротьба з кочівниками. Сепаратизм. Епоха Чжаньго. 

Розвиток землеробства і ремесла. Зміни в системі землеволодіння і 

землекористування. 

Князівство Цинь. Реформи Шан Яна. Об'єднання Китаю. Китайська стіна. 

Наступ в південному напрямку. Селянські повстання. Падіння династії Цинь. 

Китай за Династії Хань. Роль великого землеволодіння. Внутрішня і 

зовнішня політика. Процес феодалізації в стародавньому Китаї. 

Культура Індії та Китаю. Культура стародавньої Індії. Релігійні системи. 

Ведійська релігія. Брахманізм і брахманська релігійна література. Виникнення 

джайнізму, буддизм і його еволюція, буддійська література. Художня література. 

Політичні трактати. Філософські системи. Наука. Архітектура. Живопис і 

Скульптура. Художнє ремесло. 

Китайська ієрогліфічна писемність. Наука. Релігійно-філософські теорії. 

Наука. Архітектура. Живопис і Скульптура. Художнє ремесло. 

Вступ до історії Давньої Греції.Поняття “історія античності”. Порівняння 

античного і давньосхідного шляхів розвитку рабовласницької формації. Історія 

Древньої Греції як частинаісторії античного суспільства. Географічні і хронологічні 

рамки курсу. Періодизація історії Древньої Греції. Природні умови і їх вплив на хід 

історичний процес. 



Джерела з історії Давньої Греції. Грецька історіографія, її основні риси, 

особливості, напрямки. Історіографія VIIV ст. до н.е. Геродот, Фукідід, Ксенофонт. 

Теоретичні роботи Аристотеля. Історіографія елліністичного і римського часу. Полібій і 

його роль у розвитку історичної думки. Діодор. Страбон. Плутарх. Павсаній. Судові і 

політичні промови (Лісіп, Ісократ, Демосфен). 

Написи. Значення епіграфічних джерел, порівняння даних епіграфіки і 

нарративних джерела. Папіруси, особливості даної категорії джерел. Монети. 

Міфологія. Епос. Художня література. Трагедії. Комедії Аристофана і Менандра. 

Археологічні матеріали, їх значення. Стисла історія археологічного вивчення 

Греції. 

Історіографія історії Давньої Греції.Ранні етапи вивчення історії Древньої 

Греції. Відродження. Період первинного освоєння джерел. Видання творів античних 

авторів, збирання написів, монет. Перші наукові подорожі в Грецію. Бентлі, Вінкельман. 

Критичний метод Г. Нібура. 

Історіографія першої половини XIX ст. Корпус грецьких написів. Наукова 

діяльність А. Бека. Перші розкопки на території Греції. Праці російських учених (Т.М. 

Грановський, М. С. Куторга). 

Розвиток зарубіжної історіографії Древньої Греції наприкінці XIX -початку XX 

ст. Розширення джерельної бази (розкопки Г. Шлімана, А. Еванса, народження 

папірології, наукові методи дослідження монет). Циклізм, модернізм, гіперкритицизм. 

Боротьба “модерністів” (школа Е. Мейера) і “примітивістів” (школа К. Бюхера). Сучасна 

буржуазна історіографія античності. Проблеми економіки і соціальної структури. 

Критика модернізаторських побудов (М.Фінлі, Е. Білль). Дослідження проблем рабства 

(школа І. Фогта). 

Російська історіографія, античності ( Ф. Ф. Соколов, В. В. Латишев). Праці Р. 

Ю. Віппера, М. М. Хвостова, В. П. Бузескула, М. І. Ростовцева, Ф. Ф. Зелінського. 

Археологічні дослідження в Північному Причорномор'ї. Діяльність Б. В. 

Фармаковського. 

Радянське антикознавство (А. І. Тюмєнєв, С. І. Ковальов. С. О. Жебельов, В. С. 

Сергєєв). 

Проблеми поліса, рабства, культури. Археологічні розкопки. Діяльність А. В. 

Мішуліна, К. М. Колобової, О. Б. Рановича, К. К. Зельїна. 

Крит у ІІІ-ІІ тис. до н.е. Джерела. Археологічні відкриття в Егейському басейні. 

Крітська писемність. Дешифрування лінійного письма Б. Населення Кріту.  

Виникнення держави на Кріті. Періодизація історії Кріту. Джерела по історії 

Кріту. Палацеві комплекси. Кносс у першій половині II тис. до н.е. Крітська морська 

держава XVІІІ-ХV ст. до н.е. Зовнішні зв'язки Кріту. Соціально-економічний лад. 

Проблема теократії на Кріті. Особливості крітського мистецтва. Захоплення Кріту 

ахейцями. Падіння могутності Кріту. 

Мікенська культура.Сучасний стан проблеми загибелі цивілізації бронзового 

віку в Греції. Різноманітні концепції. Падіння мікенських держав. Відродження родових 

відношень. 

Значення кріто-мікенської епохи в історії Середземномор'я. Культура кріто-

мікенського світу. Прогрес і регрес в історії. 

Ахейські держави в ІІІ-ІІ тис. до н.е.Балканська Греція в III тис. до н.е. 

Населення материкової Греції і Кріту. Поселення в Лерні. Ахейське вторгнення. 

Ахейська писемність. 

Ахейська Греція в II тис. до н.е. Періодизація. Ахейські держави: Мікени, 

Тірінф, Пілос, Фіви. Соціально-економічний і політичний лад Криту й ахейських держав 

по новим даним археології й епіграфіки. Палацеве господарство, його роль. Розвиток 

рабства і його особливості. Питання про державу Ахіява. Проблема мікенської 

колонізації. Зв'язки Балканський Греції. Ахейські держави і Троя. Питання про 



історичність Троянської війни. Спад Балканський Греції в ХІІ-ХІ ст. до н.е. Дорійське 

завоювання. 

Господарський і суспільно-політичний лад Стародавньої Греції за даними 

“Ілліади” та “Одіссеї”.Поеми Гомера як історичне джерело. Археологічні пам'ятки 

Греції 11-9 ст. до н.е. “Гомерівське питання”. Економіка грецького суспільства 

гомерівського часу: землеробство, городництво, садівництво, скотарство. 

Особливості сільськогосподарських знарядь праці. Форми земельного володіння. 

Види ремесел та стан розвитку ремесла. Зовнішня і внутрішня торгівля та 

лихварство. Роль мікенського населення. Формування соціальної нерівності на 

останньому етапі первіснообщинного ладу. Рабства, форми та джерела рабства. 

Використання рабської праці. Вільні стани (метанасти, фети, клерники, 

безклерники). Статус басилеїв. Ступінь суспільного розвитку греків гомерівського 

часу. «Гомерівський поліс». Розпад родового ладу і формування держави. Розселення 

грецьких племен. Колонізація Малої Азії. 

Виникнення “полісу”.Антична форма власності. Поліс як колектив 

землевласників. Політична і військова організація поліса. Поняття громадянства. Поліс і 

місто, поліс і держава. Полісна мораль. Поліс як одна з форм суспільно-політичної 

організації в історії. Типи полісів. Сучасні концепції виникнення поліса. 

Архаїчна Греція у VIII-VII ст. до н.е.Основні риси розвитку старогрецького 

суспільства архаїчної епохи. Джерела по історії Греції VІІІ-VІ ст. до н.е. Поема Гесіода 

“Праці і дні” як джерело для характеристики соціально-економічних відносин у Беотії. 

Археологічні джерела. Економічний розвиток Греції. Широке поширення заліза, його 

наслідки. Сільське господарство, його особливості. Розвиток ремесла. Народження 

міста, поява місцевих ринків. Поява монет. Вихід Греції з господарської ізоляції . Зв'язку 

Греції зі Сходом, їхнє значення. 

Соціальна структура старогрецького суспільства ранньоархаїчної епохи. 

Аристократія, її роль. Розвиток нерівності. Формування класового товариства. Боротьба 

аристократії і демосу. Рання грецька тиранія, її роль у боротьбі аристократії і демосу. 

Типи тиранії. Історична приреченість ранньої грецької тиранії. 

Грецька колонізація у VIII-VII ст. до н.е. Причини, основні напрямки, характер. 

Сучасні дискусії про природу колонізації. Взаємовідносини колоній із місцевим 

населенням і метрополіями. Вплив колонізації на розвиток економіки Греції, 

рабовласницьких відносин політики та культури. 

Грецькі поліси в Причорномор'ї. Причини колонізації Північного Причорномор'я. 

Природні умови та зв'язки з місцевим населенням. Виникнення грецьких колоній у 

даному регіоні. Соціально-політичний лад та економіка. Зв'язки з метрополіями. 

Стосунки між колоніями Північного Причорномор'я. Відносини зі скіфами. Політична 

роль Ольвії, Херсонеса, Тіри. 

Грецькі колонії в Італії і Сицилії. Просування грецьких колоністів в західному 

напрямку. Спартанські та Ахайські колонії в Південній Італії: Тарент, Сібаріс, Кротон, 

Куми, Неаполь. Колонізація Сицилії. Особливості політичного і економічного ладу 

західних грецьких колоній і їх зв'язки з метрополіями. 

Політичний лад Стародавніх Афін і Спарти. Джерела (праці Аристотеля, 

Плутарха і Геродота). Характеристика соціально-економічного і політичного 

становища Греції, напередодні реформ Солона. Причини реформ, та особливості їх 

проведення (сисахфія, стимулювання розвитку сільського господарства, ремесла, 

торгівлі, право заповідання майна, грошова реформа тощо). Політичні реформи 

(тимократія, рада 400, суд присяжних). Правління Пісистрата. Реформи Клісфена. 

Рада п'ятисот і гелієя. Колегії 10 стратегів, та запровадження “остракізму”. Реформи 

Ефіальта і Перікла та наслідки їх реформаторської діяльності. Система магістратур. 

Охорона конституції. Зовнішня політика Перікла, Організація Афінської держави. 



Протиріччя усередині Афінського морського союзу. Відмінність Афінської держави від 

Пелопоннеського союзу. Афіни - центр культурного життя Греції. 

Антична демократія в Афінах і олігархії у Спарті у оцінках істориків нового і 

новітнього періоду. 

Греко-Перські війни і виникнення Афінського морського флоту. Держава 

Ахеменідів наприкінці VI в. до н.е. Греція напередодні греко-перських війн. Скіфи і 

Дарій І. Причини греко-перських війн, їх початок. Іонійське повстання. Причини його 

поразки. Перший і другий походи персів проти Балканський Греції. Марафонська битва і 

її значення. Персія і Греція після другого походу персів. Боротьба політичних 

угруповань в Аттиці, їх соціальний склад і політичні позиції. Діяльність Фемістокла. 

Похід Ксеркса. Фермопіл, Саламін, Платеї, Мікале - найважливіші битви 480-479 р. до 

н.е. Зміна характеру війни. Утворення Деллоського морського союзу на чолі з Афін. 

Зміцнення позицій Афін у союзі. Закінчення греко-перських війн. Причини перемоги 

Греції, її значення для соціально-економічного, політичного і культурного розвитку 

Греції. 

Пелопоннеська війна. Загальний характер війни, її особливості, значення для 

історії грецьких полісів. Військово-політичні протиріччя між Пелопоннеським союзом й 

Афінською державою. Експансія Афін на захід. Суперництво з Коринфом. Економічні і 

політичні причини війни. Приводи до війни. Розстановка політичних і соціальних сил 

перед початком війни. Плани воюючих сторін. Періодизація Пелопоннеської війни. 

Архідамова війна. Нікіїв мир. Загострення соціальної боротьби в Афін. Сицилійська 

експедиція. Декелейська війна. Роль Персії у війні. Початок падіння афінської держави. 

Розпад афінського морського союзу. Останні роки війни. Поразка Афін і її причини. 

Тиранія тридцяти в Афінах. Відновлення демократії. Пелопоннеська війна і початок 

кризи. 

Правління Перікла в Афінах. Соціально-економічні зрушенні її Афінах в 5 ст. до 

н.е. Прихід до влади Перикла. Політична боротьба в Афінах. Політичні заходи Перикла. 

Діяльність Перикла в рамках Афінського морського союзу. 

Соціально-економічний лад Стародавньої Греції у V-IV ст. до н.е.Джерела: 

свідчення авторів, дані археологічних розкопок, написів, нумізматики. 

Економічний розвиток грецьких полісів. Основні варіанти розвитку економіки 

Древньої Греції (спартанський і афінський). Економічна політика поліса. 

Інтенсивний розвиток рабовласницької економіки в Афін. Характер сільського 

господарства Греції. 

Розвиток сільського господарства, ремесла, торгівлі, лихварства. Впливі 

природних умов Стародавньої Греції на розвиток господарства. Рівень 

розвитку землеробства (види зернових культур, розвиток знарядь праці). 

Зрушення в садівництві (вирощення маслин і винограду) та скотарстві. 

Проблема форм земельної власності та земельної оренди в історіографії. Стан 

економіки в IV ст. до н. е. та причини концентрації земельних володінь і розорення 

дрібних земельних господарств. Організація виробничого процесу у ремісничих 

майстернях: поділ праці в ремеслі, знаряддя праці та темп їх розвиток. Форми торгівлі 

і лихварства та зрушення у внутрішній торгівлі. Форми кредиту. Роль Причорномор'я. 

Типи грецьких кораблів. Монетна справа класичної епохи 

Розвиток рабства в Греції в 5-4 ст. до н.е., його риси. Становище та ціни на 

рабів. Застосування рабської праці в ремеслі та сільському господарстві, та її форми 

(безпосередня експлуатація, відпущення рабів на побічні заробітки та на волю). 

Становище вільних верств стародавнього суспільства (права і свободи, стани). 

Подається історіографія категорії «люмпен-пролетаріат». Причини розорення дрібних 

селян і ремісників та поширення «метеків», «періеків», «вільновідпущеників», їх 

правове положення і роль в економіці поліса. Поліс як форма організації суспільства. 

Історіографія проблеми соціально-економічної історії Греції. 



Греціяв першій половині IV ст. до н.е.Економічні і соціальні наслідки 

Пелопоннеської війни. Концепції кризи полісу. Стан сільського господарства, 

ремесла, обміну, кредитно-грошових відносин. Розвиток рабовласницьких відносин. 

Прояв кризи в Афінах. Криза демократії. Політичні течії в Афінах. Характеристика 

кризи в Спарті. Закон Ептадея. Еміграція греків. Нові риси в військовій організації 

греків. Пізньогрецька тиранія. Встановлення гегемонії Спарти. Коринфська війна. 

Сицилійська держава в кінці V-на початку IV ст. до н.е.  

Криза полісної системи в Греції.Причини виникнення кризи. Вітчизняна і 

зарубіжна історіографія проблеми. Прояв кризи в економіці, соціальних відносинах, 

політичних інститутах, воєнній організації, ідеології. Наслідки кризи полісної системи 

для античності. 

Грецька армія.Характеристика писемних і археологічних джерел. Основні риси 

організації грецького ополчення. Грецьке військо гомерівського часу. Грецька фаланга, 

особливості її тактики. Організація війська в Спарті. Афінське військо. Гопліти, 

легкоозброєна піхота, кіннота. Грецький флот. Типи бойових суден та їх характеристика.  

 Культура Давньої Греції. Філософія античної Греції: філософські погляди VII-

VI ст. до н. е. Характеристика філософських поглядів: Фалеса, Анаксімандра, 

Анаксімена, Геракліта, Піфагора та “елейської школи”. Розвиток філософської думки 

в V-IV ст. до н. е.: філософія Демокріта, софістів, Сократа, Платона і Аристотеля. 

Подаються погляди давніх філософів Греції не лише на матеріальний світ і людину (з 

її душею), але і на релігію, походження держави і форму правління, а також появи 

права і законів. 

Становлення та розвиток античної грецької літератури. Грецькі трагедії 

Есхіла, Софокла і Еврипіда та їх твори “Перси”, “Прометей прикутий”, “Орестея”, 

“Антігона”, “Цар Едіп”, “Медея”, “Іпполіт”. Комедії Аристофана “Мир”, “Ахарняни”, 

“Лісістрата”, “Тишипа”, “Вершники”, “Оси” “Жаби”; “Хмари”, “Жінки законодавці”, 

“Плутос”. Визначається головна ідея цих творів і дається короткий зміст деяких 

трагедій і комедій. 

Образотворче мистецтво Давньої Греції. Архітектура і її стилі (дорійський, 

іонійський, та коринфський). Особливості Афінського акрополя: храми та зображення 

на метопах фронтону Парфенону. Діяльність грецьких скульпторів (Фідія, Мирона, 

Поліклета, Праксителя, Лісіпа, Скопаса). Полотна Полігнота. 

Стародавня релігія і міфологія Греції. Перше, друге і третє покоління богів та 

їх функції. Світогляд давніх греків про походження богів, всесвіту, людини і 

людського суспільства. 

Стан давньогрецької історичної науки (Геродот, Фукідід, Аристотель, 

Ксенофонт), їх погляди і праці. Твори Анаксагора, Евдокса, Гіппократа з Хіосу, а 

також Гіппократа - представника Коської школи лікарів, Метона. 

Грецька міфологія і релігія. Витоки Грецької міфології. Олімпійська релігія. Сім'я 

олімпійських богів. Функції богів. Зміна старих міфів і поява нових сказань.  

Культи олімпійських богів. Жерці та їх функції. Релігійні свята еллінів. Місце 

релігії в суспільному житті греків. 

Грецька поезія. Характеристика “гомерівських гімнів”. Твори Гесіода. Святкові 

хороводні пісні, обрядові пісні, професійні пісні ( женців, пахарів тощо). Становлення 

ліричної поезії. Творчість Калліна, Тіртея, Солона, Феогніда і її соціальна направленість. 

Лірика Сапфо та Анакреонта. 

Древня Лаконіка. Природні умови. Господарство. Етнічний склад населення 

Лаконіки. Лаконіка у складі Крітської держави. Бронзовий вік на території Лаконіки. 

Проблема вторгнення аріїв на територію Пелопоннесу. Вітчизняна і зарубіжна 

історіографія проблеми. 



Древня Фесалія.Природні умови. Господарство. Етнічний склад населення 

Фесалії. Виникнення майнової і соціальної нерівності. Проблема переселення племен. 

Вітчизняна і зарубіжна історіографія проблеми. 

Похід Олександра Македонського на Схід.Соціально-економічні і політичні 

причини походу греко-македонців на Схід (становище у Греції - криза полісної системи; 

у Македонії - розвиток рабовласницького суспільства; у Перській державі - перешкоди в 

розвитку економіки). Стратегічні плани обох сторін, їх здійснення, кількість 

матеріальних і військових ресурсів. Основні етапи битв (при Граніку, при Іссі, при 

Гавгамелах, в середній Азії і на р. Гідасп). Боротьба середньоазійських народів з греко-

македонськими загарбниками і змова проти Олександра в його армії. Причини успіху 

походу Олександра на Схід та його наслідки. Історіографія походу Олександра на Схід. 

Апологетична оцінка діяльності македонського царя: (Плутарх, Арріан, 

ДіодорСіцілійський). Критична (Курцій Руф, Помпей, Трог, Юстін). Погляди на дане 

питання вчених істориків нового і новітнього часу (Дройзена, Мейєра, Вількена, 

Шахермайєра, Уйлера, Робінсона, Нібура, Белоха, Цацоса, Кордатоса, Цібукідіса, 

Шофмана). 

Культура Еллінізму.Загальні риси культури еллінізму. Взаємодія культури Греції 

і Сходу. Криза полісного світогляду. Міста - центри елліністичної культури. 

Космополітизм індивідуалізм, фаталізм, індивідуалізм. Філософсько-політичні погляди 

Епікура, Зенона і стоїків, Піррона і скепитків, Антісфена і кініків, їх головні ідеї в 

“фізиці”, “етиці”, “логіці” і погляди на питання виникнення людини, держави, права, 

законів, приватної власності, сім'ї, освіти, науки. 

Відмінність їх поглядів від філософів попереднього часу, і що вони запозичали 

для сформування своїх поглядів. 

Література. Комедії Менандра “Відлюдник” та “Полюбовний суд” та комедії 

Аристофана. Поезія: творчість Калімаха, Аполлонія Родоського, Теокріта, Ямбула, 

Евгемера. 

Видатні пам'ятки архітектури: Фароський маяк, Галікарнасський мавзолей, 

Мілетськийбулевтерій, їх архітектори і стилі. Загальні особливості архітектури епохи 

еллінізму і відмінність від архітектури класичної Греції. 

Скульптурне мистецтво елліністичної епохи (Колос Родоський, Венера 

Мілосьха, Лаокоон, Ніка Самофракійська, Демосфен і скульптурні портрети Олександра 

Македонського). Особливості скульптури еллінізму. 

Успіхи природничих наук. Наукова діяльність Ератосфена, Евкліда, Феофраста, 

АрістархаСамоського, Архімед, Герон Олександрійський, ГіпархНікейський. Значення 

діяльності Олександрійської бібліотеки і Мусейону. 

Релігія елліністичного періоду. Царський культ. Його особливості в Єгипті і в 

царстві селевкидів. Поширення Східних культів в Греції. 

Елліністичні держави.Царство Селевкидів. Територія і населення. Основні 

господарсько-економічні зони. Містобудівна політика Селевкидів. Економіка. Роль 

полісів. Вавилонські общини. Інші типи міст. Сільська територія Складність соціальної 

структури. Організація держави. Основні напрямки політики. Криза в середині III в. до 

н.е. Відпадання Греко-Бактрії і Парфії. Основні факти ранньої історії цих держав. 

Боротьба Селевкидів і Птолемеїв за фінікійське узбережжя. Антиох III. Спроба 

відновлення могутності держави. Сутичка з Римом. Занепад держави Селевкидів. 

Боротьба з Парфією і втрата східних територій. Загибель царства Селевкидів. 

Царство Пергам - значний торгівельно-ремісничий і культурний центр 

елліністичного світу. Пергам і Селевкіди. Римське проникнення в Пергам. Соціально-

економічний і політичний лад Македонії в період еллінізму. Балканська Греція в 

елліністичну епоху. Переміщення торгових шляхів на схід. Економічний занепад Греції. 

Становище полісів. Ахейський і Етолійський союзи, їхня організація і зовнішня 

політика. Боротьба Македонії за гегемонію в Греції. Класова боротьба в Греції. 



Становище в Спарті. Особливості соціальної боротьби в Спарті. Законодавство царів 

Агіса і Клеомена. Тиранія Набіса. Війни Рима з Македонією. Встановлення римського 

панування в Греції і Македонії. Родос. Велика Греція і Сіракуз.  

Завоювання елліністичних держав Парфією, Римом. Причини втрати 

незалежності елліністичними державами. 

Елліністичний Єгипет.Елліністичний Єгипет. Територія. Особливості 

економічного і соціального ладу. Рабовласництво. На основі античних джерел 

“Інструкція економу”, “Податковий статут” ПтолемеяФіладельфа приводяться форми 

організації сільського господарства, ремесла, торгівлі у елліністичному Єгипті.  

Сучасна історіографія суті поняття “еллінізму” (Дройзен, Тарн, Ранович, Зельїн) 

Показується характер взаємовпливу Грецької та Східної цивілізації в соціально-

економічному та політико-культурному аспектах. 

Форми земельної власності та поліси в Елліністичному Єгипті. Положення 

“лаой”. Різноманітні категорії населення. Економічна роль держави. Монополії. Дуалізм 

права. Тенденції до політичної централізації. Особливості соціальних конфліктів у 

птолемеївському Єгипті. Грецьке місто Олександрія - столиця елліністичного Єгипту. 

Занепад птолемеївського Єгипту, його причини. 

Вступ до історії Риму.Основні проблеми римської історії і її значення у 

всесвітньому-історичному процесі. Умовність терміна “Древній Рим”, Хронологічні і 

територіальні рамки Римської рабовласницької держави в різноманітні періоди його 

історії. Типи періодизації римської історії. 

Джерела по історії Древнього Риму.Пам'ятники матеріальної культури. 

Найважливіші археологічні відкриття ХУПІ-ХХІ ст. Значення даних археології для 

вивчення найдавнішої історії республіки й імперії. Розкопки Помпеї, Геркуланума, 

Тімгада, Пальміри, Аквінка. Археологічні пам'ятники Рима. Римський лі мес. Дані 

епіграфіки (найважливіші збірники написів), нумізматики і папірології. Пізня традиція, 

легенди про ранню історію Рима. 

Римські літописи. Старші анналісти. Історичні твори. “Загальна історія” Полібія. 

Молодші анналісти. Історіографія кінця республіки: твори Цицерона, Цезаря, Саллюстія, 

ДіодораСицілійського. Римська історіографія ранньої імперії: праці Лівія, Тацита, 

Светонія, Плутарха, Аппіана, ДіонаКассія. “Географія” Страбона. Трактати Катона, 

Варрона, Колумелли як джерела для вивчення рабовласницького господарства Італії. 

Історіографія пізньої Римської імперії: збірник “Письменники історії Августів”, 

АмміанМарцеллін як останній представник античної історіографії. 

Розвиток історичної думки у творах християнських письменників - Євсевій, 

Августин. Пам'ятники римського права: “Дігести”, кодекс імператора Феодосія II, кодекс 

імператора Юстиніана. Основні риси античної історіографії. 

Історіографія історії Стародавнього Риму. Збирання письмових і матеріальних 

пам'ятників у ХІV-ХVІІ ст. Історична концепція Віко. Праці істориків-просвітителів. 

Початок наукового вивчення історії Древнього Рима. 

Вивчення історії Рима в XIX ст. Історико-критичний метод Б. Нібура і початок 

наукової історіографії. Праці Т. Моммзена і їхнє значення. Діяльність М. Фюстель де 

Куланжа, проблема поліса. “Історія рабства в античному світі” А. Валлона. Вивчення 

історії Рима в Росії: Д. Л. Крижов, Т. М. Грановський, С. В. Єшевський. 

“Ойкосна теорія” К. Бюхера. Модернізаторські теорії Е. Мейера. Діяльність 

Г.Ферреро. Російська наука про історію Рима (Р. Ю. Віппер, М. І. Ростовцев, 

В.І. Модестов, І. М. Гревс). Вивчення економічної історії Рима (Ж. Тутен, М. І. 

Ростовцев, Т. Франк). Історіографія Рима в період фашистського режиму в Німеччині й 

Італії. Фальсифікація історії. 

Сучасні концепції економіки Риму (М. Фінлі, Р. Мартен). Дослідження рабства 

(У. Вестерман, школа Фогта). Соціальна структура Риму (К. Ніколе). 



Радянська історіографія Древнього Рима (В. С. Сергєєв, С. І. Ковальов, 

А.В. Мішулін, М. А. Машкін). Наукова діяльність С. Л. Утченко й Е. М. Штаєрман. 

Сучасна історіографія. Вивчення проблем економіки, класової структури, 

рабовласництва, історії провінцій, культури. 

Ранні суспільства на території Італії у ІІ тис. до н.е.Природні умови 

Апеннінського півострова. Клімат, ландшафт, ріки, природні багатства. Основна область 

Італії. Розселення італійських племен на початку І тис. до н.е. Етруски. Пам'ятники 

матеріальної культури етрусків. Проблеми дешифрування їхньої писемності. Питання 

про походження етрусків. Соціально-економічний і політичний лад етруського 

суспільства. Зовнішня політика етруських міст. Етруски і Рим. Спад політичного 

значення етруських міст. Культура етрусків, її вплив на розвиток італійських племен. 

Грецькі поліси на півдні Італії й у Сицилії. Специфіка їх соціальної і політичної 

структури. Основні факти політичної історії. Вплив грецьких рабовласницьких полісів на 

процес історичного розвитку в Сицилії й Італії. 

Рим “царського періоду”.Виникнення міста Рима і найдавніший період римської 

історії у світлі римської традиції і новітніх даних археології. Географічне положення і 

природні умови Рима. Розпад родових відносин і формування полісу. 

Патриції і плебеї. Патрони і клієнти. Патріархальне рабство. Початок політичної 

організації римського суспільства. Царська влада в Римі. Сучасні дані про римських 

царів. Етруська династія. Реформи СервіяТуллія. Становлення римської рабовласницької 

республіки. 

Культура Риму архаїчного періоду. Історичні передумови розвитку римської 

культури в епоху республіки. Вплив культури етрусків, греків і елліністичних країн. 

Основні риси ідеології римського громадянина. Пантеон римських богів і його 

особливості: сімейні, родові, землеробські культи, абстрактні божества. Своєрідність 

римської міфології. Вплив грецької релігії. Культи і їх організація. Жрецькі колегії. 

Храми. Релігійні святи і їх характер. Гладіаторські бої. 

Боротьба плебеїв з патриціями в Давньому Римі.Характеристика “Історії Риму” 

Тіта Лівія і його повідомлення про реформи СервіяТуллія. Закони XII таблиць. 

Відображення в них залишків суспільних відносин “царського періоду”, тобто 

Останнього етапу родового ладу, із новими інститутами періоду ранньої республіки. 

Походження патриціїв, плебеїв, клієнтів їх політичні та юридичні права і обов'язки. 

Історіографія появи патріографії питання про причини боротьби плебеїв з патриціями, 

про реформу СервіяТуллія та її наслідки. 

Виникнення магістрату - посади народних трибунів (їх функції), законопроект 

СпуріяКассія, Іцілія, Валерія і Горація, Канулея. Закони XII таблиць про форми земельної 

власності про купівлю-продаж товарів, про приватну власність, боргове рабство, про 

патронат і клієнтелу, про шлюби плебеїв з патриціями, про право заповідання майна, про 

судочинство. Інститут агнатів і когнатів і їх права за законами XII таблиць. 

Останній етап боротьби плебеїв з патриціями: закони Ліцінія і Секстія, Петелія 

братів Огульніїв та Гортензія, цензорська діяльність Аппія Клавдія. Оцінку цієї боротьби 

в історіографії. 

Утворення Римської конфедерації. Взаємозв'язок внутрішньої і зовнішньої 

політики в Римі. Відносини римської общини із сусідніми племенами. Панування Рима в 

Лації. Війна з етрусками. Навала кельтів (галлів). Завоювання Центральної Італії Римом. 

Самнітські війни. Посилення римської військової організації. Завоювання римлянами 

Південної Італії. Війна з Тарентом. Пірр в Італії. Закономірність і причини успіхів 

римської експансії. Створення римсько-італійської конфедерації. Його організація і 

структура. Виведення колоній, їхній статус і типологія. “Суспільні землі” і їх 

використання. Розвиток рабовласницьких відносин і перехід від патріархального рабства 

до класичного. 



Перша Пунічна війна.Міжнародні відносини в Західному Середземномор'я в 

першій половині III в. до н.е. Соціально-економічний і політичний лад Карфагена перед 

першою Пунічною війною. Римсько-карфагенські протиріччя. Експансія карфагенських 

рабовласників у Західному Середземномор'я. Утворення перших римських провінцій. 

Друга Пунічна війна. Карфаген і Рим після першої Пунічної війни. Повстання 

найманців, рабів і пригноблених племен проти Карфагена. Соціальні протиріччя в Римі. 

Демократичні реформи Фламінія. Завоювання і колонізація Північної Італії. 

Проникнення Рима на Балканський півострів. Завоювання Карфагеном Піренейського 

півострова. Баркіди. Ганнібал. Міжнародні відносини рабовласницьких держав 

Середземномор'я наприкінці III в. до н.е. Друга Пунічна війна. Причини і привід. Плани 

військових дій воюючих сторін. Похід Ганнібала. Соціальна боротьба в Римі. Диктатура 

Фабія Максима. Битва при Каннах. Втручання Македонії в римсько-карфагенський 

конфлікт. 

Третя Пунічна війна. Військові дії в Італії, на Піренейському пів-острові, в 

Африці. Битва при Замі, мир і його умови. Причини перемоги Рима. Економічні, 

соціальні і політичні наслідки Пунічних війн. 

Завоювання Східного Середземномор'я римлянами.Рим і елліністичні держави 

наприкінці III ст. до н.е. Політика “розділяй і пануй”. Римські союзники в Східному 

Середземномор'ї. Друга Македонська війна. Війна Рима проти Антіоха III. Третя 

Македонська війна і розгром Македонії. 

Антиримські повстання в Греції і Македонії і перетворення їх у римські 

провінції. Розпад держави Селевкидів. Криза елліністичних держав у II ст. до н.е. 

Причини римської експансії в Східне Середземномор'я. Роль римсько-італійських 

торговців і лихварів. Соціальна політика Рима в Східному Середземномор'я. Агресивні 

війни Рима на Піренейському півострові. Створення залежних царств і римських 

провінцій на Сході. Система їх керування й експлуатації. Створення Римської 

середземноморської рабовласницької держави. 

Соціально-економічний лад Римської республіки у ІІ-І ст. до н.е.Погляди Плутарха 

на діяльність Катона. Дані Аппіана про концентрацію земельних володінь та розорення 

дрібних селянських господарств у Італії; Діодора Сицилійського про становище рабів та їх 

повстання. Праця Катона «Про землеробство»: його поради про умови купівлі землі, 

інструкцію про зрощування маслин, «шкала прибутковості у трактаті Катона». 

Історіографію цього питання. Типи сільського господарства (дрібне сільське 

господарство, вілла, латифундія). Застосування робочої сили у віллах в трактатах Катона і 

Варрона. Відмінність в практиці сільського господарства у Варрона порівняно з Катоном. 

Форма земельної власності. Варрон про скотарство і приміські господарства. Зовнішня і 

внутрішня торгівля, ринки збуту, лихварство. Особливість римського ремесла і торгівлі. 

Організація виробничого процесу у ремісничих майстернях і гірничій справі. Розвиток 

техніки у ремеслі. Продуктивність у сільському господарстві і ремеслі. Розвиток 

економіки у різних частинах держави. 

Характеристика рабства: форма рабства в римському суспільстві (історіографія), 

джерела рабства, застосовування праці рабів, їх ціна. Свідчення Катона і Варрона про 

працю рабів та їх утримання (відпускання рабів на сторонні заробітки на волю. Форми 

експлуатації рабів. Становище лібертінів та їх місце в римському суспільстві. 

Характеристика люмпен-пролетаріату, плебсу, вершників. Історіографія соціально-

економічного ладу Римської республіки II -І ст. до н. е. 

Реформи Гракхів. Свідчення античних істориків (Плутарха, Аппіана, 

ВеллеяПатеркула) їх оцінки і виклад подій. Аппіан про причини реформ Гракхів і його 

оцінка. Діяльність братів Гракхів у “Порівняльних життєписах” Плутарха. Негативна 

оцінка реформаторської діяльності ГракхівВеллеємПатеркулом. 

Причини реформи Гракхів. Спроби Тіберія провести свої законопроекти через 

Сенат і народні збори. Дострокове позбавлення трибунату Марка Октавія. Порушення 



законів Тіберієм у боротьбі з Сенатом. Умови обрання народним трибуном ГаяГракха. 

Перший рік його трибунату і законопроекти які він провів і які прагнув провести через 

народні збори. Відмінність у діяльності ГаяГракха від реформ Тіберія. Соціальна опора 

реформаторів, інтереси італіків. Реформи Гая під час другого трибунату. Тактика 

боротьби Сенату з Гаєм Гракхом. Наслідки реформ. 

Оцінка реформ Гракхів в історичній науці (Утченко, Моммзен, Мейєр, Леонтьєв, 

Грімм, Запольський, Віппер, Протасов) 

Повстання рабів у Римській республіці в ІІ-І ст. до н.е.Характеристика письмових 

джерел (ДіодорСіцилійський, Секст Юлія Фронтін про військові хитрощі Спартака, Гал 

СаллюстійКрісп і Плутарх про високу оцінку особи Спартака). Причини і привід 

повстання рабів у Сицилії, його характер та програма повсталих. Створення рабської 

держави та адміністративного апарату. Відносини повсталих до рабовласників, сільських 

і міських верств. Армія і суд. Хід повстання та його наслідки. Повстання рабів під 

керівництвом Спартака: причини і привід повстання, програма і плани повсталих. Похід 

в повсталих в Південну Італію та в Цизальпійську Галію. Битви з римськими військами. 

Тактика Краса. Причини поразки, значення та наслідки повстання. Оцінка повстань 

істориками. 

Падіння Римської республіки. Письмові джерела. Сучасники подій (Цезар, 

Цицерон, СаллюстійКрісп, Горацій і Катулл). Історики епохи імперії: Плутарх, 

СветонійТранквілл, ДіонКассій. Перший тріумвірат: причини його утворення та 

соціально-політична суть. Клодій і його політика. Завоювання цезарем Галії і його 

соціальне і економічне значення. Армія Цезаря. Римська політика на Сході. Парфянське 

царство. Похід Красса на Схід і його поразка. Розпад першого тріумвірату. Політична 

анархія в Римі. Союз Помпея з Сенатом. Громадянська війна Цезаря з Помпеєм. Битва при 

Фарсалі. Диктатура Цезаря: його законодавство і соціальна політика. Оцінка діяльності 

Цезаря в історіографії позитивна (Моммзен, Друман, Ростовцев, Віппер, Уїлкін), 

критична (Ферреро, Мейєр), вітчизняна історіографія (Утченко, Кузищин, Мішулін, 

Машин). 

Громадянські війни кінця 40-30 рр. І ст. до н.е. Боротьба цезаріанців і 

республіканців. Другий тріумвірат, його особливості. Проскрипції. Причина і привід до 

громадянської війни Антонія з Октавіаном. Політичні плани обох сторін. Причини 

падіння популярності Антонія в Римі. Боротьба Октавіана з СекстомПомпеєм. Зближення 

Октавіана з сенатом. Битва при Акції. Приєднання Єгипту. Падіння республіканського 

ладу в Римі і встановлення імперії.  

Культура Стародавнього Риму.Театр і римська література в ПІ-ІІ ст. до н.е. 

Комедії Плавта і Теренція, поезія Катулла, Горація, Вергілія, Овідія Назона, проза 

Цезаря, Лукана і Петронія, Саллюстія. 

Римська культура кінця Республіки. Освіта. Поширення елліністичних 

філософських ідей: стоїцизм, епікурейство. Філософська поема ЛукреціяКарра “Про 

природу речей”. Римські стоїки: Сенека, Епіктет, Марк Аврелій. Ораторське мистецтво. 

Цицерон і його твори. Римська архітектура. Вплив на римлян архітектури етрусків та 

греків. Архітектурні споруди римлян: інженерні, цивільні, громадські і монументальні 

споруди. Розвиток техніки будівництва. Скульптури стародавнього Риму, їх 

характеристика. Наукові знання. Антична римська історіографія: Аппіан, Тіт Лівій, 

ДіодорСіцілійський, Пдутарх, ДіонКассій, Гай СветонійТранквілл, Таціт, 

ВеллейПатеркул, СаллюстійКрісп. Агрономічна наука: Варрон. Катон, Колумелла, 

Пліній Старший. Технічні досягнення. Пліній Секунд. Клавдій Птолемей. Трактат 

Вітрунія “Про архітектуру”. Праця Фронтіна “Про акведуки”. Освіта в римській державі. 

Римське право. 

Виникнення християнства. Історичні передумови і причини виникнення 

християнства. Джерела по історії раннього християнства: християнські (канонічні і не 

канонічні) та язичні. Причини виникнення християнства. Історіографія виникнення 



християнства (Віппер, Ранович, Ленцман, Хривильов, Кубланов, Свенцицька). Елементи 

запозичені християнами з попередніх релігійних і філософських вчень античного світу. 

“Книга одкровення” Іоанна Богослова. Час і мета його створення. Ставлення ранніх 

християн до багатства, Римської імперії та імператорської влади. Взаємовідносини 

християн до юдаїзму. Гуманістичні принципи цього християнського догмату. Послання 

апостолів: автори та хронологічна послідовність послань. Послання апостолів про рабів і 

рабовласників. Відомості про життя Ісуса Христа. Євангелії, їх оцінка. Ранні 

християнські секти (монтаністи, гностики, докети, аріанці). Боротьба в середині 

церкви. Виникнення церковного кліру: “пророки”, “апостоли”, “пресвітери” і 

“диякони”, “єпископи”, “архієпископи”, “митрополити”, “патріархи” і “папи”. Гоніння 

на християн. Перетворення християнства у державну релігію. Імператори Костянтин, 

Юліан і Феодосій. Історична роль християнства. 

Принципат Августа. Виникнення монархії - закономірне явище в розвитку 

римської держави, результат громадянських воєн. Оформлення монархічної системи у 

формі принципату. Юридичне обґрунтування влади Августа. Влада принцепса, 

положення сенату, падіння ролі народних зборів. Тенденції до централізації керування, 

формування бюрократичного апарата. Зберігання зовнішньої видимості 

республіканського ладу. 

Римське суспільство і держава в період ранньої Римської імперії. Нове в 

керуванні провінціями. Податкова система. Соціальна політика Августа. Зміцнення 

влади рабовласників. Політика Августа в області культури. Спроби реставрації древніх 

релігійних вірувань і моралі. Римська армія. Преторіанська гвардія і легіони в 

провінціях. Створення флоту. Зовнішня політика Августа. Боротьба з германцями й 

утворення провінції Німеччина. Нові провінції на Дунаї. Повстання в Паннонії і битва 

в Тевтобургському лісі. Відносини з Парфією. Договори з парфянами. .Загальні 

результати правління Августа. 

Римська імперія у І-ІІ ст. н.е.Зміцнення системи принципату при спадкоємцях 

Августа. Правлячі династії І-ІІ ст. н. е. (Юлії-Клавдії, Флавії, Антоніни). Централізація 

і розвиток бюрократичного апарата. Абсолютистські початки в політику римських 

імператорів. Сенат і імператорська влада. 

Внутрішнє становище імперії в І-ІІ ст. н. е. Повстання в Іудеї, Британії, Галії. 

Парфія і її боротьба з Римом. Політична криза і громадянська війна 68-69 рр. 

Розширення соціальної опори імператорської влади. Економічний розквіт 

Середземномор'я. Романізація провінцій і соціальні основи цього процесу. Роль 

римської армії в процесі романізації. Значне і дрібне землеволодіння в Італії і 

провінціях. Ріст ремесла, торгівлі, грошового обігу. Переміщення ремісничих центрів. 

Розвиток товарного виробництва в сільському господарстві і ремеслі. Характер 

торгівлі, торгові шляхи. Купецькі об'єднання. Контроль імператорської влади. 

Створення елементів економічної єдності Середземномор'я. Зовнішня торгівля Рима. 

Торгівля з варварами, торгівля зі Сходом (Парфія, Індія, Аравія). Розходження в 

характері внутрішньої і зовнішньої торгівлі 

Розвиток міст у провінціях. Муніципальний устрій. Сполучення муніципальної 

автономії й імператорського контролю. 

Римська імперія в ІІІ ст. н.е.Політична криза і громадянська війна 193-197 рр. 

Династія Северів. Правління СептиміяСевера. Військові й адміністративні реформи. 

Посилення ролі армії. Зовнішня політика. Спадкоємці СептиміяСевера. Едикт Каракали. 

Ослаблення центральної влади. Загострення політичної кризи. «Солдатські» і 

«сенаторські» імператори. Сепаратизм і тимчасове відділення провінцій. Політика 

реставрації єдності імперії. Правління Авреліана. 

Соціально-економічна криза як причина політичної кризи. Загальний спад 

господарського життя. Занепад рабовласницьких вілл. Запустіння міст. Фінансова криза. 

Псування монети. Натуралізація господарства 



Криза рабовласництва. Зменшення числа рабів, зайнятих у продуктивній праці. 

Пекулій. Ріст колонату й інших форм залежної праці. Формування класу значних 

землевласників, що експлуатують працю залежних селян. Ускладнення класової 

структури. Загострення соціальних протиріч. Народні повстання. багауди, агонистики. 

Вторгнення варварів і поселення їхній па римських землях. Питання про кризу III в. н.е. у 

історіографії. 

Пізня Римська імперія. Домінат. Вихід із кризи в III ст. н.е. Діоклетіан і початок 

створення системи доміната (римського абсолютизму). Нові риси державного керування. 

Реорганізація адміністративного апарата керування провінціями. Армія і її організація. 

Едикт про ціни. Грошові, податкова реформи. Релігійна політика. Правління Костянтина. 

Розвиток і остаточне оформлення доміната. Завершення політичних і воєнно-

адміністративних реформ. Релігійна політика. 

Падіння Західної Римської імперії.Економічні і соціально-політичні причини 

падіння античного рабовласницького ладу. Падіння Римської імперії в сучасній 

історіографії. 

Історичне значення рабовласницької суспільно-економічної формації як 

важливого етапу всесвітньої історії. Досягнення народів древнього світу. 

 

 

4. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні 

випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в 

НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються 

особливі умови для проходження вступних випробувань.  

 

5. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова  

Історичний факультет 

 

Ступень: бакалавр                                 Додаткове вступне випробування 

Галузь знань:03 – гуманітарні науки 

Спеціальність: 014 – середня освіта (історія) та 032 Історія та археологія 

На базі ОКР:«Молодший спеціаліст» 

                              

           Екзаменаційний білет № __ 

1.Історіографія виникнення первісних людей (релігійна ідеалістична і матеріалістична) 

основні питання антропогенезу 

 

2. Історичні передумови і причини виникнення християнства. 

 

Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ імені М.П. Драгоманова 

Протокол № 5 від «18» лютого 2019 р. 

 

Голова фахової комісії ______________ /Мелещенко Т. В. / 
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