Міністерство освіти і науки України
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

О. В. Дяченко

ПОСІБНИК ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ІСТОРІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ»

2015

УДК
ББК
Д 99

930.85 (100)
63.3 (0)
Рецензенти: д. іст. н., Н. В. Венгер
к. іст. н., доц. Л.С. Тутік

Рекомендовано до друку
Вченою радою історичного факультету
Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара
(протокол № 9 від 15.04.2015 р.)

Дяченко О. В. Посібник до вивчення дисципліни «Історія цивілізацій». – Д.:
Грані, 2015. – 16 с.

Уміщено навчальну програму, теоретичні завдання, тести, список
рекомендованої літератури з курсу «Історія цивілізацій».
Призначено для студентів другого, третього курсів факультетів
української й іноземної філології та мистецтвознавства, психології,
суспільних наук і міжнародних відносин, юридичного факультету,
викладачів.

© О. В. Дяченко, 2014

ЗМІСТ
Передмова……………………………………………………………………… 3
Завдання вивчення дисципліни………………………………………………..3
Програма навчальної дисципліни…………………………………………….4
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни………………………………..4
Орієнтований перелік питань, які визначаються як питання поточного та
семінарського контролю………………………………………………………7
Рекомендована література…………………………………………………….8
Тестові завдання………………………………………………………………..9

Передмова
Проблеми, тенденції і перспективи розвитку сучасного світу вимагають
від істориків осмислення глибинних причинно-наслідкових зв’язків, які
знаходяться у їх основі. З огляду на важливість соціокультурних аспектів
еволюції сучасної світової спільноти особливо важливе значення має
цивілізаційний вимір історичного розвитку. «Історія цивілізацій» є однією із
спеціальних дисциплін для студентів гуманітарних спеціальностей, мета
якої – надати студентам уявлення про цивілізаційний підхід до історії
людства та сьогодення, основні складові цивілізаційної приналежності країн
та народів, сформувати навички класифікації та типології суспільств за
цивілізаційними ознаками. У межах курсу основна увага приділена вивченню
головних проблем, що торкаються цивілізаційного протистояння, зіткнення
цивілізацій унаслідок перетворення біполярного світу на однополюсний і
згодом
на багатополюсний,
а
також питанням цивілізаційної
самоідентифікації.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення основних
цивілізаційних теорій, їх суті, а також історія цивілізацій, які існують і
сьогодні та міжнародні, культурні, наукові відносини між ними.
Завдання вивчення дисципліни
Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія цивілізацій» є
ü розкриття суті і механізму історичних процесів, які проходили у
світовій історії, як, коли і за яких обставин формувалися
цивілізації та які етапи розвитку проходять;
ü з’ясування специфіки політичного та соціально-економічного
розвитку кожної цивілізації у різні історичні періоди, аналізі
впливу ідеологічних напрямів на ментальність, культуру, традиції
народів різних цивілізацій;
ü навчити студентів конкретно-історичному принципу у вивченні
всесвітньо-історичних
процесів
в
конкретних
регіонах,
ознайомити їх з великим обсягом фактичного матеріалу (без якого
історію важко вивчити);
ü допомогти опанувати методами і методологією наукового пошуку.
Для цього в лекціях присутні історичні огляди по проблемах, є
аналіз джерельної бази. Значне місце у контексті лекцій відведено
аналізу ідеологічних та релігійних напрямів в різних країнах:
суньятсенізм, маоцзедунізм, насеризим, хомейнізм тощо, а також

питанням впливу релігій – християнства, ісламу, сикхизму,
індуїзму на ментальність, культуру та традиції народів.
У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: основні
етапи розвитку цивілізаційного підходу до історії та сучасності людства.
Вільно орієнтуватися у принципах цивілізаційного підходу і розуміти їх
відмінність від складових інших парадигм, визначати причини
цивілізаційного протистояння. На підставі сформованих навичок
самостійного опрацювання доступної інформації студент має навчитися
визначати причини міжцивілізаційних протиріч, що полягають у культурних,
мовних, етнічних відмінностях.
Міждисциплінарні зв’язки: всесвітня історія, міжнародні відносини,
культурологія, релігієзнавство, етнографія, політологія.

Програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Вступ до курсу. Поняття цивілізації.
2. Цивілізаційний підхід до історії людства.
3. Спроби поєднання культурологічного та економічного підходів.
4. Загальна історія та сьогодення цивілізацій.
5. Стержневі держави, концентричні кола та цивілізаційний порядок.
6. Сучасне міжцивілізаційне протистояння

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. Поняття цивілізації.
Виникнення терміну «цивілізація» та його трансформація від середини
ХУІІІ ст. Сучасні визначення поняття «цивілізація». Основні ознаки
цивілізації за Ю. В. Павленком. Сучасна номенклатура цивілізацій. Значення
цивілізацій у сучасному світі.
Тема 2. Цивілізаційний підхід до історії людства.
Криза позитивізму на початку ХХ ст. та поява альтернативних
концепцій пояснення розвитку суспільства. О. Шпенглер та його праця
«Сутінки Європи». Питання співвідношення культури та цивілізації в
концепції О. Шпенглера. Виникнення культури та етапи її розвитку. Причини
непроникнення культур: невідповідність ритмів та символічних систем.

Проблема трансформації культури у цивілізацію. Цивілізація як етап
занепаду культури згідно О. Шпенглера. Цивілізаційна концепція
А. Дж. Тойнбі. Основні етапи розвитку цивілізацій. Закон «виклику» та
«відповіді». Поняття та функції «творчої меншості». Причини занепаду
цивілізацій. Проблема «внутрішнього» та «зовнішнього» пролетаріату.
Цінності світових релігій як запорука існування цивілізацій.
Тема 3. Спроби поєднання культурологічного та економічного підходів.
Критика марксистського підходу до історії людства. Соціальнопсихологічний чинник у розвитку суспільства. Проблема соціальнопсихологічних збудників у діяльності людини. Основні фази розвитку
суспільства. Причини переходу спільноти від однієї фази до іншої. Роль змін
у соціальній психології, економіці, технологіях озброєння у процесі зміни
фаз. Етапи виникнення цивілізацій – первісна, первісно-громадська фази та
фаза ранньої давнини. Початок процесу урбанізації, виникнення держави,
апарату примусу, соціальної диференціації суспільства. Причини переходу до
фази імперської давнини. Виникнення світових релігій як опозиційних
етичних вчень. Специфіка ранніх імперій. Відокремлення наукового знання
як неемоційної форми пізнання. Взаємини ранніх імперій та кочового світу.
Технологічні, культурні та соціально-психологічні причини занепаду ранніх
цивілізацій. Розвиток суспільств упродовж п’ятої та шостої фаз.
Перетворення опозиційних релігійних вчень на панівні та догматичні. Поява
альтернативного способу мислення. Переворот у технології озброєнь. Поява
вогнепальної зброї та занепад ролі дворянства як носія військової функції.
Проблема перетворення середньовічних монархій на абсолютистські та
формування національних держав. Поява альтернативних ідеологій та
національної самосвідомості. Причини нерівномірності розвитку цивілізацій
упродовж п’ятої та шостої фаз. Експансія Західної цивілізації. Діагностичні
ознаки суспільств сьомої фази. Панування альтернативних нерелігійних
ідеологій. Революції як форми розв’язання соціальних протиріч.
Перетворення природничих наук на продуктивну силу. Остаточний
колоніальний розподіл світу як фактор нерівномірності сучасного розвитку
цивілізацій. Причини переходу до восьмої фази. Сучасні цивілізації та їх
співвідношення. Учення про права людини як основна сучасна нерелігійна
ідеологія. Винахід ядерної зброї та поява нових типів соціального
дискомфорту.
Тема 4. Загальна історія та сьогодення цивілізацій.

Природа цивілізацій. Історія людства як історія цивілізацій. Цивілізація
як найвищий рівень ідентифікації. Основні фактори, що формують природу
цивілізацій. Проблема світової цивілізації та розуміння світової спільноти як
сукупності цивілізацій. Цивілізація як культурна цілісність.
Основні цивілізації сучасного світу. Синська, японська, індуїстська,
ісламська,
православна,
західна,
латиноамериканська
цивілізації.
Народження африканської або субсахарської цивілізації.
Взаємовідносини між цивілізаціями, основні етапи. Випадкові зустрічі
цивілізацій до періоду Великих географічних відкриттів. Виникнення
міжцивілізаційних зв’язків. Піднесення Заходу та початок безперервного
односпрямованого впливу західної цивілізації. Основні чинники підкорення
Заходом інших цивілізацій. Перевага в організованому насильстві як основна
причина домінування західної цивілізації.
Сучасна поліцивілізаційна система, причини її формування. Зміна
внутрішньо цивілізаційного протистояння між цивілізаційним. Розколи між
цивілізаціями. Відмова від європоцентризму.Трансформаційні процеси у
західній цивілізації, визначення сучасних кордонів Заходу. Західна
цивілізація як цивілізація з двома центрами. Розширення західної цивілізації.
Сучасна православна цивілізація. Православна цивілізаційна група. Україна у
цивілізаційному вимірі. Цивілізаційні злами на українських теренах.
Синська цивілізація. Сучасний Китай та його цивілізаційна група –
«Сфера спільного розквіту». Цивілізаційні перспективи синської цивілізації.
Китай як центр китайської культури та провідна економічна країна Східної
Азії. Проблема китайської ідентичності, «перевірка дзеркалом». «Бамбукова
мережа» взаємин усередині китайської цивілізації. Зростання економічної
могутності як ключовий фактор сучасного розвитку синської цивілізації.
Сучасна ісламська цивілізація. Особливості структури політичної
лояльності в ісламському світі. Трайбалізм та релігія як основні фактори
розвитку ісламської цивілізації. Концепція «умма» як фактор ісламської
ідентифікації. Особливості сучасного розвитку ісламської цивілізації: перехід
від ісламської свідомості до ісламської єдності. Проблема відсутності
стрижневої держави в ісламській цивілізації. Індонезія, Пакистан, Іран,
Саудівська Аравія, Туреччина та Єгипет як претенденти на роль стрижневої
держави ісламського світу.
Тема 5. Стрижневі держави, концентричні кола та цивілізаційний порядок.
Цивілізаційний порядок у сучасній Європі. Виникнення цивілізаційних
груп. Згуртування країн, що входять до цивілізаційної групи навколо
стрижневої держави. Стрижнева держава як фактор формування

цивілізаційного порядку. Функції стрижневої держави. Відсутність
стрижневої держави як дестабілізуючий фактор у міжцивілізаційних
відносинах.
Тема 6. Сучасне міжцивілізаційне протистояння.
Проблема західного універсалізму. Потужність західної цивілізації та
практика подвійних стандартів. Прагнення незахідних цивілізацій позбутися
економічного, військового та культурного панування Заходу. Антагоністичні
до Заходу цивілізації – ісламська та синська. Особливості взаємовідносин
західної цивілізації з православною, японською та індуїстською
цивілізаціями. Латиноамериканська цивілізація як союзник Заходу.
Фактори сучасного міжцивілізаційного протистояння. Розповсюдження
озброєнь та його особливості. Значення ядерної зброї як зброї стримування у
сучасному світі. Принцип нерозповсюдження зброї у контексті між
цивілізаційного протистояння. Проблема демократії та прав людини у
сучасному світі. Розуміння проблеми поза межами Заходу. Проблема
імміграції як фактор сучасного цивілізаційного розвитку.
Міжцивілізаційні злами у сучасному світі та причини їх існування.
Універсальність та культурний релятивізм, протиставлення економічних та
суспільних прав правам людини, політична умовність при наданні
економічної допомоги.
ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК
ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА СЕМІНАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
1.
Поняття цивілізації, проблема визначення.
2.
Формування цивілізаційного підходу до вивчення історії людства.
О. Шпенглер.
3.
Формування цивілізаційного підходу до вивчення історії людства.
А. Дж.Тойнбі.
4.
Концепція всесвітньої історії І. М. Д’яконова.
5.
Цивілізації у сучасному світі, природа цивілізацій.
6.
Взаємовідносини між цивілізаціями в історичній ретроспективі.
7.
Структура сучасних цивілізацій. Стрижневі держави, концентричні
кола, цивілізаційний порядок.
8.
Сучасна західна цивілізація.
9.
Сучасна православна цивілізація.
10.
Особливості сучасної ісламської цивілізації.
11.
Сучасна синська (китайська) цивілізація.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Особливості цивілізаційного процесу в Африці.
Особливості цивілізаційного процесу в Латинській Америці.
Особливості японської цивілізації та менталітету японців.
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Який соціально-психологічний збудник є головною причиною
прагнення людини до соціальних перетворень:
а) реакція пошуку;
б) прагнення позбутися психологічного дискомфорту;
в) прагнення до лідерства;
г) природна агресивність.
2. Який соціально-психологічний збудник є головною умовою виживання
людини:
а) реакція пошуку;
б) прагнення позбутися психологічного дискомфорту;
в) прагнення до лідерства;
г) природна агресивність.
3.
У концепції І.М. Д’яконова ранні етичні вчення мали опозиційний
характер упродовж:
а) первісно громадської фази;
б) ранньої давнини;
в) імперської давнини;
г) середньовіччя.

4.
Війна стає заняттям та прерогативою найвищих верств суспільства
упродовж
а) первісно громадської фази;
б) ранньої давнини;
в) імперської давнини;
г) середньовіччя.
5.
Характерними
ознаками
стабільно-абсолютистського
пост
середньовіччя, згідно І.М. Д’яконову, були (оберіть три правильних
відповіді):
а) перетворення етичних норм на догматичні;
б) створення принципово нової зброї;
в) створення альтернативних світоглядних систем;
г) набуття абсолютними монархіями рис національних держав.
6.
Які з перелічених сучасних цивілізацій є такими, що кидають виклик
Заходу:
а) синська;
б) православна;
в) латиноамериканська;
г) ісламська;
д) індуїстська.
7.
Для якої цивілізації характерною є відсутність стрижневої держави:
а) синська;
б) православна;
в) латиноамериканська;
г) ісламська;
д) індуїстська.
8.
Стрижневою державою Синської цивілізації є:
а) Тайвань;
б) Китай;
в) Японія;
г) Сингапур.
9.
Назвіть народи, що намагаються вийти з під впливу Синської
цивілізації:
а) тайці;
б) уйгури;
в) тибетці;
г) монголи.
10. Які держави входять до концентричного кола православної цивілізації:
а) Сербія;

б) Білорусь;
в) Польща;
г) Грузія.
11. Концепція умма передбачає:
а) нелегітимність національної держави;
б) переважання релігійної влади над світською;
в) переважання світської влади над релігійною;
г) функціонування демократичних інститутів.
12. Головною перепоною для Індонезії аби стати стрижневою державою
ісламської цивілізації є:
а) географічне положення;
б) світський характер влади;
в) протиріччя між шиїтами і сунітами;
г) нечисленність населення.
13. Головною перепоною для Ірану аби стати стрижневою державою
ісламської цивілізації є:
а) географічне положення;
б) світський характер влади;
в) протиріччя між шиїтами і сунітами;
г) нечисленність населення.
14. У питанні розповсюдження озброєнь найбільшою мірою проявилися:
а) православно-західні зв’язки;
б) ісламсько-конфуціанські зв’язки;
в) латиноамерикансько-японські зв’язки;
г) православно-ісламські зв’язки
15. Імміграція викликає у США найбільшу протидію на рівні:
а) Президента;
б) Конгресса;
в) органів місцевого самоврядування;
г) шерифів.
16. Який соціально-психологічний збудник є головною причиною
прагнення людини до пізнання оточуючого світу:
а) реакція пошуку;
б) прагнення позбутися психологічного дискомфорту;
в) прагнення до лідерства;
г) природна агресивність.
17. Який соціально-психологічний збудник проявляється у критичні
моменти існування суспільства:
а) реакція пошуку;

б) прагнення позбутися психологічного дискомфорту;
в) прагнення до лідерства;
г) природна агресивність.
18. У концепції І.М. Д’яконова ранні етичні вчення мали догматичний
характер упродовж:
а) первісно громадської фази;
б) ранньої давнини;
в) імперської давнини;
г) середньовіччя.
19. Хронічний психологічний дискомфорт усіх верств суспільства є
ознакою:
а) первісно громадської фази;
б) ранньої давнини;
в) імперської давнини;
г) середньовіччя.
20. Головними умовами зміни історичних фаз, згідно І.М.Д’яконову, є
(оберіть три правильних відповіді):
а) зміна антропологічного типу;
б) переворот у соціальній психології;
в) зміна світоглядних орієнтирів;
г) революція у технології виробництва зброї.
21. Які з перелічених сучасних цивілізацій є лояльними до Заходу:
а) синська;
б) православна;
в) латиноамериканська;
г) ісламська;
д) індуїстська.
22. Яка з перелічених цивілізацій найближча за походженням до західної:
а) синська;
б) православна;
в) латиноамериканська;
г) ісламська;
д) індуїстська.
23. Стрижневими державами європейської частини західної цивілізації є:
а) Велика Британія;
б) Франція;
в) Німеччина;
г) Італія.

24. Назвіть народи, що прагнуть вийти з-під впливу православної
цивілізації:
а) серби;
б) чеченці;
в) татари;
г) білоруси.
25. Які держави входять до концентричного кола синської цивілізації:
а) Тайвань;
б) Сингапур;
в) Індонезія;
г) Малайзія.
26. Концепція умма передбачає:
а) економічне об’єднання ісламських держав;
б) створення ісламського військово-політичного блоку;
в) розуміння ісламу як єдиного релігійно-політичного об’єднання;
г) співробітництво між державами різних цивілізацій
27. Головною перепоною для Саудівської Аравії аби стати стрижневою
державою ісламської цивілізації є:
а) географічне положення;
б) світський характер влади;
в) протиріччя між шиїтами і сунітами;
г) нечисленність населення.
28. Головною перепоною для Туреччини аби стати стрижневою державою
ісламської цивілізації є:
а) географічне положення;
б) світський характер влади;
в) протиріччя між шиїтами і сунітами;
г) нечисленність населення.
29. У питанні нерозповсюдження озброєнь найбільш послідовну політику
проводить цивілізація:
а) православна;
б) західна;
в) латиноамериканська;
г) ісламська.
30. Наслідком імміграції у Європі стало:
а) інтенсифікація процесу європейської інтеграції;
б) створення загальноєвропейських військових структур;
в) перемоги ультра-правих партій на місцевих виборах;
г) поширення ідей Мао Цзедуна та Кім Ір Сена.
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