
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Всесвітня історія» 
 

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини 

Освітня програма Міжнародний бізнес 

Освітній рівень Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 3 курс, 6 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 24 год.  

Практичні (семінарські) – 24 год. 

Самостійна робота – 72 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин, ауд. 34-36 

другого корпусу, телефон: (057) 702-18-30, (дод. 3-71), 

сайт кафедри: https://kafmev.hneu.edu.ua/  

Викладач (-і) Пастушенко Андрій Олександрович, кандидат 

історичних наук, доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Andrii.Pastushenko@hneu.net, +38 (093) 667-92-58 (Viber, 

Telegram), Skype (ім’я: arvern1) 

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі міжнародних економічних відносин, очні, 

відповідно до графіка консультацій, індивідуальні, за 

домовленістю з ініціативи здобувача 

Мета навчальної дисципліни: сформувати спеціальні та загальні компетентності, а 

також отримати відповідні результати навчання, у сфері всесвітньої історії. Метою 

навчальної дисципліни є формування у студентів цілісного уявлення про всесвітню історію, а 

саме про всесвіт і людство як його невід’ємну складову у період від початку буття до 

сучасності.. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Філософія, Країнознавство та організаційна 

поведінка іноземного підприємства 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Виникнення і розвиток людства у період між доісторичним та 

раннім новим часом  

Тема 1. Первісна історія людства та виникнення землеробства  

Тема 2. Цивілізації стародавнього Сходу (3 тис – VII ст. до н. е.) 

Тема 3. Класичні цивілізації Європи та Західна Азії (VII – V ст. до н.е.) 

Тема 4. Стародавні цивілізації південної та східної Азії (VII – V ст. до н.е.) 

Тема 5. Європа та Світ (V – XV ст. н. е.) 

Тема 6. Європа та світ за доби ранньої колоніальної експансії  

Тема 7. Європа та світ у XVI – XVIII ст.  

Змістовний модуль 2. Новий та новітній періоди (XVIII – XXI ст.) 

Тема 8. Імперіалізм, промисловий переворот та політичні ідеології (XVII– сер. XVIII ст.)  

Тема 9. Імперіалізм, промисловий переворот та політичні ідеології у XIX ст.  

Тема 10. Перша світова війна та міжвоєнний період (1914–1939 рр.)  

Тема 11. Друга світова війна (1939–1945 рр.) 

Тема 12. Холодна війна та регіональні процеси у другій половині XX – на початку XXI ст. 
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Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни 

Проектор, комп’ютери 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5599  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. 

Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 

100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи, оцінюється сумою 

набраних балів. Максимально можлива кількість балів за поточний та підсумковий контроль 

упродовж семестру – 100 та мінімально можлива кількість балів – 60. 

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: завдання за темами; поточні 

контрольні роботи; дискусії. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За порушення 

академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до такої академічної 

відповідальності: повторне проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботи 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26983). 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «27» червня 2022 року. Протокол № 13 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5599
http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26983

