
ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни  

«Цивілізаційна ідентичність країн регіону Південної Європи» 

 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Історико-філософський факультет 

Кафедра всесвітньої історії 

Курс ІII-ий 

Спеціальність 032 Історія та археологія 

Форма проведення письмова 

Тривалість проведення 2 год. 

Максимальна кількість балів:  40 балів 

Критерії оцінювання: 35–40 Високий рівень теоретичних знань у 

межах обов’язкового матеріалу з, можливо, 

незначними недоліками. 

25–34 Достатній рівень теоретичних знань у 

межах обов’язкового матеріалу з незначною 

кількістю змістовних помилок. 

15–24 Середній рівень теоретичних знань у 

межах обов’язкового матеріалу із значною 

кількістю змістовних недоліків. 

14–0 Низький незадовільний рівень 

теоретичних знань у межах обов’язкового 

матеріалу, що потребує самостійного 

доопрацювання навчального курсу 

 

      Завідувач кафедри _________ Cрібняк І. В. 

 

Екзаменатор ______________ Голованов С.О. 

 

 

Орієнтовний перелік питань 
 

1. Цивілізаційна ідентичність країн Південної Європи Об’єкт і предмет 

дослідження. 

2. Тлумачення понять «цивілізація» й «цивілізаційна ідентичність». 

3. Типи цивілізацій. Цивілізація і культура. 

4. Південна Європа як географічний та соціокультурний феномен. 

5. Країни Південної Європи як складові європейської цивілізації. 

6. Особливості країн Південної Європи, як складових європейської цивілізації 

7. Географічний та цивілізаційний критерії виокремлення регіону Південної 

Європи. 

8. Етапи формування субцивілізаційного регіону Південної Європи. 

9. Етапи формування грецької національної ідентичності. 



10. Формування   національної ідентичності грецького народу під впливом 

західноєвропейських цивілізаційних цінностей. 

11. Національна й цивілізаційна ідентичність як продукт історичної еволюції 

Греції. 

12. Національна і цивілізаційна ідентичність. 

13. Основні  ознаки  національної ідентичності італійського суспільства. 

14. Трансформації італійської національної ідентичності під впливом 

західноєвропейських цивілізаційних цінностей. 

15. Національна й цивілізаційна ідентичність як продукт історичної еволюції 

Італії 

16. Основні ознаки національної ідентичності народу Іспанії 

17. Трансформація іспанської національної ідентичності під впливом 

західноєвропейських цивілізаційних цінностей. 

18. Основні етапи еволюції суспільства Іспанії в напрямі європейської 

цивілізації. 

19. Експансія як чинник формування цивілізаційної ідентичності. Еллінська та 

Римська експансія на землі Центрально-Східної Європи. 

20. Етапи та чинники процесу становлення античної основи європейської 

цивілізації. 

21. Експансія як чинник формування цивілізаційної ідентичності. Варвари в 

історії становлення  держав Південної Європи. 

22. Експансія як чинник формування цивілізаційної ідентичності. Вплив народів 

Центральної Європи на країни Південної Європи за доби Середньовіччя. 

23. Вплив хрестових походів на цивілізаційні процеси Південної Європи. Участь 

у християнській місії Італії та Іспанії.  

24. Національна й цивілізаційна ідентичність як продукт історичної еволюції 

Португалії 

25. Трансформація Південної Європи  в умовах Великих географічних 

відкриттів. 

26. Релігійний чинник формування цивілізаційної ідентичності. Християнська 

церква у країнах Південної Європи. 



27. Експлуатація іспанських та португальських колоній Південної Америки , як 

чинник впливу на країни Південної Європи. 

28. Вплив Французької революції на Іспанію та Португалію. 

29. Католицька церква в період правління католицьких королів в Іспанії.. 

30. Грецький народ в умовах  Османського панування, характер цивілізаційних 

змін.  

31. Католицька Іспанія в контексті європейських міжнародних відносин. 

32.  Політичні та економічні наслідки  революції Нідерландів для  Іспанії  

33. Вплив англійської буржуазної революції на формування цивілізаційної 

ідентичності країн Південної Європи. 

34. Етапи вростання португальського народу в європейську цивілізацію. 

35. Формування цивілізаційної ідентичності грецького народу за доби 

Середньовіччя.  

36. Історичні корені італійської  цивілізаційної ідентичності. 

37. Етапи вростання іспанського суспільства в європейську цивілізацію. 

38. Формування цивілізаційної ідентичності  Португалії  в епоху Середньовіччя. 

39. Іспанія в умовах варварського вторгнення. Наслідки вторгнення варварів на 

Піренейського півострова. 

40. Народи піренейського півострова в контексті завоювань Карла Великого. 

41. Етапи цивілізаційної історії  народів Італії. 

42. Боротьба за незалежність від Османського гніту балканських  народів . 

43. Становлення незалежності Греції. Зовнішня політика Греції в ХІХ ст. 

44. Італія в період І світової війни. 

45. Італія в період І світової війни. 

46. Південна Європа після другої світової війни. 

47. Приєднання Португалії до Європейського Економічного Союзу.. 

48. Приєднання Італії до Європейського Економічного Союзу.. 

49. Приєднання Греції до Європейського Економічного Союзу.. 



50. Країни регіону Південної Європи в складі європейської цивілізації. 

 

 

 


