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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

03 – гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

 
Напрям підготовки  

_______________ 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

032 “Історія та 

археологія” 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 3-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

5-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 3 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

Бакалавр історії та 

археології 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання -  

для заочної форми навчання -  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: використовуючи найновіші здобутки історичної та археологічної 

історіографії, ознайомити студентів з історією виникнення та розвитку античної 

археології; подати характеристику найважливіших пам’яток, окреслити методи та 

види археологічних досліджень подібного роду об’єктів. Велика увага 

приділяється методам датування та археометрії. За допомогою курсу майбутні 

археологи повинні навчитись відзначати також античні пам’ятки від підробок, що 
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є дуже актуальним у зв’язку із широким розповсюдженням останніх в умовах 

великого інтересу до античних речей як у нашій країні, так і за кордоном.  

Завдання: студенти повинні навчитися критично опрацьовувати 

рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, 

виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних 

тенденцій розвитку конкретної історичної епохи. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати тематичну літературу, особливості розвитку античної культури та 

мистецтва, основні особливості греко-варварських відносин. Зміст понять: 

цивілізація, архаїчна Греція, класичний період, античність, античний поліс, 

античні джерела, еллінізм, римський лімес, матеріальна культура, духовна 

культура, поселення, могильники, культові споруди, зольник, археологічна 

школа;  

вміти аналізувати процеси суспільно-політичного, соціально-економічного, 

культурного розвитку народів, що зараховуються до античного світу, визначати 

особливості розвитку матеріальної культури стародавнього населення Греції та 

Риму та вплив античної цивілізації на сусідні народи. 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 

Тема 1. Головні етапи розвитку античної археології як наукової дисципліни 

Предмет, мета та завдання курсу. Поняття «античність». Використання 

речових пам’яток для вивчення історії в античну епоху (Геродот, Павсаній, 

Фукидід). Зацікавлення пам’ятками античності у добу Відродження. Перші 

археологічні розкопки античних міст у Італії: Геркуланум і Помпеї. Розвиток 

античної археології у ХVІІІ ст. Європейські та американська археологічні школи 

та їх роль у розвиткові античної археології. Найважливіші відкриття на території 

Європи та Малої Азії у ХХ ст.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. АРХЕОЛОГІЯ ГРЕЦІЇ ТА РИМУ 

Тема 1. Егейський світ у ІІІ – ІІ тис. до н. е. 

Регіони розповсюдження критської культури. Хронологія. Критські міста та 

палацові комплекси. Матеріальна культура: посуд у стилі Камарес, настінний 

живопис, ювелірне мистецтво. Критський імпорт на території Єгипту, Малої Азії 

та материкової Греції. Критська писемність (ієрогліфічна, піктографічна та 

лінійна) та роботи над її дешифруванням. Зв’язки критської та мінойської 

культур. Соціально-економічний лад мікенського суспільства. Археологічні 

пам’ятки Тірінфа та Пілоса. 
 

Тема 2. Грецька цивілізація у архаїчну та класичну добу 

Архаїчна доба як час становлення еллінської форми цивілізації: здобутки, 

ознаки, винаходи. Особливості матеріальної культури материкової, острівної 
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Греції та грецьких поселень на території Малої Азії. Час розквіту матеріальної 

культури на території материкової Греції. Іонійський варіант грецької цивілізації. 

Судноплавство. 

 

Тема 3. Елліністична Греція.  

Основні галузі матеріального виробництва: сільське господарство, ремесла, 

будівництво. Науковий та технічний прогрес (винахід гвинта, блоку, водяного 

насосу тощо). Удосконалення зброї. Металообробка та її вдосконалення. Зміни у 

керамічному виробництві (“мегарські” чаші, барботинний орнамент, оздоблення в 

стилі “Гнафія”, поява клеймленого посуду). Розвиток торгівлі, поява східного 

імпорту. Одяг. Монети. Античне місто, його топографія, принципи планування. 

Некрополі. 

Тема 4. Рим. 

Розвиток торгівлі та міжнародних зв’язків. Нововведення у сільському 

господарстві (колісний плуг, жниварка, водяний млин). Виникнення провінційних 

центрів виробництва у Галлії, Панонії та на Сході. Особливості римських міст. 

Внутрішній устрій будинків, меблі. Військова справа. Римська монетна справа. 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. АНТИЧНІ ПАМ’ЯТКИ НА ТЕРИТОРІЇ 

УКРАЇНИ 

Тема 5. Античні міста Північного Причорномор’я  

Час і причини заснування грецьких міст на півдні України. Місцеве 

населення у період грецької колонізації. Головні грецькі поліси у Північному 

Причорномор’ї: Ольвія, Херсонес, Боспорська держава.  

Ольвія. Місцезнаходження, площа, топографія та планування міста. 

Поселення ольвійської хори. Некрополь та її особливості. Головні галузі 

економіки: землеробство, ремесла, торгівля. Державний лад за даними епіграфіки. 

Культура та мистецтво. 

Херсонес. Місцезнаходження, площа, планування. Проблема “старого та 

нового Херсонесу. Питання про місцезнаходження агори. Херсонеський 

некрополь. До питання про таврський некрополь на північному узбережжі міста. 

Гераклейський півострів та його значення в історії міста. Місцеві ремесла. 

Культура. 

Боспор. Територія Боспору. Малі міста. Хора. Пантікапей та його 

планувальна структура. Некрополі Пантікапею та його околиць. Пантікапейський 

порт. Малі міста Боспору Мірмекій, Німфей, Тіритака. Ілурат. Ремесла. Торгівля 

та грошовий обіг. Процес сарматизації у перших століттях нашої ери за даними 

археології. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
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усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Історія науки та історіографія проблеми 

Тема 1. 

Предмет, мета 

та завдання 

курсу. Вимоги 

до курсу. 

2 2    2       

Тема 2. Головні 

етапи розвитку 

античної 

археології як 

наукової 

дисципліни 

8 4    4       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

12 6    6       

Змістовий модуль 2. Археологія Греції та Риму 

Тема 1. 

Егейський світ у 

ІІІ – ІІ тис. до н. 

е. 

12 4    8       

Тема 2. Грецька 

цивілізація у 

архаїчну та 

класичну добу  

14 4    10       

Тема 3. 

Елліністична 

Греція 

14 4    10       

Тема 4. Рим 16 6    10       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

56 18    38       

Змістовий модуль 3. Античні пам’ятки на території України 

Тема 1. Античні 

міста Північного 

Причорномор’я  

 8    14       

Усього годин 90 32    58       

 

 

5. Самостійна робота 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Зародження та розвиток античної археології в Україні. 2 

2 Досягнення північно причорноморської античної 

археології протягом ХІХ – на початку ХХ ст. 

4 

3 Внесок радянських археологів у вивчення історії 

античності 

4 

4 Мікенська культура ІІ тис. до н. е. 8 

5 Ранньоархаїчна Греція (ІХ – VІІІ ст. до н. е.) 8 

6 Матеріальна культура елліністичного часу 10 

7 Романізація та її прояви 4 

8 Матеріальна культура населення римських провінцій 10 

9 Проблема римських імпортів в археології 8 

 Разом  58 

 

 
6. Індивідуальні завдання 

1. Історія становлення античної археології як науки . 
2. Археологічне дослідження Боспору у ХІХ – ХХ ст.  

3. Археологічні дослідження в Спарті та їх головні результати.  

4. Містобудування в античній Греції.  

5. Археологічні дослідження в Афінах та їх головні результати.  

6. Архітектура стародавньої Греції. Основні стилі.  

7. Археологічні дослідження в Олімпії та їх головні результати.  

8. Керамічне виробництво та основні вироби в античну добу.  

9. Металургія та обробка чорних металів в античну добу.  

10. Військова справа в античній Греції.  

11. Головні промисли античної доби.  

12. Предмети імпорту у античній культурі Греції та Риму. 

13. Ткацька справа та види одягу в стародавній Греції.  

14. Деревообробка та косторізне ремесло античних часів.  

15. Ювелірне мистецтво Греції та Риму.  

16. Горна справа та способи добування і обробки руди.  

17. Внутрішня торгівля та її розвиток у Греції.  

18. Результати археологічних досліджень Херсонесу у ХІХ – на початку ХХ 

ст. 

19. Археологічне дослідження Херсонесу у ХХ ст.  

20. Археологічне дослідження малоазійських античних городищ.  

21. Археологічне дослідження Ольвії.  

22. основні результати підводних археологічних досліджень античних 

пам’яток.  

 

 
7. Методи навчання 

У процесі вивчення курсу “Антична археологія” основним методом 

навчання є виклад лекційного матеріалу із широким застосуванням показу 

археологічних матеріалів та застосуванням засобів візуалізації. Також в ході 
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вивчення студенти неодноразово відвідують постійно діючі експозиції музеїв 

Львова з метою унаочнення отриманих знань. Також широко використовуються 

методи створення інтересу до вивчення окремих тем. Не абияку роль відіграє 

закріплення отриманих теоретичних знань за допомогою наочно-дослідницьких 

методів в часі літньої археологічної практики на пам’ятках греко-римського 

часу. 

 

8. Методи контролю 

У процесі вивчення дисципліни «Антична археологія» використовуються методи 

поточного, проміжного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль 

здійснюється за напрямами: 

 контроль за систематичністю й активністю роботи під час лекційних 

занять; 

 контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза 

межами аудиторних занять; 

 контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді 

індивідуальних завдань. 

Проміжний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами 

підсумкової контрольної роботи зі змістових модулів. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці семестру у формі 

письмового заліку.  

При виведенні загальної оцінки студента береться до уваги результати поточного, 

проміжного та підсумкового контролю. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100 

10 10 10 10 10 10 10 20 10 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 
 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 
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90 – 100 А 
Відмінно Відмінно 

 

 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

 

10. Методичне забезпечення 

Вивчення курсу забезпечено типовою та робочою програмою курсу, 

навчальним посібником Баукова А.Ю. Антична археологія. Навч. посібник. – 

Львів, 2013.  

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Альмарик , Монгайт . В поисках исчезнувших цивилизаций.  

2. Античные государства Северного Причерноморья. –М., 1984. 

3. Античная культура Северного Причерноморья в первые века н. э. — К., 1986. 

4. Античная торевтика. — Л., 1986. 

5. Античная цивилизация. – М., 1975. 

6. Баукова А.Ю. Антична археологія. Навч. посібник. – Львів, 2013.  

7. Белов Г. Д. Херсонес Таврический. – Л.,1948. 

8. Блаватский В. Д. Античная полевая археология. – М., 1967. 

9. Блаватский В.Д. История античной расписной кераміки. – М., 1953. 

10.Блаватский В.Д. Пантикапей. – М., 1964. 

11.Воронов А. А., Михайлова  

12.Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. – М., Л., 1949. 

13.Гайдукевич В. Ф. Боспорские города. – Л., 1981. 

14. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков.—СПб., 1995. 

15. Дильс Г. Античная техника. – М.-Л., 1934. 

16. Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора // МИА. №83. 1960. 

17. Зограф А. Н. Античне монеты // МИА. №16. 1951. 

18. Зубар В., Ліньова Є., Сон Н. Античний світ Північного Причорномор’я. – К., 

1999. 

19. Кадеев В. И. Херсонес Таврический. Быт и культура. – Харьков, 1999. 

20. Казманова Л. Н. Ведение в античную нумизматику. – М., 1969. 

21. Крыжицкий С. Д., Лейпунская Н. А. Ольвия. Раскопки, история, культура. – 

Николаев, 1997. 

22. Кравченко В. И. Помпеи. Геркуланум. – М., 1981. 

23. Пендлбери Д. Археология Крита. – М., 1959. 

24. Соколов Г. И. Античное Причерноморье. Пам’ятники архитектуры, 

скульптуры, живописи и быта. – Л., 1973. 

25. Эллинистическая техника.—М., 1949.  

 

Допоміжна 
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Смирнов І.О. Ольвія та Рим в І – ІV ст. н.е. // 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2001/10-1-1.pdf 

Зубар В.М., Крапивина В.В. О рисмком гарнизоне в Ольвии // 

http://archaeology.kiev.ua/pub/zubar_krapivina.htm 

Сон. Н., Буйских А. Tegula romana из поселения Козырка близ Ольвии (к вопросу 

о римской строительной традиции в Северо-Западном Причерноморье) // 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/89594/06-Son.pdf?sequence=1 

Козленко Р.Ф. Римькі форти на території Ольвійської держави // Археологія. – 

2016. – №2. – С.78 – 87. 

Петерс Б. Косторезное дело в античных государствах Северного Причерноморья. 

– М., 1986. 

Зубарь В.М. Северный Понт и Римская империя. – К., 1998. 

Анохин В.А. Античные монеты Северо-Западного Причерноморья. – К., 1989. 

Бондарь Р.Д. Строительное дело нижнедунайского лимеса (провинции Нижняя и 

Верхняя Мезии, Дакия) в I — середине III вв. н. э. — Одесса, 2013. 

 Буйских С.Б. К проблеме Таврического лимеса // Скифия и Боспор. Тез. докл. — 

Новочеркасск, 1989. — С. 65—67. 

 Буйских С.Б. Фортификация Ольвийского государства (первые века нашей эры). 

— К., 1991. 

 Буйских С.Б. К проблеме лимеса в Северном Причерноморье (по материалам 

Нижнего Побужья) // Скифия и Боспор. Тез. докл. — Новочеркасск, 1993. — С. 

88—97. 

Виноградов Ю.Г. Очерк военно-политической истории сарматов в Iв. н. э. // ВДИ. 

— 1994. — № 2. — С. 151—170. 

Внуков С.Ю. Причерноморские амфоры Iв. до н. э. — II в. н. э. (морфология). — 

М., 2003. 

Внуков С.Ю. Причерноморские амфоры Iв. до н. э. — IIв. н. э. — 

Ч.II(петрография, хронология, проблемы торговли). — СПб, 2006. 

Воронятов С.В. Локализация бастарнов и некоторые другие проблемы элогия 

Тита Плавтия Сильвана Элиана // АСГЭ. — 2013. — Вып. 39. — С. 148—161. 
 

15. Інформаційні ресурси 
 
1. http://www.sno.pro1.ru 

2. http://www.litopys.com.ua 

3. http://godsbay.ru/antique/index.html 

4. http://chronarda.ru/phoebus/index.php 

5. http://www.bosportemple.ru/content/library/index_papers.htm 

6. http://history.org.ua/uk 

7. http://historylib.org/23/Drevniy--Rim-i-Drevnyaya-Gretsiya/ 

8. https://fraza.ua/analytics/180199-rimskie_legionery_na_territorii_sovremennoj_ukrainy 

9. http://centant.spbu.ru/centrum/publik/kafsbor/mnemon/2013(1)/11.pdf 

10. http://centant.spbu.ru/ 

11. http://vitaantiqua.org.ua 

 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2001/10-1-1.pdf
http://archaeology.kiev.ua/pub/zubar_krapivina.htm
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/89594/06-Son.pdf?sequence=1
http://www.sno.pro1.ru/
http://www.litopys.com.ua/
http://godsbay.ru/antique/index.html
http://chronarda.ru/phoebus/index.php
http://www.bosportemple.ru/content/library/index_papers.htm
http://history.org.ua/uk
http://historylib.org/23/Drevniy--Rim-i-Drevnyaya-Gretsiya/
https://fraza.ua/analytics/180199-rimskie_legionery_na_territorii_sovremennoj_ukrainy
http://centant.spbu.ru/centrum/publik/kafsbor/mnemon/2013(1)/11.pdf
http://centant.spbu.ru/
http://vitaantiqua.org.ua/
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