Історія культури античних міст Північного Причорномор’я

Спеціальний

курс

«Історія

культури

античних

міст

Північного Причорномор’я» спрямовано на поглиблене вивчення
студентами

історії

Своєрідність

античної

культури

в

цивілізації

давньогрецьких

на

її

периферії.

містах

Північного

узбережжя Чорного моря склалася під впливом трьох категорій
факторів: особливостей історичної долі грецьких міст на периферії
античного світу; взаємодій з найважливішими центрами античного
світу

в

Середземномор’ї;

взаємодій

з

різноманітним

світом

місцевих племен Східної Європи. Головна мета курсу полягає в
тому,

щоб

сформувати

у

студентів

цілісне

уявлення

про

закономірності та специфіку культурного розвитку даного регіону
з VI сторіччя до н.е. по IV сторіччя нашої ери, а також навчити
використовувати набуті знання у своїй подальшій професійній
діяльності.
История культуры античных городов Северного Причорноморья

Специальный
Северного

курс

Причорноморья»

«История
ориентирован

культуры
на

античных городов

углубленное

изучение

студентами истории античной цивилизаци на ее периферии. Своеобразие
культуры в древнегреческих городах Северного Причорноморья сложилось
под

влиянием

трех факторов: особенностей исторического развития

греческих городов на периферии античного мира; взаимодействий с
важнейшими центрами античного мира в Средиземноморье; взаимодействий
с разнообразным миром местных племен Восточной Европы. Главная цель
курса

состоит в том, чтобы сформировать у студентов целостное

представление о закономерностях и специфике культурного развития
данного региона в период с VI в. до н. э. по IV в. н.э., а также научить

использовать приобретенные знания в своей дальнейшей профессиональной
деятельности.

The History of Ancient Culture in the Cities of the Northern Black Sea Coast

Special course «The History of Ancient Culture in the Cities of the Northern
Black Sea Coast» focuses on in-depth study of the history of some areas of the
ancient civilization. The peculiarity of culture in the Greek cities of the Northern
Black Sea Coast shaped by three factors: the characteristics of the historical
development of the Greek cities on the frontier areas of the ancient world; the
interaction with the major centers of the ancient world in the Mediterranean, and
the interactions with the diverse world of the local tribes in Eastern Europe. The
main purpose of the course is to form students a holistic view of the specifics of
the laws and cultural development of the region from the 6th century BC to the 4th
century AD, as well as teach to use the acquired knowledge in their future
professional activities.

