Візантійська цивілізація
4 курс денного відділення, 7 семестр, 2 кредити (в т. ч. 36 лекційних
годин)
Мета курсу – розкрити феномен візантійської цивілізації як набору
культурних кодів, які, у своїй взаємодії, відтворенні й розвитку творили у
візантійському й творять у так званому поствізантійському варіанті
унікальну соціальну структуру з притаманним їй світобаченням.
Завдання курсу – визначити чинники, що зумовили початок формування
цивілізації ромеїв, становили її унікальну своєрідність, причини та суть
побудови імперії та її цивілізаційний вплив на країни Візантійської
співдружності.
У підсумку студенти мають знатиосновні поняття і терміни парадигм
візантійської цивілізації та світобачення її представників; історію дослідження
візантійської цивілізації; основні параметри цивілізаційного впливу Візантії
на країни «Візантійської співдружності націй»; вмітивизначати основні
елементи культурного коду візантійської цивілізації; виявляти прояви впливу
візантійської цивілізації на культури країн «Візантійської співдружності націй»;
застосовувати базові поняття курсу; орієнтуватися в основних наукових підходах
щодо дослідження візантійської цивілізації.
Византийская цивилизация
4 курс дневногоотделения, 7 семестр, 2 кредита (в т. ч. 36
лекционныхчасов)
Цель курса – раскрыть феномен византийской цивилизации как набора
культурных кодов, которые, в своем взаимодействии, воспроизводстве и
развитии создавали в византийском и создают в так называемом
поствизантийском варианте уникальную структуру с присущим ей
мировосприятием.
Задачи курса – определить составляющие, которые обусловили начало
формирования цивилизации ромеев, составляли ее уникальное своеобразие,
причины и суть построения империи и ее цивилизационное влияние на
страны Византийского содружества.
В итоге студентыдолжны знать основныепонятия и термины парадигм
византийской цивилизации и мировоззрения ее представителей; историю
исследования
византийской
цивилизации;
основные
параметры
цивилизационного влияния Византии на страны «Византийского содружества
наций»; уметь определять основные элементы культурного кода
византийской цивилизации; выявлять проявления влияния византийской
цивилизации на культуры стран «Византийского содружества наций»;
применять базовые понятия курса; ориентироваться в основных научных
подходах исследования византийской цивилизации.

Byzantine civilization
4th year of full-time, 7 semester, 2 credits (including 36 hours of lecture)
The aim of the course – to reveal the phenomenon of Byzantine civilization as
a set of cultural codes, which, in its interaction, reproduction and development
created in the Byzantine and create the so-called variant post- Byzantine unique
social structure, with its world view.
Course description – identify the factors that led to the launching of
civilization Romans, were its unique characteristics, causes and nature of
construction empire and its impact on the country's civilization Byzantine
commonwealth.
As a result, students have to know the basic concepts and terms paradigms
Byzantine civilization and worldview of its members; history study of Byzantine
civilization, the main parameters of civilizing influence of Byzantium on the
country «Byzantine commonwealth», to be able to identify the basic elements of
the cultural code of Byzantine civilization; detect manifestations of the impact of
Byzantine civilization on culture of «Byzantine commonwealth»; apply basic
concepts of the course, focus on basic scientific approaches to the study of
Byzantine civilization.

