
Центральна Азія і Кавказ у ХХ – на початку ХХІ ст. 

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 24, 

семінарські заняття – 12. 

Лектори:  

канд. іст. наук, доцент Козій О.І. 

Результати навчання:  

Знання: 

– геополітичного положення Центральної Азії і Кавказу на сучасному етапі; 

– географічних, історичних, етнічних і соціокультурних особливостей  регіону;  

– основних тенденцій політичного і соціально-економічного розвитку держав 

Центральної Азії у ХХ – на початку ХХІ ст.;  

– проблем регіональної безпеки; 

– проблем і можливостей центральноазіатської інтеграції; 

– понять і категорій (глобалізація, династія, імперія, екстремізм, сепаратизм, 

наднаціональні ідеології, панісламізм, тюркізм і пантюркізм, державно-національна 

ідеологія, ідеологія національного прагматизму, держави “правлячих ідеологій”, 

релігійний екстремізм (радикальний іслам)); 

– періодизації, джерельної бази та історіографії новітньої історії Центральної Азії і 

Кавказу;  

– цивілізаційних взаємовпливів Сходу і Заходу. 

Уміння: 

– розкривати тенденції в розвитку науки та історіографії новітньої історії країн 

Центральної Азії і Кавказу, давати характеристику джерельної бази, хронології та 

періодизації; 

– згідно з пануючими в сучасній історіографії методологіями та дослідницькими 

техніками інтерпретувати корінні проблеми розвитку країн Центральної Азії і Кавказу; 

– виділяти в історії країн Центральної Азії і Кавказу ключових проблеми: вплив 

природних і соціокультурних чинників на економіку та культуру, періоди розквіту і 

занепаду, політичні і соціальні процеси, сформовані під зовнішнім впливом; 

– характеризувати досягнення і втрати країн Центральної Азії і Кавказу у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст.; 

– аналізувати взаємовідносини України з державами Південного Кавказу у ХХ – на 

початку ХХІ ст. 

Здатності: 

– застосовувати набуті історичні знання та вміння з ключових проблем історії 

Центральної Азії та Кавказу у ХХ – на початку ХХІ ст. для формування відповідних 

знань та вмінь учнів; 

– оперувати навичками аналізу сучасних інтеграційних процесів в регіоні Центральної 

Азії і Кавказу;  

– володіти методиками прогнозування політичних та інтеграційних процесів в регіоні 

Центральної Азії і Кавказу; 

– проводити самостійне наукове дослідження з історії країн Центральної Азії і Кавказу 

новітнього періоду та презентувати його результати. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  



– історія стародавнього світу,  

– історія середніх віків,  

– нова та новітня історія країн Азії і Африки. 

– історіографія нової та новітньої історії. 

Зміст навчальної дисципліни:  

курс хронологічно охоплює історію (ретроспектива і коротка характеристика) народів 

цього регіону від античного світу до сучасності. Особлива увага акцентується на 

передісторії конфлікту інтересів у пострадянській Центральній Азії і на Кавказі та 

розгляді питань пов’язаних з підвищенням інтересу наддержав до регіону сьогодні. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання контрольної роботи, 

індивідуального завдання, екзамен. 

– підсумковий контроль: екзамен у третьому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 


