
Нова історія країн Азії і Африки 

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

п’ятий, шостий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 64, 

семінарські заняття – 32. 

Лектори:  

канд. іст. наук, доцент Козій О.І. 

Результати навчання:  

Знання: 

– основних тенденцій політичного і соціально-економічного розвитку держав і народів 

країн Азії і Африки у ХVІ – на початку ХХ ст.;  

– понять і категорій (колонії, династія, імперія, сьогунат, самураї, мейдзі-ісін, тайпіни, 

режим капітуляцій, танзимат, система заручництва, військово-ленна система, вакфи, 

заміндарі, всесвітня колоніальна система, халіфат, династія, імперія, касти, краалі, 

ваххабізм, джихад, система примусових культур, метрополія, колонії, династія, 

імперія, кондомініум, анексія, фетва, муджахіди, шаріат, бусідо, зулюм,  османізм, 

меджліс, джирга, гандизм); 

– періодизації, джерельної бази та історіографії нової історії країн Азії і Африки;  

– цивілізаційних взаємовпливів Сходу і Заходу. 

Уміння: 

– розкривати тенденції в розвитку науки та історіографії нової історії країн Азії і 

Африки, давати характеристику джерельної бази, хронології та періодизації; 

– згідно з пануючими в сучасній історіографії методологіями та дослідницькими 

техніками інтерпретувати корінні проблеми розвитку країн Азії і Африки; 

– охарактеризувати національно-визвольну боротьбу народів Азії та Африки, а саме 

великі повстання народів Азії та опір африканських народів колоніальній експансії 

європейських держав; 

– виділяти в історії країн Азії і Африки ключові проблеми: вплив природних і 

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

політичні і соціальні процеси, сформовані під зовнішнім впливом; 

Здатності: 

– застосовувати набуті історичні знання та вміння з ключових проблем нової історії Азії 

і Африки для формування відповідних знань та вмінь учнів; 

– відбирати джерела, а також фактичний матеріал, які необхідні для обґрунтування 

теорії, викладу проблеми, розгляду причинно-наслідкових зв’язків; 

– проводити самостійне наукове дослідження з історії країн Азії і Африки нового 

періоду та презентувати його результати. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– історія середніх віків,  

– нова історія країн Європи і Америки. 

Зміст навчальної дисципліни: Розгортання колоніальної експансії європейських держав 

в Азії і Африці (XVI – перша половина XIX ст.): Країни Сходу в епоху Великих 

географічних відкриттів (XVI – XVII ст.). Японія. Китай. Індія. Османська імперія. Персія. 

Афганістан. Країни Південно-Східної Азії. Корея. Арабські країни Азії і Африки. 

Тропічна і Південна Африка. Національно-визвольна боротьба народів проти іноземних 



колонізаторів. Становлення суверенних національних держав в Азії та Африці  (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.): Японія. Китай. Індія. Османська імперія. Персія. 

Афганістан. Країни Південної і Південно-Східної Азії. Корея. Арабські країни Азії і 

Африки. Тропічна і Південна Африка. Релігії і вірування в країнах Сходу в епоху нового 

часу (XVII – поч. XX ст.). 
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Форми та методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання контрольних робіт та 

індивідуальних завдань, співбесіда з лектором; 

– підсумковий контроль: залік у п’ятому семестрі, екзамен – у шостому; 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 
 


