
Новітня історія країн Азії і Африки 

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

сьомий, восьмий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 40, 

семінарські заняття – 25. 

Лектори:  

канд. іст. наук, доцент Козій О.І. 

 

Результати навчання:  

Знання: 

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

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

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

– основних закономірностей у розвитку культури народів Сходу; 

–  цивілізаційних взаємовпливів Сходу і Заходу. 

Уміння: 

– розкривати тенденції в розвитку науки та історіографії новітньої 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 колоніальну політику європейських держав у країнах Азії та Африки 

після завершення Першої світової війни і національно-визвольну боротьбу народів 

регіону на завершальному етапі колоніальної епохи; 

– 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 новітньої 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 новітнього 

періоду та презентувати його результати. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– нова історія країн Азії і Африки;  

– нова історія країн Європи і Америки; 

– новітня історія країн Європи і Америки. 

 

Зміст навчальної дисципліни:  Загальна характеристика країн Азії і Африки у 

міжвоєнний період (1918 – 1945 рр.): Японія. Китай. Індія. Південно-Східна Азія. Корея. 

Середній Схід (Іран, Афганістан, Туреччина). Близький Схід. Північна Африка. Тропічна і 

Південна Африка. Загальна характеристика країн Азії і Африки в післявоєнний період 

(1945 – 2010-ті рр.): Японія. Китай. Індія. Далекий Схід (Монголія, КНДР, Республіка 

Корея). Південно-Східна Азія. Середній Схід (Афганістан, Іран, Туреччина). Близький 

Схід. Північна Африка. Тропічна Африка. Південна Африка. 
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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 сьомому семестрі, екзамен – у восьмому. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 


