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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів системну уяву про Схід як історико-

культурний ареал та господарсько-економічний комплекс, про тенденції і динаміку розвитку 

Сходу, що має сприяти їх глибшому розумінню внутрішньо- і зовнішньополітичних процесів, 

пов’язаних зі Сходом. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати головні історичні постаті та основні події, пов’язані з історією Сходу. 

2. Вміти вирізняти народи, країни й релігії Сходу. 

3. Володіти елементарними навичками роботи з навчальною літературою. 

3. Анотація навчальної дисципліни: Вивчення сходознавства як комплексної науки, як 

знання про Схід через вивчення країн і народів азійсько-африканського ареалу. Погляд на 

східні мови як засобу формування уяви про Схід. Розкриття східних текстів – джерел 

інформації з історії Сходу. Висвітлення ролі літератури Сходу у світовому літературному 

процесі. Вивчення Сходу як батьківщини світових й основних національних релігій. 

Висвітлення місця країн Сходу у світовій історії. Визначення особливостей світосприйняття у 

східних суспільствах. Дослідження етнокультурних особливостей народів Азії та Африки. 

Характеристика Сходу як історико-культурного простору (опис історико-культурних 

областей). Аналіз господарсько-економічних типів і соціальних відносин на Сході. Розкриття 

правових систем Сходу. Зображення мусульманського права як способу життя. Визначення 

місця й ролі країн Азії та Африки в системі міжнародних відносин й світовій політиці. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): полягають у формуванні в студентів цілісної уяви про Схід як 

історико-культурний ареал та господарсько-економічний комплекс. У разі вивчення 

дисципліни студент повинен системно й неупереджено оцінювати головні тенденції й 

динаміку розвитку Сходу, а також ключові події в його житті; всебічно аналізувати явища та 

події в житті країн Азії та Африки, набути практичних навичок із використання літератури та 

джерел в науково-дослідній роботі. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1 Знати обставини появи та зміст головних 

пам’яток літератури Сходу, їх вплив на 

світогляд сучасних народів Сходу. 

Лекція Контрольна 

робота 1 

(тест) 

15% 

1.2 Знати обставини виникнення та основи 

релігій Сходу, їх роль в історичній діяльності 

та повсякденному житті народів Сходу. 

Лекція Контрольна 

робота 1 

(тест) 

15% 

1.3 Знати риси традиційних правових та 

економіко-господарських систем Сходу, 

умови їх функціонування в умовах сучасного 

Сходу. 

Лекція Контрольна 

робота 2 

(тест) 

15% 

1.4 Знати особливості культури й психології 

окремих народів Сходу. 

Лекція Контрольна 

робота 2 

(тест) 

15% 

2.1 Вміти порівняти економіко-господарські 

комплекси окремих регіонів Сходу. 

Самостійна робота Реферат 10% 

2.2 Вміти визначити місце окремої країни й 

народу Сходу в світовій історії та 

міжнародних відносинах у певний історичний 

Самостійна робота Реферат  10% 



період. 

2.3 Вміти визначити ресурси (людські, природні, 

матеріальні, технічні, інтелектуальні, 

фінансові та ін.), що обумовили розвиток 

окремого народу Сходу в певний історичний 

період. 

Лекція, самостійна 

робота 

Залік 10% 

2.4 Вміти порівняти світоглядні й ідеологічні 

засади розвитку народів та країн Сходу. 

Лекція, самостійна 

робота 

Залік 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 

04/0

1/17 
4.2 

Уточнюються  +    

   +   

   +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота 1, (тест): РН 1.1-1.2. – 30 балів/18 балів*. 

Контрольна робота 2 (тест): РН 1.3-РН 1.4 – 30 балів/18 балів. 

2. Реферат 1: РН 2.6-2.7 – 10 балів/6 балів. 

Реферат 2: РН 2.6-2.7 – 10 балів/6 балів. 

 

* Максимальний бал / пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – залік; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 20 балів; 

- Оцінюються такі результати навчання студента як вміти визначити ресурси (людські, 

природні, матеріальні, технічні, інтелектуальні, фінансові та ін.), що обумовили розвиток окремого народу 

Сходу в певний історичний період; вміти порівняти світоглядні й ідеологічні засади розвитку народів та країн 

Сходу. 

- форма проведення заліку – письмова, види завдань – завдання, які потребують 

розгорнутих відповідей; 

- мінімальний пороговий рівень залікової оцінки, за якої залік вважається складеним – 

12 балів. 

Необхідна умова допуску до заліку: студент не допускається до заліку, якщо під час семестру 

набрав менше, ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). 

Рекомендований мінімум допуску до заліку 48 балів. 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів (бали, отримані під час модульного контролю (за виконання тестових завдань); бали, 

отримані за виконання рефератів. 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 1 

(ЗМ1) входять теми 1-7, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 8-14. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 

оцінювання (контрольні роботи, реферати) і підсумкове оцінювання (залік). 

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання 80 балів; підсумкове 

оцінювання (залік) – 20 балів). 
Змістовий модуль 1 

Схід в історико-культурному вимірі 

Змістовий модуль 2 

Схід в психолого-соціологічному й 

економічно-правовому зрізі 

 

Залік 

40 заліковий бал (максимум) 40 залікових балів (максимум)  

20 

балів 
Самостійна робота Модульний контроль Самостійна робота Модульний контроль 

10 

(максимум) 

30 (максимум) 10 

(максимум) 

30 

(максимум) 

 

Реферат студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового 

модулю, зокрема Реферат 1 (остання декада жовтня) і Реферат 2 (остання декада грудня). 

Критеріями оцінки самостійної роботи студента є: 

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   10-9 балів; 

 тема розкрита неповно       8-7 балів; 



 реферат суто компілятивного рівня     6-4 бали; 

 розкритий лише окремий аспект      3-1 бал. 

 Реферат не зарахований       0 балів. 

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

контрольні роботи у формі тестування, зокрема Контрольна робота 1 ( остання декада 

жовтня) і Контрольна робота 2 (остання декада грудня). Завдання з тестування містить 

15 запитань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 2 бали. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перескладання 

самостійної роботи, модульних контрольних робіт здійснюється відповідно до «Положення 

про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації 

навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

Заліковий білет містить два питання, на кожне з яких оцінюється в 10 балів. 

Критеріями оцінювання відповіді є: 

 

• Відповідь повна, подане власне бачення проблеми     10; 

• Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та  

зроблені ґрунтовні висновки,  проте наявні окремі незначні 

помилки при викладі фактичного матеріалу      9-8; 

• Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання   7-6; 

• Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але  

допущені окремі помилки         5-4; 

• Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 3; 

• Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі  

фактичного матеріалу         2; 

• Відповідь має значні помилки       1. 

 

Умовою допуску до заліку є отримання студентом під час семестрового оцінювання не 

менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне 

складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум для допуску до заліку – 

48 балів. 

Умовою отримання студентом позитивної підсумкової оцінки є досягнення ним не 

менше 60% від загальної кількості балів, які можливо досягти на заліку (не менше 12 із 20). 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

  
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Залік Підсумкова 

оцінка 

Критично-

розрахунковий 

мінімум 

20 20 20 60 

Рекомендований 

мінімум 

24 24 12 60 

Максимум 40 40 20 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 



88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і семінарських занять 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
Самостійна 

робота 

Розділ 1.Схід в історико-культурному вимірі 

1. 
Вступ. 

Тема 1. Сходознавство як комплексна наука 
2 - 2 

2. Тема 2. Мови і тексти Сходу 2 - 2 

3. 

Тема 3. Література Сходу (література 

Стародавнього Єгипту, давньоєврейська, 

перська, арабська література). 

2 - 3 

4. 
Тема 4. Література Сходу (індійська, китайська, 

японська література). 
2 - 3 

5. 

Тема 5. Схід як батьківщина світових та 

основних національних релігій (східне 

християнство, іслам, буддизм). 

2 - 2 

6. 

Тема 6. Схід як батьківщина світових та 

основних національних релігій (індуїзм, 

буддизм, зороастризм). 

2 - 2 

7. Тема 7. Країни Сходу у світовій історії. 1 - 1 

 Реферат 1 - - 1 

 Контрольна робота 1 1 - - 

Розділ 2. Схід в психолого-соціологічному й економічно-правовому зрізі 

8. 
Тема 8. Етнокультурні й етнопсихологічні 

особливості країн Азії та Африки. 
2 - 2 

9. 
Тема  Тема 9. Основні регіони Сходу. Стародавній 

Схід. 
2 - 2 

10. 

Тема  Тема 10. Основні регіони Сходу близький Схід, 

Східна Азія, Південно-Східна Азія, Центральна 

Азія, Південний Кавказ. 

2 - 3 

11. Тема 11. Економіка Сходу. 2 - 2 

12. Тема 12. Право Сходу. 2 - 2 

13. 
Тема 13. Країни Азії і Африки в історії і теорії 

міжнародних відносин. 
2 - 2 

14. Тема 14. Розвиток сходознавства в Україні. 1 - 2 

 Реферат 2 - - 1 

 Контрольна робота 2 1 - - 

 ВСЬОГО 28 - 32 
 

 

Загальний обсяг 60 год., в тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Самостійна робота – 32 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 
1. Алексеев В. М. Наука о Востоке / В. М. Алексеев. – М., 1982. 

2. Васильев Л. С. История Востока: В 2 т. / Л. С. Васильев. – М., 1998. – Т. 2: 

Постколониальный Восток. Государство и экономика. 

3. Головченко В. І., Рубель В. А. Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець 

XIX – друга третина XX ст.): Навчальний посіб / В. І. Головченко. – К., 2010. 

4. Козицький А. М. Новітня історія Азії та Африки: Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів університетів / А. М. Козицький. – Львів, 2004. 
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