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ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – розкриття змісту суспільних, політичних, економічних і 

культурних процесів у ключових країнах Азії і Африки у XVII - першій половині ХХ ст., 

специфіки розвитку окремих держав і народів, їхнього місця у міжнародній системі і 

світовому історичному процесі цього періоду.  

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 

Знати основні процеси і події з історії країн Азії і Африки у попередній  історичний 

період.  

Вміти визначати особливості розвитку країн Азії і Африки у різних сферах 

(державного устрою, соціальній, економічній, культурній), порівнювати їх з розвитком 

країн Заходу.    

Володіти навичками критики джерел, історичного аналізу, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна «Нова історія країн Азії і Африки» знайомить студентів з 

основними подіями і процесами в історії ключових країн Азії і Африки в XVII - першій 

половині ХХ ст., провідними тенденціями їхнього розвитку і чинниками, що на них 

впливали, ставить їх у контекст глобальної історії цього періоду, визначає їхні роль і місце 

в ній. Простежуються спільні і відмінні характеристики історичного розвитку держав і 

народів Азії і Африки, різні шляхи, якими вони йшли до національної державності чи 

відновлення державного суверенітету. Вивчення дисципліни дозволяє краще зрозуміти 

становище, у якому перебувають держави і народи Азії і Африки сьогодні. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): формування у студентів розуміння основних 

суспільних, політичних, економічних і культурних процесів у ключових державах Азії і 

Африки у XVII - першій половині ХХ ст., спільного і особливого у їхньому розвитку, 

їхнього місця у світовому історичному процесі. У результаті вивчення курсу студенти 

повинні вміти аналізувати і оцінювати основні процеси, події, тенденції і динаміку 

розвитку країн Азії і Африки, ставити їх в контекст глобальної історії, використовувати 

знання для пояснення їх сучасного становища. 

 

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 (за 

необхідності) 

Відсоток 

у 

підсумко

вій оцінці 

з 

дисциплі

ни 
Код Результат навчання 

1.1 Знати основні події і процеси в 

ключових країнах Азії і Африки у 

XVII-ХІХ ст., основні тенденції 

їхнього розвитку та чинники, що на 

них впливали 

лекції, самостійна 

робота 

модульна 

контрольна 

робота 1 

(тест), екзамен  

5% 

 

20% 

1.2 Знати основні події і процеси в 

ключових країнах Азії і Африки у 

кінці ХІХ – першій половині ХХ ст., 

лекції, самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

5% 



основні тенденції їхнього розвитку 

та чинники, що на них впливали  

робота 2 (тест) 

екзамен  

 

20% 

2.1 Вміти характеризувати і оцінювати 

основні події, процеси і тенденції 

розвитку ключових країн Азії і 

Африки у XVII - першої половини 

ХХ ст. на основі аналізу історичних 

джерел і наукової літератури 

семінари, 

самостійна робота 

Усне 

опитування 

(доповіді, 

коментарі, 

обговорення, 

колоквіум)  

15% 

3.1 Вміти чітко, логічно, структуровано 

і аргументовано викладати усно свої 

знання і думки стосовно основних 

подій в ключових країнах Азії і 

Африки у XVII- першій половині ХХ 

ст. та процесів за їхньою участю, 

основних тенденції їхнього розвитку 

та чинників, що на них впливали 

семінари, 

самостійна робота 

Усне 

опитування 

(доповіді, 

коментарі, 

обговорення, 

колоквіум) 

15 % 

3.2 Вміти чітко, логічно, структуровано 

і аргументовано викладати 

інформацію з проблематики курсу та 

свої думки щодо неї  письмово 

самостійна робота Академічне есе 1 

Академічне есе 2  

10% 

10% 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2. 2.1 3.1. 3.2. 

      

Уточнюються      

      



7. Схема формування оцінки.  

 

7.1 Форми оцінювання студентів: 

 

Семестрове оцінювання: 

1. Модульна контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1 – 5 балів/3 бали*. 

2. Модульна контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.2 – 5 балів/3 бали 

3. Академічне есе з тем ЗМ 1: РН 3.2 – 10 балів/6 балів. 

4. Академічне есе з тем ЗМ2: РН 3.2 – 10 балів/6 балів. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ1: РН 2.1, 3.1 – 15 балів/9 

балів. 

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ2: РН 2.1, 3.1– 15 балів/9 

балів. 

 

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

 

Підсумкове оцінювання: 

Форма оцінювання – письмовий екзамен; максимальна кількість балів, які може 

отримати студент – 40 балів 

Оцінюються такі результати навчання студента:  

знання історичних фактів, розуміння процесів і тенденцій розвитку країн Азії і 

Африки у XVII - першій половині ХХ ст.; вміння з’ясувати причини і простежити хід 

подій і процесів, визначити їхні головні рушійні сили, встановити причинно-наслідкові 

зв'язки між конкретними процесами і подіями, оцінити місце і роль країн Азії і Африки у 

глобальній історії XVII - першої половини ХХ ст. 

Форма проведення екзамену – письмова, види завдань – тести (15 тестів по 2 бали, 

усього 30 балів) та завдання, які потребують розгорнутих відповідей (2 завдання по 5 

балів, усього 10 балів). 

Мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається 

складеним – 24 бали. 

Необхідна умова допуску до екзамену:  

студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів 

(критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований мінімум допуску до екзамену 36 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 семінарів (усні опитування), за виконання 

академічних есе і двох модульних контрольних робіт (тестових завдань), а також бали, 

отримані під час складання підсумкового контролю (екзамену) за виконання 

запропонованих завдань. 

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

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів і завершується рейтинговим контролем 

рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу.  

До змістового модулю 1 (ЗМ1) входять теми 1-7, до змістового модулю 2 (ЗМ2) – 

теми 8-16. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 

оцінювання (дві модульні контрольні роботи, усне опитування, індивідуальна робота – 

написання двох академічних есе) і підсумкове оцінювання (екзамен). 

Загальна сума балів – 100 балів. З них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (екзамен) – максимум 40 балів. 



Змістовий модуль 1 

Країни Азії і Африки  

у XVII - ХІХ ст. 

Змістовий модуль 2 

Країни Азії і Африки  

у кінці XІХ – першій половині ХХ ст. 

 

Екза- 

мен 

30 залікові бали (максимум) 30 залікових балів (максимум)  

40 

балів 

(мак- 

си-

мум) 

Самостійна 

робота 

(академічне 

есе) 

Семінари Модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

(академічне 

есе) 

Семінари Модул. 

контроль 

10 балів 

(максимум) 

15 балів 

(максимум) 

5 балів  

(максимум) 

10 балів 

(максимум) 

15 балів 

 (максим.) 

5 балів  

(максимум) 

 

Продовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

коментарі, доповнення, рецензування, участь у дискусії). Під час семінару студент має 

можливість отримати від 0 до 5 балів.  

Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 Структура і логіка виступу: основна теза, її аргументація, висновки – 2 бали 

 Зміст виступу: повнота розкриття питання чи окремого його аспекту -2 бали; 

 Використання джерел            - 1 бал; 

 

Академічне есе студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного 

змістовного модулю.  

Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:  

 робота самостійна, добре структурована, основна теза чітко викладена на початку 

роботи і аргументовано доведена з використання історичних фактів, прикладів, 

статистики тощо; робота закінчується висновками; вона добре відредагована, 

акуратно оформлена, не має помилок; її обсяг відповідає вимогам –  10-9 балів    

  робота самостійна, добре структурована, основна теза чітко викладена на 

початку роботи і аргументовано доведена з використання історичних фактів, 

прикладів, статистики тощо; робота закінчується висновками; її обсяг відповідає 

вимогам, проте є окремі зауваження до тексту (редагування, помилки, 

оформлення) –         8-7 бали  

 робота самостійна, проте є не суттєві зауваження до її структури, формулювання 

основної тези, аргументації, до редагування, оформлення  –   6 бали    

 робота самостійна, проте є суттєві зауваження до її структури, формулювання 

основної тези, аргументації, до редагування, оформлення, або її обсяг не відповідає 

вимогам  –          5-3 балів    

 робота самостійна, проте не структурована, основна теза не сформульована і не 

аргументована, є суттєві зауваження до змісту і оформлення тексту –  2-1 балів    

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 

проводяться модульні контрольні роботи. Контрольні роботи вміщують 5 тестових 

завдань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 



Екзаменаційний білет містить 15 тестових завдань, кожне з яких оцінюється в 2  

бали і два завдання, які потребують розгорнутих відповідей, кожне з яких оцінюється в 5 

балів. Усього 40 балів. 

 

Критеріями оцінювання відповідей на тестові завдання є: 

Повне розкриття питання – 2 бали 

Розкриття питання з несуттєвими помилками – 1 бал 

 

Критеріями оцінювання відповідей на завдання, які потребують розгорнутих 

відповідей є: 

 

Відповідь змістовна, добре структурована, продемонстровано відмінні знання 

історичних фактів, розуміння основних процесів і тенденцій, причинно-

наслідкових зв'язків між ними 

5 

Відповідь змістовна, продемонстровано знання історичних фактів, розуміння 

основних процесів і тенденцій, причинно-наслідкових зв'язків між ними, 

проте наявні окремі фактологічні помилки та / або відповідь не достатньо 

структурована 

4 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання, але розкриває 

його не повно та / або не достатньо структурована 

3 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

2 

Відповідь має значні помилки, або майже відсутня  1 

 

Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового 

оцінювання не менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому 

обов’язковим є успішне складання модульних контрольних робіт. Рекомендований 

мінімум для допуску до екзамену – 36 балів. 

При простому розрахунку отримаємо: 

  
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Екзамен Підсумкова 

оцінка 

Пороговий 

мінімум 

18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..    

Тематичний план лекцій і семінарських занять. 

 

№

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

Модуль 1. Країни Азії і Африки у XVII - ХІХ ст. 

1

1 

Вступ. Проблеми періодизації Нової історії 

країн Азії та Африки 

Тема 1. Основні етапи, форми та методи 

європейського проникнення на Схід у XVI – 

XIX ст. 

2 -         2 

2

2 

Тема 2. Сьогунат Токугава у XVIІ ст. – 60-х рр. 

XIX ст. 
2 2 2 

3

3 

Тема 3. Імперія Цін у XVIІ – XIX ст. 
2 2 2 

4

4 

Тема 4. Відцентрові тенденції в Державі 

Великих Моголів у XVIІ – XIX ст. Британське 

завоювання Індії. 

2 - 2 

5

5 

Тема 5. Афганістан у XVIІ – XIX ст. «Афганське 

питання» в російсько-британських відносинах 
2 - 2 

6

6 

Тема 6. Іран у XVIІ – XIX ст.  
2 - 2 

8

7 

Тема 7. Реформи в Османській імперії у XVIІІ – 

XIX ст. 
2 2 2 

8

9 

Академічне есе з тем ЗМ1 
- - 8 

1

10. 

Контрольна робота з тем ЗМ1 
 1 2 

Модуль 2. Країни Азії і Африки у кінці XІХ – першій половині ХХ ст. 

1

11. 

Тема 8. Від Османської імперії до Турецької 

республіки. Перша республіка в Туреччині 
2 2 2 

1

12. 

Тема 9. Арабські країни Західної Азії і Північної 

Африки 
2 - 2 

1

13. 

Тема 10. Персія/Іран (1900-1953 рр.). 
2 - 2 

1

14. 

Тема 11. Британська Індія (1900-1947 рр.) і 

Афганістан 
2 - 2 



15. Тема 12. Китай (1900-1949 рр.) 2 2 2 

1

16. 

Тема 13. Японія і Корея (1900-1953 рр.) 
2 1 2 

1

17 

Тема 14. Країни Південно-Східної Азії 
2  2 

1

17. 

Академічне есе з тем ЗМ2 
- - 8 

1

18.  

Контрольна робота з тем ЗМ2 
- 1 2 

 УСЬОГО 28 14 48 

 

Загальний обсяг 90 год., у тому числі: 

Лекцій – 28 год. 

Семінари – 14 год. 

Самостійна робота – 48 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні:  

1. Бродський Р.М., Єнольський З.А. Нова історія країн Азії і Африки. – Львів, 

1986. 

2. Васильев Л.В. История Востока: В 2 т. – М., 2001. 

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

Схід. – К., 2010. 

4. Губер А.А., Ким Г.Ф., Хейфец А.Н. Новая история стран Азии и Африки. – 

М., 1982. 

5. История Востока: В 6 т. – Т.3. Восток на рубеже средневековья и нового 

времени. XVI-XVIII вв. – М., 2000.  

6. История Востока: В 6 т. – Т.4. Кн.1-2. Восток в новое время (конец XVIII- 

начало ХХ в). – М., 2004-2005.  

7. История Востока: В 6 т. – Т.5. Восток в новейшее время: 1914-1945 гг. – М., 

2006. 

8. История стран Азии и Африки в новое время. – М., 1971. 

9. Козицький А. Новітня історія країн Азії та Африки, 1918-1999. Курс 

лекцій. – Львів, 2000.  

 

Додаткові:  

1. Алиев, Салех Мамедоглы. История Ирана. ХХ век. – М., 2004.  

2. Васильев А.М. История Саудовской Аравии (1745-конец ХХ в.). – М., 1999. 

3. Джонсон П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы. – М., 

1995. 

4. Егорин А.З. История Ливии. ХХ век. – М., 1999. 

5. История Китая / Под ред. А.В.Меликсетова. – М., 1998 

6. История Японии: В 2 т.– М., 1998.  

7. Кей, Джон. История Индии. – М., 2011. 

8. Киеси Иноуэ и др. История современной Японии / Пер. с япон. – М., 1955.  

9. Кинросс, Лорд. Расцвет и упадок Османской империи /Пер. с англ. – М., 

1999. 



10. Киреев Н.Г. История Турции. ХХ век. – М., 2007. 

11. Коргун В.Г. История Афганистана. ХХ век. – М., 2004.  

12. Мосяков Д.В., Тюрин В.А. История Юго-Восточной Азии: В 2 ч. – М., 2001-

2003. 

13. Особенности модернизации на мусульманском Востоке. Опыт Турции, 

Ирана, Афганистана, Пакистана / Отв. ред. В.Я. Белокреницкий, И.Л. Фадеева. – М., 1997.  

14. Пророченко Н.О. Турчеччина: історія, культура, географія. – К., 2005.  

15. Годс, Реза М. Иран в ХХ веке. Политическая история. – М., 1994. 

16. Синхараджа Т.-Д. Индия. История страны / Синхараджа Таммита-

Дельгода. – СПб., 2010.  

17. Ша'бани, Риза. Краткая история Ирана. – СПб., 2008.  

18. Шумов С.А., Андреев А.Р. История Ближнего Востока. – М., 2002. 

19. Юрлов Ф.Н. История Индии XX век / Юрлов Ф.Н., Юрлова Е.С. – М., 2010. 

 

10. Додаткові ресурси: 

1. Історія країн Азії і Африки (перша половина ХХ ст.): навчально-методичний 

комплекс для студентів ІІІ курсу історичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка / Н. Д. Городня. – Режим доступу: 

http://for.history.univ.kiev.ua/?page_id=291 

 

http://for.history.univ.kiev.ua/?page_id=291

