
Назва дисципліни «Етноцивілізаційні процеси країн Сходу» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

цільова аудиторія – студенти 2 курсу: 

рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) 

галузь знань – 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальність – 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

освітньо-професійна програма – 291 «Міжнародні 

відносини та регіональні студії» 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

професор кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства, доктор економічних наук Баранова В.В. 

61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 

3 поверх, каб. 366-а; тел. (057) 707-53-06 

електронна адреса: v.v.baranova@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє вивчення 

дисциплін: «Історія української та зарубіжної культури», 

«Історія міжнародних відносин», «Теорія міжнародних 

відносин», «Міжнародне регіонознавство», «Політичний 

розвиток та політичні системи країн світу» 

Опис 

Мета дисципліни: 

формування фахового світогляду щодо змісту процесів 

глобалізації, особливостей розвитку цивілізацій; 

дослідження еволюції системи цінностей цивілізацій в 

умовах глобалізації; сучасного стану суб- і полі-

культурних блоків, що визначають соціально-культурне 

поле сучасного світу, особливо в місцях «контактних 

зон»; формування вміння системного аналізу щодо 

висновків та оцінок процесам політичної та соціально-

економічної модернізації в країнах Азії; систематизувати 

знання про закономірності змін, які відбулися наприкінці 

XX ст. на політичних та економічних картах світу; 

формування вміння виокремлювати територіальні та 

економічні відмінності країн Азії. 

Очікувані результати навчання: 

у результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі 

вищої освіти повинні знати теоретичні основи економіки, 

економічних процесів, модернізаційних процесів в 

економіці країни; еволюцію системи цінностей 

цивілізацій в умовах глобалізації; основні пріоритетні 

країни «економічної спеціалізації» щодо модернізації 

країни в цілому; основні цілі і напрямки державної 

політики економічного розвитку країн Азії. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Заплановано 11 (одинадцять) тем, які вивчаються 

протягом 48 годин аудиторних занять (32 год. – лекції, 16 

год. – семінарські заняття). 

Тема № 1. Сутність цивілізації країн Азії (Лекцій – 2 

год.) 

Тема № 2. Вчення про цивілізацію в європейській 



науці (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема № 3. Цивілізаційні чинники сучасного розвитку 

країн Азії (Лекцій – 2 год.) 

Тема № 4. Чинники формування та сучасний стан 

економіки країн Азії (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

Тема № 5. Економічна характеристика країн Азії як 

основа модернізаційних процесів (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 

год.) 

Тема № 6. Місце і роль цивілізаційних цінностей в 

умовах глобалізації (Лекцій – 2 год.) 

Тема № 7. Цивілізаційні цінності у безпековому 

контексті глобального світу (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 

год.) 

Тема № 8. Особливості розвитку країн Далекого та 

Близького Сходу (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема № 9. Вплив процесів глобалізації на особливості 

розвитку цивілізацій (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 год.) 

Тема № 10. Глобальні геополітичні трансформації в 

контексті розвитку цивілізацій (Лекцій – 4 год., Сем. – 2 

год.) 

Тема № 11. «Діджитальна цивілізація» як сучасний 

етап соціокультурного розвитку людства (Лекцій – 2 

год., Сем. – 2 год.) 

Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль здійснюється у формі усних 

відповідей на семінарських заняттях; колоквіумів; 

тестових завдань; виконання творчих завдань; 

розв’язування евристичних та ситуаційних завдань; 

виконання індивідуальної семестрової роботи (реферати, 

аналітичні обзори). 

Підсумковий контроль – іспит. 

Мова викладання: українська 

 


