
Назва дисципліни  
«Історія та культура Китаю»  

 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин і туристичного бізнесу для 

студентів-бакалаврів 2-го курсу навчання за спеціальністю 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.філос.н., доцент Храброва Ольга Вікторівна (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 

366; тел. +38 (057) 707-53-06,електронна адреса 

кафедри:turbiz@karazin.ua).  

  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивченню дисципліни сприятиме попереднє засвоєння 

знань і набуття навичок з китайської мови, всесвітньої 

історії, філософії, історії світової культури, теорії держави і 

права, географії, країнознавства. 

 

Опис 

Мета дисципліни:   Ознайомлення студентів з головними 

етапами історії Китаю, формуванням і трансформацією 

китайської культури.  Виявлення специфіки і характерних 

рис китайської цивілізації,  ослідження етапів формування 

і трансформації суспільства і державних інститутів Китаю, 

аналіз історії і специфіки економічного розвитку Китаю, 

формування національної самосвідомості китайців, місце 

китайської цивілізації у всесвітньої історії і культурі   

Очікувані результати навчання: у результаті вивчення 

курсу студенти  розумітимуть характерні риси і етапи 

трансформації китайського суспільства, специфіку 

культури і національного менталітету, співвідношення 

впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на 

суспільно-політичний і економічний розвиток Китаю, 

набудуть навичок аналізувати і пояснювати історичні події 

і їх вплив на культуру, володітимуть культурою  

наукового діалогу,компетентності критичного мислення, 
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самостійно знаходити і аналізувати фактичний і 

теоретичний матеріал з історії і культури Китаю, проводити 

наукове дослідження 

 Теми аудиторних занять та самостійноїроботи. 

Заплановано 14  тем, які вивчаються протягом 90 годин: 

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

практичні заняття), 42 години самостійної роботи.   

 Тема № 1. Методологічні засади вивчення історії 

Китаю. 

 Тема № 2.Стародавній Китай.  

 Тема № 3. Доба імперій Цинь і Хань. 

 Тема № 4.Доба політичної роздробленості в Китаї.  

 Тема № 5. Розквіт Імперії: династії Суй і Тан.  

   Тема № 6. Китай часів Династії Сун.  

   Тема № 7. Китай доби династії Юань.   

   Тема № 8. Китай за часи правління Мінської династії.  

   Тема № 9.  Імперія Цин.  

   Тема № 10. «Відкриття» Китаю західними державами.  

   Тема № 11. Сіньхайська революція.  

   Тема № 12. Національна революція 1925-1927 років і 

громадянська війна.  

   Тема № 13. Китайська Народна Республіка.  

   Тема № 14. Китай у ХХІ столітті.  

 Методи контролю результатів навчання: поточний 

контроль у формі опитування, оцінювання ступеня 

активності студентів та якості їх виступів та коментарів на 

практичних заняттях,оцінювання пісьмових відповідей на 

теоретичні питання проблемного характеру (контрольна 

робота), підсумковий контроль у формі заліку.   

 Мова викладання. українська 

 


