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науково-педагогічних 
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викладання 

канд. іст. наук, доцент Тумаков Олександр Іванович (61022, 

Харків, майдан Свободи, 4, центральний корпус, 5 поверх, 

каб. 5-57;тел. (057) 707-55-47.електронна адреса кафедри: 
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Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

засвоєння кредитів з філософії, політології, релігієзнавства 

(бажано), ділового мовлення.  

Опис 

Мета дисципліни: висвітлення системних змін, які 

пережиликраїни Азії та Африки під впливом колоніальної 

експансії західнихдержав, перших спроб модернізації афро-

азіатських суспільств та їх наслідки;ознайомлення з 

особливостями сучасного процесумодернізації на Сході, 

впливом на нього місцевого цивілізаційного середовища; 

формування у студентів чіткого уявлення про сучасні 

моделі розвитку провідних країн різних цивілізаційних 

регіонів та їх відмінності від ліберально-демократичної 

моделі західного зразку.  

Очікувані результати навчання:студенти повинні 

бути спроможними до сприйняття інформації та її 

узагальнення; розуміти та вміти аналізувати процеси 

модернізації, що відбуваються у сучасних суспільствахАзії 

та Африки, з’ясовувати специфіку цих процесів та 

прогнозувати їх можливий розвиток та наслідки;навчитись 

логічно, аргументовано і чітко викладати свою думку, як 

усно, так і письмово;бути спроможними до саморозвитку, 

до постійного підвищення своєї професійної 

кваліфікації;усвідомлювати суспільно-політичну 

значимість своєї професії, бути мотивованими до 

виконання професійної діяльності. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 32 

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

семінарські та практичні заняття):  

Тема № 1. Османська імперія: від «епохи тюльпанів» 

до танзімату. (Лекцій – 2 год.Сем. –2 год.). 

Тема № 2. Процеси модернізації у Туреччині: від М. 

Кемаля Ататюрка до Р. Т. Ердогана.(Лекцій – 2 год.Сем. –2 

год.). 

Тема № 3. «Революція/реставрація Мейдзі» та 

капіталістична модернізація Японії. (Лекцій – 2 год. Сем. –2 

год.). 

Тема № 4. Японія на шляху до сучасної моделі 



розвитку (1945 р. – початок ХХI ст.). (Лекцій – 2 год.Сем. –

2 год.). 

Тема № 5.«Піднебесна імперія»: між інноваціями та 

традиціями. (Лекцій – 2 год. Сем. –2 год.).  

Тема № 6. Китайська Народна Республіка на шляху 

до сучасної моделі розвитку. (Лекцій – 2 год.Сем. –2 год.) 

Тема № 7. Іран: від «білої революції» до революції 

ісламської. (Лекцій – 2 год.Сем. –2 год.) 

Тема № 8. Процеси модернізації у сучасній Африці. 

(Лекцій – 2 год.Сем. –2 год.). 

Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль у формі опитування, тестування, 

підсумкового контролю у формі заліку (екзамену).   

 

Мова викладання. українська 

 


