
Назва дисципліни  «Україна та країни Сходу» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – магістри V курсу спеціалізації 

«Міжнародні відносини та регіональні студії: 

сходознавство». 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

доцент кафедри нової та новітньої історії Тумаков О.І. 

(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх, каб. 366; тел. (057) 707-53-06. електронна адреса 

кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Країнознавство», 

«Політологія», «Історія міжнародних відносин», 

«Економічна теорія» 

Опис 

Мета дисципліни:  

забезпечити студентів знаннями щодо місця країн Азії та 

Африки у зовнішньополітичних стратегіях України,  

зовнішньополітичних ресурсів нашої держави у 

взаємовідносинах з країнами Сходу, сучасного стану та 

можливих перспектив розвитку цих відносин.  

 

Очікувані результати навчання:  

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(слухачі) ознайомляться з історією становлення та розвитку 

взаємовідносин між Україною та країнами Сходу, 

основними напрямками економічного та політичного 

співробітництва, набудуть компетентностей з аналізу 

міжнародної політичної інформації, значимих політичних 

та економічних процесів, що відбуваються у сучасному 

світі за участю України та країн Сходу, прогнозування 

можливих перспектив розвитку взаємовідносин між 

Україною та провідними країнами афроазіатського регіону 

тощо. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 8 (вісім) тем, які вивчаються протягом 45 

годин аудиторних занять (30 год. – лекції, 15 год. – 

семінарські (практичні) заняття). 

 Тема № 1. Вступ до курсу. Історія становлення та 

розвитку взаємовідносин між Україною та країнами 

Сходу. (Лекцій – 4 год.)  

 Тема № 2. Місце країн Сходу у зовнішньополітичних 

стратегіях України (Лекцій – 2 год., сем. – 2 год.) 

 Тема № 3. Україна та країни Східної Азії (Лекцій – 6 

год., сем. – 4 год.).  

 Тема № 4. Україна та країни Південної Азії. 



Українсько-індійські та українсько-пакистанські відносини 

(Лекцій – 4 год., сем. – 3 год.)  

 Тема № 5. Україна та країни Південно-Східної Азії: 

політичний вимір сьогодення (Лекцій – 4 год., сем. – 2 год.) 

 Тема № 6. Українсько-турецькі та українсько-

іранські відносини (Лекцій – 4 год., сем. ‒ 2 год.) 

 Тема № 7. Встановлення і розвиток відносин 

України з країнами Близького Сходу. Українсько-ізраїльські 

взаємовідносини (Лекцій – 4 год., сем. ‒ 2 год.) 

 Тема № 8. Країни Африки у зовнішній політиці 

України (Лекцій – 2 год.) 

 

Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдань; виконання творчих завдань. Підсумковий 

контроль – у формі заліку. 

 

Мова викладання ‒ українська 

 


