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1. Навчальний контент: 

 

Розділ 1.  Історія та культура Китаю з найдавніших часів до початку ХХ століття 

 

Тема 1. Вступна лекція. Історія та культура стародавнього Китаю. 

 

Тривалість історії і безперервність культурної традиції Китаю. Місце Китаю у світовій історії. 

Періодизація всесвітньої історії та періодизація історії Китаю. Основні напрямки 

сінологіческой історіографії. Основні джерела світової інформації по сінології.  

Походження китайської цивілізації і виникнення держави. Духовна культура та філософська 

думка Стародавнього Китаю. Самобутність китайської культури. Китай – єдина в світі 

цивілізація, яка розвивалася незалежно від впливу Заходу. Історичні чинники культурного 

розвитку Китаю. Заснування централізованої держави в Китаї імператором Цінь Шихуана. 

Соціально-економічні та культурні перетворення в Піднебесній за правління Шихуан-ді. 

Пам’ятки матеріальної та духовної культури цього періоду (Велика китайська стіна, гробниця 

імператора Шихуан-ді та його теракотова армія). Чотири основні відкриття епохи Хань, на 

яких засновується сучасна техніка: винайдення магнітного компасу, паперу, друкування і 

пороху. 

 

Тема 2. Історія та культура Китаю (VI – середіна XVII ст.). 

 

 

Розквіт централізованої конфуціанської імперії при династіях Сунь і Таї (6-10 ст.). 

Культурні здобутки Середньовіччя, періоду формування феодальних відносин. Культурні 

здобутки періоду Сунської імперії. 

Кітай від епохи П'яти династій до монrольскоrо вторгнення (10-13 ст.). 

Монгольское завоювання. Династія Юань (1279-1368 рр.). 

Відновлення національної держави при Мінах (1368-1644 рр.). 

Духовна культура та філософська думка середньовічного Китаю. Світоглядні засади 

конфуціанства. Вплив на розвиток культури Китаю даосизму. Особливості китайського 

буддизму. Місце культу предків у китайському світогляді.  

 

 

 Тема 3.  Нова історія Китаю (1644-1860-ті рр.) 

 

Цінськая імперія до «опіумних» воєн (1644-1840 рр.). Кінець XVII-XVIII ст. - період поступового 

відродження Китаю, який поніс важкі втрати в роки внутрішніх чвар і маньчжурського 

нашестя.  У результаті здійснення завойовницької політики, воєн, які Китай майже безперервно 

вів протягом XVIII в., межі китайської держави значно розширилися за рахунок земель до цього 

незалежних держав.  У цинский період історії Китаю організаторами народного опору 

продовжували залишатися релігійні секти і таємні суспільства. Політика Цінської династії щодо 

культури була відмечена низкою суперечливих чорт. Середина XIX в. стала переломним 

періодом в історії Китаю. Цей перелом був пов'язаний з насильницьким прилученням 

китайського суспільства до форм цивілізації, виробленим європейської гілкою світового 

розвитку. «Відкриття» Китаю західними державами (1840-1860  рр.). Тайпінское повстання (1851-

1864 рр.). Культура  Китаю (1644-1860  рр.). 

 

Тема 4. Нова історія Китаю (1860 - початок ХХ ст.). 

 

Політика «самоусіленія» імперії (1860-1895 рр.). Соціально-економічний і культурний 

розвиток «відкритого» Китаю (друга половина XIX століття). 

Рух за реформи. Тридцятирічний досвід проведення політики «самоусіленія» 

продемонстрував, що маньчжурська монархія виявилася нездатною ефективно поєднати 

відстоювання незалежності країни та її модернізацію. Китай все більше набував ознаки 

полуколониальной країни. Новий наступ іноземних держав на інтереси Китаю.Анти 



іноземний рух іхетуаней. Розвиток революційного руху в Китаї. 

Культура  Китаю (1860-ті рр.– початок ХХ ст.). 

 

Розділ 2.   Історія та культура Китаю (початок ХХ ст. - початок ХХІ ст.) 

 

Тема 5.  Історія та культура Китаю (початок ХХ ст. - 1945 р.) 

 

Синьхайская революція (1911-1912 рр.). 

Соціально-економічна ситуація в Китаї після Синьхайской революції і в період Першої 

світової війни (1912-1919 рр.). 

Підйом національно-визвольного руху і зростання ролі 

«Радянського фактора» в Китаї. 

Національна революція 1925-1927 років. 

Китай в роки «нанкинского десятиліття» (1928-1937 рр.). 

Національно-визвольна війна опору японської агресії 1937-1945 рр. 

 Культура Китаю (початок ХХ ст. - 1945 р.). 

 

Тема 6. Історія та культура Китаю  (1945–1976 рр.)  

 

Громадянська війна і перемога народної революції 1945-1949 років. 

"Нанкинська" і "тайванська" моделі перетворення китайського суспільства. 

Перехід Китаю на шлях соціалістичного розвитку (1949-1957 рр.). 

Основні складові китайської моделі соціалістичної модернізації. 

Китайська Народна Республіка в 1957-1966 роках. 

 КНР в десятиліття "смути і хаосу" (1966-1976 рр.). 

Наука, техніка, культура Китаю (1945 – 1976 рр.). 

 

Тема 7. Історія та культура Китаю (1976 - кінець ХХ ст.)  

 

Борьба за вибір шляху розвитку Китаю: «два роки коливань» і «Великий історичний 

перелом» (1976-1978 рр.). 

КНР на шляху «реформи» і будівництва «соціалізму з китайською специфікою» (1978-

1989 рр.). 

«Події на площі Тяньаньмень» і їх історичне значення. 

Зміст і хід китайської реформи, її соціально-економічні наслідки. 

Наука, техніка, культура Китаю (1945 – кінець ХХ ст). 

 

Тема 8. Китай в кінці ХХ - початку XXI ст. 

 

Цзян Цземінь як «ядро» керівництва «третього покоління». 

XIV з'їзд КПК (1992) і прийняття рішення про введення «соціалістичної ринкової 

економіки». 

Тіпологія реформ в Китаї. 

Національне питання. Загострення проблеми Тайваню. Конкуренція "тайванської" і 

"материкової" моделей політичного і економічного розвитку. 

«Будівництво духовної цивілізації». 

Кітай - екологічно напружений соціум. 

«Четверте» і «п'яте» покоління китайського керівництва. 

Концепція «трьох представництв» Цзян Цземіня і «гармонійного соціалістичного 

суспільства» Ху Цзіньтао. 

Концепція так званої «китайської загрози». 

Висування Сі Цзінпіна як «ядра» керівництва «п'ятого покоління». 

Концепція «китайської мрії» Сі Цзіньпіна і її інтерпретації. 

 Кітай як глобальна держава і світ. 

Наука, техніка, культура, спорт, туризм сучасного Китаю.  
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Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-

лекції, інше методичне забезпечення 

 
1. Каплін О.Д. Історія та культура Китаю https://moodle.karazin.ua/course/view.php?id=5155 

2. “Китаєзнавчі дослідження” – журнал видається чотири рази на рік Інститутом 

сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, ГО "Українська асоціація китаєзнавців" та 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».  

 Веб-сайт журалу:  URL:   https://chinese-studies.com.ua/uk 

Архів журналу: URL https://chinese-studies.com.ua/uk/archive 

 

"Східний світ" ("The World of the Orient") is a quarterly academic journal published by the A. 

Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. 

 

Веб-сайт журалу:  URL http://oriental-world.org.ua/ 

Архів журналу: URL https://worldoforient.wixsite.com/journal 

 

«Общество и государство в Китае». Периодическое ежегодное издание Института 

востоковедения РАН «Общество и государство в Китае» основано на базе материалов ежегодных 

конференций отдела Китая Института востоковедения РАН, первый выпуск увидел свет в 1970 г. 

 

Веб-сайт:  URL https://ivran.ru/obcshestvo-i-gosudarstvo-v-kitae 

 

История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова.  М.: Издательство  МГУ, 2015. 736 с. 

http://istfak-brsu.narod.ru/32578_meliksetov_a_v_istoriya_kitaya.pdf 

 

3. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для 

лабораторних робіт, самостійної роботи: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E$
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Назва теми Кількіс 

ть 
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Тема 1. Вступний семінар. Історія та культура стародавнього 

Китаю. 

 

 Тривалість історії і безперервність культурної традиції Китаю. 

 Місце Китаю у світовій історії. 

 Періодизація всесвітньої історії та періодизація історії Китаю. 

 Основні напрямки сінологіческой історіографії. 

 Основні джерела світової інформації по синології. 

 Походження китайської цивілізації і виникнення держави. 

 Духовна культура та філософська думка Стародавнього Китаю. 
 

 

 

 

2 
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Тема 2. Історія та культура Китаю (VI - середінаXVII ст.). 

 

 Розквіт централізованої конфуціанської імперії при династіях 

Сунь і Таї (6-10 ст.). 

 Кітай від епохи П'яти династій до монrольскоrо вторгнення (10-

13 ст.). 

 Монгольское завоювання. Династія Юань (1279-1368 рр.). 

 Восстановленіе національної держави при Мінах (1368-1644 рр.). 

 Духовна культура та філософська думка середньовічного Китаю. 
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Тема 3.  Нова історія Китаю (1644-1860-ті рр.) 

 

 Цінськая імперія до «опіумних» воєн (1644-1840 рр.). 

 «Відкриття» Китаю західними державами (1840-1860 рр.) 

 Тайпінское повстання (1851-1864 рр.). 

 Культура  Китаю (1644-1860  рр.). 
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Тема 4. Нова історія Китаю (1860-і рр. - початок ХХ ст.). 

 

 Політика «самоусіленія» імперії (1860-1895 рр.). 

 Соціально-економічний і культурний розвиток «відкритого» 

Китаю (друга половина XIX століття). 

 Рух за реформи. 

 Анти іноземний рух іхетуаней. 

 Розвиток революційного руху в Китаї. 

 Культура  Китаю (1860-ті рр.– початок ХХ ст.). 
 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 5 

Тема 5.  Історія та культура Китаю (початок ХХ ст. - 1945 р.) 

 

 Синьхайская революція (1911-1912 рр.). 

 Соціально-економічна ситуація в Китаї після Синьхайской 

революції і в період Першої світової війни (1912-1919 рр.). 

 Підйом національно-визвольного руху і зростання ролі 

«Радянського фактора» в Китаї. 

 Національна революція 1925-1927 років. 

 Китай в роки «нанкинского десятиліття» (1928-1937 рр.). 

 Національно-визвольна війна опору японської агресії 1937-1945 рр. 

  Культура Китаю (початок ХХ ст. - 1945 р.). 

 

 

 

 

     2 



 

Завдання для самостійної роботи 

 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

 Очна 

форма 

Заочна 

форма 
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Тема 6. Історія та культура Китаю  (1945–1976 рр.)  

 

 Громадянська війна і перемога народної революції 1945-1949 років. 

 "Нанкинська" і "тайванська" моделі перетворення китайського 

суспільства. 

 Перехід Китаю на шлях соціалістичного розвитку (1949-1957 рр.). 

 Основні складові китайської моделі соціалістичної модернізації. 

 Китайська Народна Республіка в 1957-1966 роках. 

  КНР в десятиліття "смути і хаосу" (1966-1976 рр.). 

 Наука, техніка, культура Китаю (1945 – 1976 рр.). 
 

 

 

 

2 

7 Тема 7. Історія та культура Китаю (1976 - кінець ХХ ст.)  

 

 Борьба за вибір шляху розвитку Китаю: «два роки коливань» і 

«Великий історичний перелом» (1976-1978 рр.). 

 КНР на шляху «реформи» і будівництва «соціалізму з 

китайською специфікою» (1978-1989 рр.). 

 «Події на площі Тяньаньмень» і їх історичне значення. 

 Зміст і хід китайської реформи, її соціально-економічні наслідки. 

 Наука, техніка, культура Китаю (1945 – кінець ХХ ст). 

 
 

2 

8 Тема 8. Китай в кінці ХХ - початку XXI ст. 

 

 Цзян Цземінь як «ядро» керівництва «третього покоління». 

 XIV з'їзд КПК (1992) і прийняття рішення про введення 

«соціалістичної ринкової економіки». 

 Тіпологія реформ в Китаї. 

 Національне питання. Загострення проблеми Тайваню. 

Конкуренція "тайванської" і "материкової" моделей політичного і 

економічного розвитку. 

 «Будівництво духовної цивілізації». 

 Кітай - екологічно напружений соціум. 

 «Четверте» і «п'яте» покоління китайського керівництва. 

 Концепція «трьох представництв» Цзян Цземіня і «гармонійного 

соціалістичного суспільства» Ху Цзіньтао. 

 Концепція так званої «китайської загрози». 

 Висування Сі Цзінпіна як «ядра» керівництва «п'ятого 

покоління». 

 Концепція «китайської мрії» Сі Цзіньпіна і її інтерпретації. 

  Кітай як глобальна держава і світ. 

 Наука, техніка, культура, спорт, туризм сучасного Китаю.  
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Тема 1. Вступна лекція. Історія та культура стародавнього Китаю. 

 

Завдання: усвідомити безперервність історії та культурної традиції 

Китаю, місце Китаю у світовій історії,основні напрямки сінологіческой 

історіографії, основні джерела світової інформації по синології; 

поглибити знання з історії та культури стародавнього Китаю 
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Тема 2. Історія та культура Китаю (VI – середіна XVII ст.). 

 

Завдання: поглибити знання з історії централізованої конфуціанської імперії 

при династій Сунь і Таї (6-10 ст.), від епохи П'яти династій до 

монrольскоrо вторгнення (10-13 ст.), дослідити роль монгольского 

завоювання , розглянути відновлення національної держави при Мінах 

(1368-1644 рр.), познайомитися з духовною культурою та філосоіськой 

думкою думка середньовічного Китаю. 

 

 
 

5 

 

 
 

- 

Тема 3. Нова історія Китаю (1644-1860-ті рр.) 

 

Завдання: поглибити знання з історії Цінської імперії до «опіумних» воєн 

(1644-1840, дослідити процес «відкриття» Китаю західними державами 

(1840-1860), розглянути Тайпінское повстання (1851-1864 рр.) та культуру  

Китаю (1644-1860  рр.). 

 

 

 
 

5 

 
 

- 

Тема 4. Нова історія Китаю (1860-і рр. - початок ХХ ст.). 
 

Завдання: ознайомитись зі змістом політики «самоусіленія» імперії (1860-

1895 рр.), розглянути процес соціально-економічного і культурного 

розвитка «відкритого» Китаю (друга половина XIX ст. – початок ХХ ст.) 

та революційного руху. 
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Тема 5.  Історія та культура Китаю (початок ХХ ст. - 1945 р.) 

 

Завдання: проаналізувати особливості Синьхайской революціі (1911-1912 рр.), 

соціально-економічній ситуації в Китаї після Синьхайской революції і в 

період Першої світової війни (1912-1919 рр.) та в роки «нанкинского 

десятиліття» (1928-1937 рр.), дослідити характер національно-визвольній 

війни опору японської агресії 1937-1945 рр. та культури Китаю (початок 

ХХ ст. - 1945 р) 
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Тема 6. Історія та культура Китаю  (1945–1976 рр.)  

 

Завдання: проаналізувати особливості громадянської війни і перемоги народної 

революції 1945-1949 років, "Нанкинської" і "тайванської" моделі 

перетворення китайського суспільства, перехід Китаю на шлях 

соціалістичного розвитку (1949-1957 рр.), основні складові китайської 

моделі соціалістичної модернізації, розкрити суперечливість розвитку КНР в 

вдесятиліття "смути і хаосу" (1966-1976 рр. 
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Тема 7. Історія та культура Китаю (1976 - кінець ХХ ст.)  

 

Завдання: поглибити знання з історі борьбы за вибір шляху розвитку 

Китаю: (1976-1978 рр.), дослідити  проблему:  КНР на шляху «реформи» і 

будівництва «соціалізму з китайською специфікою» (1978-1989 рр.); 

проаналізувати зміст і хід китайської реформи, її соціально-економічні, 

культурні  наслідки (кінець ХХ ст). 

 

 

 

 
5 
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Тема 8. Китай в кінці ХХ - початку XXI ст. 

Завдання: дослідити процес трансформації політики КНР: Цзян Цземінь 

як «ядро» керівництва «третього покоління»; XIV з'їзд КПК (1992) і 

прийняття рішення про введення «соціалістичної ринкової економіки»; 

тіпологія реформ в Китаї; будівництво духовної цивілізації; «Четверте» і 

«п'яте» покоління китайського керівництва; концепція «китайської мрії» 

Сі Цзіньпіна і її інтерпретації. Наука, техніка, культура, спорт, туризм 

сучасного Китаю. 
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Разом 42  

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (3 семестр) 

 

1. Тривалість історії та безперервність культурної традиції Китаю. 

2. Місце Китаю у світовій історії. 

3. Періодизація всесвітньої історії та періодизація історії Китаю. 

4. Основні напрямки сінологіческой історіографії. 

5. Основні джерела світової інформації по сінології. 

6. Китайська історіографія. 

7. Походження китайської цивілізації і виникнення держави. 

8. Доімперський Китай (періодизація, доісторичний Китай, протодержава Шан). 

9. Доімперський Китай (Чжоу,  конфуціанство та інші школи давньокитайської думки). 

10. Періодизація історії імперського Китаю (раннього), створення китайської імперії. 

Династія Цінь (221-206 рр. до н.е.). 

11. Імперський Китай, ранній ( Імперія Хань. Особливості китайського династійного циклу). 

12. Імперський Китай, ранній (Китай за доби політичної роздробленості, період 

Троєцарства. Китай під владою імперії Цзінь (III-IV ст.).) Нашестя кочівників на Китай. 

13. Імперський Китай, ранній (Південні та північні держави Китаю (IV-VI ст.). Китайська 

культура в контексті взаємодії буддизму, даосизму та конфуціанства. 

14. Імперський Китай: Династія Тан  (618 – 907 рр.) 

15. Китай у період правління династиї Сун (960-1279 рр.) 

16. Кітай від епохи П'яти династій до монrольскоrо вторгнення (10-13 ст.). 

17. Монгольское завоювання. Династія Юань (1279-1368 рр.). 

18. Відновлення національної держави при Мінах (1368-1644 рр.). 

19. Цінськая імперія до «опіумних» воєн (1644-1840 рр.). 

20. «Відкриття» Китаю західними державами (1840-1860  рр.). 



21. Тайпінское повстання (1851-1864 рр.). 

22. Культура  Китаю (1644-1860  рр.). 

23. Політика «самопосилення» імперії (1860-1895 рр.). 

24. Соціально-економічний і культурний розвиток «відкритого» Китаю (друга половина 

XIX ст.). 

25. Анти іноземний рух іхетуаней. 

26. Культура  Китаю (1860-ті рр.– початок ХХ ст.). 

27. Синьхайская революція (1911-1912 рр.). 

28. Соціально-економічна ситуація в Китаї після Синьхайской революції і в період Першої 

світової війни (1912-1919 рр.). 

29. Підйом національно-визвольного руху і зростання ролі «Радянського фактора» в Китаї. 

30. Національна революція 1925-1927 рр. 

31. Китай в роки «нанкинского десятиліття» (1928-1937 рр.). 

32. Національно-визвольна війна опору японської агресії 1937-1945 рр. 

33. Громадянська війна і перемога народної революції 1945-1949 рр. 

34. "Нанкинська" і "тайванська" моделі перетворення китайського суспільства. 

35. Перехід Китаю на шлях соціалістичного розвитку (1949-1957 рр.). 

36. Основні складові китайської моделі соціалістичної модернізації. 

37. Китайська Народна Республіка в 1957-1966 рр. 

38. КНР в десятиліття "смути і хаосу" (1966-1976 рр.). 

39. Наука, техніка, культура Китаю (1945 – 1976 рр.). 

40. Борьба за вибір шляху розвитку Китаю: «два роки коливань» і «Великий історичний 

перелом» (1976-1978 рр.). 

41. КНР на шляху «реформи» і будівництва «соціалізму з китайською специфікою» (1978-

1989 рр.). 

42. Зміст і хід китайської реформи, її соціально-економічні наслідки. 

43. Наука, техніка, культура Китаю (1945 – кінець ХХ ст). 

44. Цзян Цземінь як «ядро» керівництва «третього покоління». XIV з'їзд КПК (1992) і 

прийняття рішення про введення «соціалістичної ринкової економіки». 

45. Тіпологія реформ в Китаї. 

46. Національне питання. Загострення проблеми Тайваню. Конкуренція "тайванської" і 

"материкової" моделей політичного і економічного розвитку. 

47. «Будівництво духовної цивілізації» 

48. Концепція «трьох представництв» Цзян Цземіня. 

49.   Концепція «гармонійного соціалістичного суспільства» Ху Цзіньтао. 

50. Висування Сі Цзінпіна як «ядра» керівництва «п'ятого покоління». 

51. Концепція «китайської мрії» Сі Цзіньпіна і її інтерпретації. 



52. Сучасний Кітай як глобальна держава і світ. 

53. Наука, техніка сучасного Китаю.  

54. Культура, спорт, туризм сучасного Китаю.  

55. 6-й Пленум ЦК КПК (листопад 2021 р.) та його рішення. 

 

Зразок залікового білету 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу  

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

Семестр       3 

Форма навчання: денна 

Рівень вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень): бакалавр 

Навчальна дисципліна: Історія та культура Китаю 

 

 

БІЛЕТ (Завдання) № 1
 

 

1. Тривалість історії і безперервність культурної традиції Китаю. (20 балів). 

2.  Китайська Народна Республіка в 1957-1966 рр. (20 балів). 

 

Затверджено на засіданні кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

протокол № 1 від  “26 ” серпня 2021 р. 

 

Завідувач кафедри ____________________ ( А.Ю. Парфіненко ) 
    підпис 
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