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Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії (каб. 51, корп.. 1) Факультет історії та 
географії

Назва освітньої (освітніх) програми (програм), для якої (яких) 
пропонується НД: без обмежень

Мета:  сформувати  цілісне  уявлення  та  систематизовані
знання  студентів  про  вплив  афро-азійських  цивілізацій  на
етнокультурний,  економічний,  політичний,  науково-
технічний і духовний поступ країн Заходу, а також з’ясувати
витоки  вестернізаційних  і  антиколоніальних  процесів  на
Сході.
Попередні умови, необхідні для вивчення дисципліни:  не
обов’язкові

РНД:
- аналізувати  проблеми  соціокультурного  розвитку

західних та східних суспільств;
- визначати  та  характеризувати  основні  етапи,  зміст  та

наслідки модернізації і вестернізації в культурі Сходу;
- визначати  та  порівнювати  основні  напрями  та  форми

взаємодії  культур  Заходу  і  Сходу  в  епоху  нео-  і

Рівень вищої освіти: бакалавр
Семестр: 3
Статус НД: дисципліна загальної підгот
Кількість кредитів / годин: 4/120
Види індивідуальних завдань (за наявності): –
Мова викладання: українська



постколоніалізму;
- розуміти  та  прогнозувати  причини  і  наслідки

міжцивілізаційних конфліктів новітнього часу;
- виокремлювати  і  характеризувати  образи  Сходу  в

культурі Заходу та образи Заходу в культурі Сходу;
- розуміти  зміст  сучасного  культурного  діалогу  Захід-

Схід та співставляти західний і східний підходи до культури -
як  важливого  компонента  державно-політичного  та
ідеологічного життя;

- використовувати  знання  з  історії  взаємодії  культур
Заходу і Сходу для оцінки результатів їхньої соціокультурної
та науково-технічної революції.

Вид підсумкового контролю: залік

Теми аудиторних занять та самостійної роботи:
1. Середньовічна культура Сходу та її сприйняття на Заході. Цивілізації Сходу і Заходу на межі Нового часу. 
2. Ранній європейський колоніалізм у країнах Сходу. Творення образу «класичного Сходу». 
3. Знайомство Європи зі Сходом. Сучасні уявлення про місце країн Сходу в світовому історичному процесі. 
4. Поява у західній думці уявлень про самоцінність східних цивілізацій. 
5. Вплив культур Сходу на культури Європи та Америки. 
6. Релігійно-моральні ідеали Сходу та соціально-духовні цінності Заходу. 
7. Взаємовплив у сучасному світі цивілізацій, культур, народів і держав. 
8. Орієнталізація західного суспільства. Міжкультурний діалог – важливий інструмент мирного співіснування в умовах
гіперглобалізації.
9. Інтелектуальний вплив арабів на Європу. Вплив на науку і літературу. 
10. Розвиток європейських університетів. Арабський вплив на архітектуру. Мусульманські духовні цінності та їх 
сприйняття на Заході. 
11. Культурна спадщина китайсько-конфуціанської цивілізації та її вплив на соціокультурний розвиток Заходу.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота з використанням діджитал-дистанційних 
технологій; методи пояснення, репродуктивний метод, частково-пошуковий метод, спостереження, усного опитування, 
письмового і комбінованого опитування, контролю за допомогою комп’ютера.
Система оцінювання:

- методи оцінювання: формуючий, випереджувально-компетентнісний
- критерії оцінювання:



Сума балів,
накопичених

студентом у процесі
вивчення навчальної

дисципліни

Рівень досягнення студентом запланованих результатів навчання з навчальної дисципліни 

90-100 Здобувач  демонструє  високий  рівень  досягнення  всіх  запланованих  результатів  вивчення
навчальної дисципліни. 

75-89 Здобувач виявляє достатній рівень досягнення запланованих результатів вивчення навчальної 
дисципліни, окреслених вище, та готовності до подальшого здобуття освіти за фахом.

60-74 Наявні мінімально достатній обсяг досягнення переважної більшості запланованих РНД.
Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком;
Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати 

визначення понять, сформулювати думку;
Студент з допомогою викладача відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за 

зразком певну логічну операцію, дію.
35-59 Ряд маркерних результатів вивчення навчальної дисципліни відсутня, зокрема: не сформував 

базовий понятійний апарат з курсу; не визначає і не обгрунтовує хронологічні межі та 
періодизацію; не розуміє нерозривний зв’язок історичного процесу з природно-кліматичними 
особливостями східних країн, вплив етнічних змін у конкретних регіонах, надзвичайно важливу 
роль особи в історії країн Азії та Африки; не знає основних положень релігійно-етичних систем 
Сходу та не визначає їхній вплив на становлення культурно-цивілізаційних засад окремих західних 
суспільств.

0-34 Дуже низькі або відсутні взагалі знання навчального матеріалу з курсу, є лише окремі елементи 
правильної відповіді чи вони відсутні. Слабкі або дуже слабкі, неаргументовані відповіді, нелогічно
викладено матеріал, не виявлено розуміння історичної термінології, відсутні вміння аналізувати 
матеріал, бачити причинно-наслідкові зв’язки в процесі розвитку країн Азії та Африки, відсутні 
вміння діагностувати й оцінювати рівень розвитку, досягнення матеріальної та духовної культури 
народів Азії та Африки, малі за обсягом або відсутні взагалі письмові роботи.
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