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ЗМІСТ НМК  
 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності. 
2. засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 
3. технічні засоби навчання тощо; 
4. конспект лекцій з дисципліни; 
5. комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни; 
6. комплекс завдань для поточного контролю знань; 
7. інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 
8. завдання на курсові та дипломні проекти; 
9. контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних 

занять; 
10. питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 
11. тести для підсумкового контролю; 
12. список методичних рекомендацій та розробок викладача; 
13. методичні матеріали, що сприяють самостійній роботі студентів. 
14. видання навчально-методичних посібників до кожної навчальної 

дисципліни, закріпленої за викладачем. 



Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності. 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є вивчення історії країн Азії та Африки у Новий час. 
Завданнями навчальної дисципліни є 
- засвоєння знань щодо становище країн Азії та Африки на межі Середньовіччя та Нового часу; 
- засвоєння знань щодо історії країн Далекого Сходу, які належать до конфуціанської цивілізації, у 

Новий час; 
- розглянути історичний розвиток держав Індостану у Новий час; 
- розглянути особливості історичного розвитку країн Південно-Східної Азії у Новий час. 
 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  
І. Загальнопредметні: 
 Критичність та самокритичність. Використовувати наукові термінами та поняття, формулювати 

задачі, збирати дані, аналізувати їх та пропонувати рішення. 
Працювати з іншими. В мультидисциплінарному та мультинаціональному середовищі. 
Набуття і розвиток здатності: 
− володіння вітчизняною та світовою культурною спадщиною, культурою міжособистісних 

стосунків, дотримання принципів толерантності;  
− аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в 

культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання, 
орієнтовані на загальнолюдські цінності; 

− застосовувати засоби й технології міжкультурної взаємодії; 
− відповідально та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку 

демократичного суспільства;  
− застосовувати методи самовиховання, які орієнтовані на систему індивідуальних, 

національних і загальнолюдських цінностей, для розробки й реалізації стратегій і моделей поведінки та 
кар’єри; 

− опановувати й реалізувати моделі толерантної поведінки та стратегії конструктивної 
діяльності в умовах культурного, мовного, релігійного розмаїття; 

− орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею 
відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства; 

− використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для 
виконання особистісних, професійних і суспільно значущих завдань; 

продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у 
колективі. 

ІІ. Фахові:  
Базові загальні знання. Володіти базовими загальними знаннями, а саме: історичні події 

сьогодення та знання світової хронології. 
Застосування знань на практиці. Використовувати фонову інформацію та інформаційно-пошукові 

навички для формування послідовної дискусії навколо історичної задачі. 
Бути обізнаними та обговорювати поточний стан історичних досліджень. 
Знати зв’язок між проблемами сьогодення та минулого. 
Знати загальні історичні основи (діахронічний аспект) минулого. 
Володіти спеціальними знаннями з хронології та історико-географічної інтерпретації колонізації, 

деколонізації, сучасності, постмодернізму та глобалізації. 
Здатність знаходити та використовувати інформацію з різних джерел (електронних, письмових, 

архівних та усних) згідно з задачею,формуючи цю інформацію критично в обґрунтовану розповідь. 
Здатність використовувати відповідну термінологію та способи вираження дисципліни в усній 

та письмовій формах рідною чи іноземною мовами. 
Набуття і розвиток здатності: 
− розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретних історичних умовах певного часу;  
− зіставляти історичні події, явища з періодами (епохами), орієнтуватися в науковій 

періодизації історії;  
− використовувати періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу.  
− співвідносити розвиток історичних явищ і процесів з географічним положенням країн та 

природними умовами;  
− користуючись картою, визначати причини та наслідки історичних подій, процесів, основні 

тенденції розвитку міжнародних відносин і місця в них України, пов’язані з геополітичними чинниками і 
факторами навколишнього середовища;  

− характеризувати, спираючись на карту, історичний процес та його регіональні особливості.  



− критично аналізувати й оцінювати історичні джерела, виявляти тенденційну інформацію та 
пояснювати її необ’єктивність;  

− оцінювати, порівнювати, пояснювати факти і явища дійсності на основі інформації, 
отриманої з різних джерел знань;  

− розрізняти інші погляди, визнавати та сприймати цю різноманітність;  
− розповідати про історичні події та явища й описувати їх; 
− брати участь у дискусії, аргументувати, посилаючись на джерело, власну позицію.  
− складати різні типи планів, формулювати доречні питання до історичних текстів;  
− готувати аналітичні доповіді, реферати, складати тези, розгорнутий та опорний конспекти й 

будувати відповідь на цій основі;  
− надавати усну та письмову історичну характеристику подіям, явищам, видатним діячам;  
− висловлювати власну думку, формулювати й захищати власну позицію під час усної та 

письмової дискусій; 
− визначати роль людського фактора в історії, давати всебічну характеристику історичних 

особистостей, розкривати внутрішні мотиви їхніх дій, створювати політичні й історичні портрети;  
− визначати причини, сутність, наслідки та значення історичних явищ і подій;  
− виявляти суперечності в позиціях, різні інтереси, потреби соціальних груп і окремих осіб та 

їх роль в історичному процесі, тенденції й напрями історичного розвитку. 
 



Завдання до контрольних робіт з Нової історії країн Азії та Африки. 
 

КР №1. 
Варіант 1. 

Дайте відповідь на питання: 
1. Охарактеризуйте особливості застосування формаційного підходу щодо 

дослідження Нової історії країн Азії та Африки? 
2. Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню політику імператорів династії Цин у 

другій половині 17 – 18 ст.? 
3. Проаналізуйте сутність та наслідки Реставрації Мейцзі в Японії? 

 
Варіант 2. 

Дайте відповідь на питання: 
1. Охарактеризуйте особливості застосування цивілізаційного підходу щодо 

дослідження Нової історії країн Азії та Африки? 
2. Охарактеризуйте причини, хід та наслідки Опіумних війн? 
3. Проаналізуйте історичний розвиток Японії в добу політичної роздрібненості 

(«Сенгоку Дзідай»)? Яке значення мало об’єднання Японії та встановлення режиму 
правління сьогунів Токугава? 

 
 

КР № 2. 
Варіант 1. 

Дайте відповідь на питання: 
1. Охарактеризуйте історичний розвиток імперії Великих Моголів у 16- на початку 18 ст ? 
2. Охарактеризуйте політичне і соціально-економічне становище Ірану за правління 
Каджарської династії наприкінці 18 – 19 ст.? 
3. В чому полягає історичне значення правління Селіма І (1512 - 1520) в Османській 
Туреччині? 
4. Охарактеризуйте політику Селіма ІІІ (1789 - 1807) та Махмуда ІІ (1808 - 1839) та його 
реформаторську діяльність? 
 
 

Варіант 2. 
Дайте відповідь на питання: 
1. Охарактеризуйте процес британської колонізації Індії? 
2. Проаналізуйте історичне значення держави Дуррані в Афганістані? 
3.  В чому полягає історичне значення правління Сулеймана І Пишного (1520 - 1566) в 
Османській Туреччині? 
4. Охарактеризуйте політику Танзімату в Османській Туреччині? 

 



 
Конспект лекцій з дисципліни 

 
Лекція 1. Вступ до курсу. Особливості історичного розвитку Сходу у Новий 

час.  
Мета та завдання, структура та характер курсу «Історія країн Азії та Африки в 

середні віки». Географічні межі курсу. Хронологічні межі Нового часу на Сході. 
Джерельна база історії Азії та Африки. Рекомендована навчальна та наукова  література з 
курсу. 

Країни Азії та Африки на межі середньовіччя та нового часу. Особливості 
політичного, економічного та суспільного розвитку. 

Основні тенденції розвитку країн Азії та Африки у Новий час (політична, 
економічна, соціальна та культурно-релігійні сфери). Колоніалізм. Реформаторські рухи в 
традиційних східних релігіях. Розповсюдження християнства.  

 
Лекція 2. Китай у Новий час. 
Китай на межі середньовіччя та Нового часу. Кризові явища режиму правління 

династії Мін. Спроби реформування. Селянська війна 20-40-х років 17 ст. Імперія Мін та 
Маньчжурія. Політична діяльність Нурхаці (1559 - 1626) та Абахая ( - 1643). Заснування 
держави Хоу-Цзінь (1616), а пізніше Цин (1636). Розвиток релігії та культури Китаю у 15 
– 17 ст. (формування синкретичної релігії на базі буддизму, даосизму, конфуціанства; 
видатні філософи Ван Янмін, Лі Чжи, Лінь Чжаоень; письменник У Ченьень (роман 
«Подорож на Захіх»), драматург Тан Сянцзу; архітектура (Заборонене місто у Пекіні); 
Академія живопису). 

Маньчжурське завоювання (1644 - 1683) та його наслідки. Державний устрій та 
економічний розвиток Китаю у середині 17 – 18 ст.. Зовнішня політика імперії Цин у 
середині 17 – 18 ст. Розвиток культури та суспільної думки у 17-18 ст. («Священний 
едикт» імператора Кансі; опозиція офіційній ідеології (Хуан Цзусі), бібліотека імператора 
Цяньлуна (1772); «Школи сучасних текстів» (Вень Юань, Лінь Цзесюй); письменники Цао 
Сюєцинь (роман «Сон у червоному терему») та У Цзинцзі («Неофіційна історія 
конфуціанців»); Академія живопису; ) 

Становище Китаю у першій третині 19 ст. Кризові явища. Перша опіумна війна 
(1839-1842) та відносини з країнами Заходу. Тайпінський рух та повстання (1850 - 1866). 

Політика «самопідсилення» («цзи цян») (1861 - 1895). Зовнішня політика в 
останній третині ХІХ ст. «Сто днів» реформ (1898). Сунь Ятсен (1864-1925). Рух іхетуанів. 
Розвиток ідеології та культури наприкінці ХІХ ст..  

Особливості історичного розвитку о. Тайвань у Новий час. 
 
Лекція 3. Японія у Новий час.  
Японія напередодні Нового часу. Добу «воюючих провінцій» (1467-1573). Ода 

Нобунага. Тойотомі Хідейосі. Встановлення сьогунату Токугава (1603 - 1867). «Закриття 
країни». Заборона християнства. 

Суспільно-політичний розвиток Японії у період Едо. Становий устрій (самураї, 
селяни та городяни). Сільське господарство та земельна власність. Феодальна структура. 
Аристократія: куге (придворна) та буке (військова). Князівства (хани) і категорії дайміо 
(сінхан, фудаї, тодзама). Бусідо. Становище селянства. Податковий тиск. Селянські 
виступи. Міста, ремесла та торгівля. Цехи (дза). Формування інтелігенції (роль ронінів у 
цьому процесі). Розвиток товарно-грошових відносин. Виникнення мануфактурного 
виробництва. 

Формування антитокугавської опозиції у І половині 19 ст. «Відкриття» країни та 
його наслідки . Американська експедиція командора Перрі (1853), американо-японський 



договір (1854) та заснування консульства в Сімоді (1856). Боротьба сьогуна з князівською 
опозицією тодзама (Сацума, Тьосю) (1862 - 1868) та революція Мейдзи. 

Наслідки революції Мейдзі. Адміністративна реформа (ліквідація князівств і 
введення префектур). Введення загальної військової повинності (1872). Аграрна реформа 
(введена приватна власність) (1872-1873). Економічний розвиток (утворення «зразкових 
підприємств»). Політичні реформи. Формування партій (дзіюто (ліберальна партія), 
кайсінто (партія реформи)). Мінкен ундо (рух за конституційні права). Перша конституція 
(1889). Зовнішня політика в останній третині ХІХ ст. 

 
Лекція 4. Корея у Новий час. 
 Природні умови Корейського півострова. Загальна характеристика корейської 

державності. Держава Чосон на межі середньовіччя та Нового часу. Економічний, 
політичний та соціальний розвиток Чосона у XIV – XV ст. (реформи Лі Сонге, політика 
вана Сечжона (1419 - 1450)). Складання аристократичних клік у XVI ст. Імджинська війна 
1592 – 1598 рр.. Відносини з маньчжурами наприкінці XVI – I половині XVII ст. Система 
управління, адміністративний (провінції (до), далі  - на цю (області), пу (департаменти), 
кун (округи), хіфнь (повіти)) та становий устрій (янбани (служилі урядовці), Ссан’ін 
(ян’ін) (повноправні вільні), нобі (залежні)). 

Чосон у XVIII ст. Боротьба клік. Реформи вана Йонджо (1724-1776). Сірхак. 
Християнство в Чосоні. 

Чосон у І половині XIX ст. Економічний розвиток. Звільнення державних нобі 
(1801). Зростання кризових явищ. Правління родини Кімів (1802 - 1863). Намагання 
європейців відкрити Корею. Правління тевонгуна ( Лі Хаина) (1863 - 1873). 

Відкриття Чосону. Відносини з Японією та Китаєм. Політика уряду Мінів (1873- 
1895 ). Канхваський договір з Японією (1876). Японсько-китайська війна (1894 - 1895). 
Проголошення Корейської імперії (1897). Російсько-японська війна та Корея (1904 - 1905). 
Анексія Кореї Японією (1910). 

 
Лекція 5. В’єтнам у Новий час.  
Загальна характеристика в’єтнамської державності. В’єтнам на межі середньовіччя 

і Нового часу. Об’єднання Дайв’єта і Тямпи (1471 р.). Дайв’єт у 16 – першій половині 17 
ст. Боротьба між кланами Маків, Чинів і Нгуєнів. Складання держав Дангнгоай (династія 
Чинів на півночі В’єтнаму) та Дангчаунг (династія Нгуєнів на півдні). Міжнародні зв’язки 
В’єтнаму. Повстання тайшонів (1771 р.). Припинення номінальної імператорської династії 
Ле. Утвердження імператорської династії Нгуєнів (1802 -1945) . В’єтнам (назва з 1804 р.) у 
ХІХ ст.. Державний устрій. Суспільний лад. Кодекс Зя Лонга (1812). Французське 
завоювання (1858 - 1884) та колонізація. Утворення Індокитайського союзу (1887). 

 
Лекція 6. Камбоджа і Лаос у Новий час. 
Камбоджа. Особливості історичного розвитку Камбоджи. Камбоджа на межі 

середньовіччя і нового часу. Внутрішня і зовнішня політика (відносини з Аютією, 
Дайв’єтом). Зв’язки з європейцями та поява християнських місіонерів. Встановлення 
в’єтнамсько-сіамської зверхності (друга половина 18 ст.). Становище Камбоджі у 19 ст. 
Поземельні відносини та становий устрій (преах (знать), намени (урядовці), неак тиа 
(селянство)). Встановлення французького протекторату (1863). Культура Камбоджи. 

Лаос. Особливості історичного розвитку Лаосу. Лаос у ранній Новий час. Держава 
Ланг Санг (внутрішня та зовнішня політика). Державний устрій (влада монарха (тяусівіт), 
урядовий апарат (упахіт)). Політична роздрібненість у 18 ст. Лаос між Сіамом і Францією 
(19 ст.). Встановлення французького протекторату (1893). 

Індокитайський союз на межі ХІХ- початку ХХ ст. 
 
Лекція 7. М’янма і Таїланд (Сіам). 



М’янма. Особливості історичного розвитку М’янми. Бірма у ранній Новий час 
(бірманські держави Ава і Таунга, держави шанів, монів та каренів). Проникнення 
європейців (англійців і французів). Об’єднання Бірми під владою Алаунпая і його династії 
Кондаун. Війни з монами, Китаєм і знищення Аютії (1767). Бірма у ХІХ ст.. Англо-
бірманські війни (1824-1826, 1852-1853, 1885). Реформи Міндона. Англійська колонізація 
Бірми (1886). Розвиток культури (література, друкарство, архітектура (палацеві комплекси 
Мандалая)). 

Таїланд (Сіам). Держава Аютія (1350 -- 1767). Суспільно-політичний устрій Аютії. 
Відносини з європейцями (голландцями, англійцями, французами). Перша угода з 
Голландією (1664). Правління короля Боромокота ( 1733 - 1758). Бірманське завоювання 
(1767). Відновлення тайської державності (держава Сіам) під владою династії Чакрі 
(1782). Відносини з Англією та нерівноправні угоди з західними країнами (1855 - 1862). 
Суспільно-економічні відносини у ІІ половині 19 ст.. Поява перших мануфактур, 
формування буржуазії китайського походження та відміна рабства (1874). Реформи 
державного правління. Культура Таїланда (Сіама) у Новий час. 

 
Лекція 8. Малайзія і Бруней. 
Малайзія у ранній Новий час. Малаккський султанат. Португальське завоювання 

(1511) та його наслідки. Султанат Джохор. Політика Англії та Голландії в регіоні. Союз 
Джохора з Голландією (1637) та торгівельна угода (1689). Буги (малакські купці) та їх 
конкуренція з голландцями. Державний устрій султанатів Малайзії. Англійська 
колонізація. Захват Малакки (1795). Договір про поділ сфер впливу між Англією та 
Голландією (1824). Заснування англійцями Стрейтс Сетлменс (Пінанг, Малакка, 
Сінгапур). Отримання Сінгапуром статусу «вільного порту» (1832 ) та утворення 
Сінгапурської торгівельної палати (1837). Підпорядкування малайзійських володіння 
Англії генерал-губернатору Індії (1851). Утворення федерації малайських князівств під 
англійським протекторатом (1896) на чолі з англійським генеральним резидентом в Куала-
Лумпур. Англійська колонізація Брунея та Північного Калімантану у 19 ст. 

 
Лекція 9. Індонезія. 
Особливості історичного розвитку Індонезії. Індонезія у ранній Новий час. 

Ісламізація. Поява португальців (оволодіння Малаккою (1511)). Участь у міжнародній 
торгівлі. Виникнення султанату Батнам (1568). Султанати Аче і Джохор. Діяльність 
голландців (Ост-Індська компанія (1602), захват Джакарти (Батавії) (1619) і Малакки). 
Посилення султанату Матарам (середина 17 ст.) та його підкорення голландцями. 
Особливості голландської колоніальної системи в Індонезії. Англо-голландське 
суперництво за вплив у регіоні. Англійська окупація  (1811 - 1814). Заснування Сінгапуру. 
Нідерландське торгівельне товариство та «Зовнішні володіння»(1824). Повстання 
Діпонегоро (1825 - 1830). Система «примусових культур» Ван дер Босха (тютюн, індіго, 
цукровий тросник, кава). Індонезія у другий половині 19 ст.. Заміна системи «примусових 
культур» приватними плантаціями. Ачехська війна (1873 - 1913) та підкорення 
голландцями султанату Аче. 
 

Лекція 10. Індія у XVI – XIX ст.  
Індія на межі середньовіччя та Нового часу. Особливості історії Індії у Новий час. 

Політичний та суспільно-економічний розвиток Індійських держав у XVII – XVIII ст. 
Занепад і розпад імперії Великих Моголів. Правління  падишаха Аурангзеба (1658 - 1707). 
Система земельної власності (халісе, джагір, заміндарства, вакфи). Індійська община. 
Система джаті (каст) (джаджмані). Система управління імперії Великих Моголів (влада 
падишаха, дивани (міністерства)). Адміністративний устрій (суба, таксіль, паргана). Сікхи. 
Маратхи. Вторгнення іранського Надір-шаха (1739). Афганські вторгнення Ахмед-шаха 



Дурані (1740-1760). Паніпатська битва (1761). Оформлення незалежної сикхської держави 
(1765). 

Європейці в Індії. Ост-індські компанії (голландська, англійська, французька 
тощо). Англо-французьке протистояння. Діяльність Ж.Ф. Дюплекса. Корпус сипаїв. 
Семирічна війна (1756 - 1763) в Індії. Англійське завоювання. Діяльність Р. Клайва. Битва 
при Плессі і підкорення Бенгалії. Губернаторство У. Гастінгса (1772 - 1785). Майсурські (І 
(1767-1769), ІІІ (1790-1792), IV (1799)), маратхські війни (II (1803 - 1805), III (1817 - 
1819)). 

Англійське панування в Індії у ХІХ ст.. Анексія Майсура (1831). Завоювання 
держави сикхів (1845 - 1849). Підкорення Ауда (1856) і закінчення англійського 
завоювання. Система управління колоніальними володіннями. Остаточне формування 
генерал-губернаторства (1833) і його структура. Економічний розвиток завойованих 
земель. Ліберальні реформи (адміністративна, освітня (1835)). Податкова система 
(тимчасові та постійні заміндарі, райятварі ). Розвиток капіталістичних відносин 
(фабрики, банківська справа, залізниця). Культурний розвиток під англійським 
пануванням. Початок національного віднодження. 

Повстання сіпаїв (1857 - 1859). «Акт про краще управління Індією» (ліквідація Ост-
індської компанії) (1858). Створення Індійської імперії (1877). Утворення Індійського 
національного конгрессу (1885) та Мусульманської ліги (1906 - 1907). 

 
Лекція 11. Іран. Особливості історичного розвитку Ірану. Іран на межі 

середньовіччя і нового часу. Держава Сефевідів у 16 ст. Доба правління Аббаса І (1587 - 
1629) і політика його наступників у 17 ст. Суспільно-економічне становище та політичний 
устрій Ірану на початку 18 ст. Вторгнення афганців та відносини з Росією і Туреччиною. 
Держава Надір-шаха (1736 - 1747). Іран у ІІ половині 18 ст. і прихід до влади Каджарської 
династії (1796 - 1925). Каджарський Іран на межі 18-19 ст. Відносини з Англією, 
Францією та Росією. Бабідські повстання (1848 - 1852)  та реформи Еміра Низама (1849-
1851). Іран у ІІ половині 19 ст. Англо-іранська війна 1856-1857 рр.. Перетворення Ірану в 
напівколонію Англії та Росії. 

 
Лекція 12. Афганістан. Особливості та специфіка розвитку Афганістану у давнину 

та середньовіччя. Відносини імперії Великих Моголів з афганськими племенами. 
Розселення афганських племен у 16 – 17 ст. Суспільно-економічний та політичний устрій 
афганських племен. Афганські князівства в Гераті та Кандагарі. Афганські вторгнення 
(1721 - 1722) та панування в Іран (1722 -1729) . Завоювання Афганістана Надір-шахом 
(1729 - 1747). Формування держави Дуррані (1747). Внутрішня і зовнішня політика 
Ахмед-шаха (1747 - 1773) та його наступників з династії Садозаї (1747 - 1818). Політична 
роздрібненість та діяльність Дост Мухаммед-хана, правителя Кабула (1826 -1863). 
Зовнішня політика (боротьба з експансією сикхів, Каджарів, англійців). Перша англо-
афганська війна (1838 - 1842). Політика Шер-Алі (1863 - 1879). Друга англо-афганська 
війна (1878 - 1880). Внутрішня і зовнішня політика Абдурахман – хана (1880 - 1901). 

 
Лекція 13. Кавказ і Середня Азія у Новий час. 
Кавказ. Особливості та специфіка розвитку Кавказського регіону у давнину та 

середньовіччя. Північний Кавказ у 16-18 ст. Приєднання Північного Кавказу до Росії у 19 
ст. Азербайджан у 16-19 ст. Вірменія у Новий час. Грузія у Новий час. 

Середня Азія. Казахстан у Новий час. Входження Казахстану до складу Російської 
імперії. Бухарське ханство Аштарханідов (Джанідів) (1599 – 1753). Бухарський емірат під 
владою династії Мангит (1753 - 1925). Хівинське ханство (1512 - ). Кокандське ханство під 
владою династії Мінгів (1710 - ). Входження Бухарського емірату та Хівинського і 
Кокандського ханств до складу Російської імперії. 
 



Лекція 14. Османська імперія. Становище Османської імперії на межі 17-18 ст. 
Кризові явище у різних сферах життя. Внутрішня і зовнішня політика Османської імперії 
у 18 ст. Децентралізація (поява напівнезалежних правителів у Північній Африці та на 
Близькому Сході). Реформи нізам-і-джедід за Селіма ІІІ (1789- 1807). Вторгнення 
французів до Єгипту (1798 - 1801). Сербські повстання (1804-1813, 1815-1816). Війна з 
Росією (1806 - 1812). Правління Мухаммед-Алі (1805 - 1848) та його спадкоємців в Єгипті. 
Рух ваггабітів в Аравії. Звільнення Греції (1822 - 1829). Адрианопольська мирна угода 
1829 р. Реформи Махмуда ІІ (1808 - 1839). Політика Танзімату. Гюльханейський гатті-
шеріф (1839). Кримська війна (1853-1856). Продовження політики Танзімату у 60-70-х 
роках 19 ст. Конституція 1876 р.. Російсько-турецька війна 1877 – 1878 рр. Абдул-Гамід ІІ 
(1876 - 1909) і режим «Зулюм». 

 
Лекція 15. Африка у Новий час. Особливості і специфіка розвитку Африки у 

давнину і середньовіччя. Держави Західного Судану: Гана (4 -13 ст.), Малі (13 – 17 ст.), 
Сонгай (16 – середина 17 ст.), держави фульбе (Фута-Джаллон, держава Ахмаду, держава 
хауса, ). Держава Борну (15 - 19 ст.). Держави йоруба, Ойо, Бенін (11 – 19 ст.), 
конфедерація Ашанті. 

Держави басейну р. Конго (Конго, Куба, Луба, Лунда). Держави Міжозьор’я. 
Цивілізаційні утворення в Африці на південь від Сахари у 16-19 ст.  

Держави Західного Судану. Держави Центрального та Східного Судану у Новий час. 
Колоніальне поневолення Африки на південь від Сахари європейцями. 

Ефіопія. Ефіопія на межі середньовіччя і Нового часу. Ефіопська держава у 18 – 19 
ст. 

Формування системи колоніального управління. Ліберія. Мадагаскар у 16 – 19 ст. 
 
 



Комплекс завдань для поточного контролю знань 
 

Тести з історії Китаю у Новий час 
 

1. Імператорська династія, падінням якої закінчується середньовіччя у Китаї? 
а) Суй ;  
б) Сун; 
в) Юань;  
г) Мін. 
 

2. Імператорська династія, яка правила в Китаї у Новий час ? 
а) Мін;  
б) Цин;  
в) Юань;  
г) Тан. 
 

3. Династія Цин має етнічне походження….? 
а) китайське ; 
б) маньчжурське;  
в) монгольське;  
г) корейське. 
4. Засновником Маньчжурської держави вважається…? 
а) Нурхаці;  
б) Кансі;  
в) Чингіз-хан;  
г) Єлюй Чуцай. 
 

5. Титулом імператорів династії Цин вважається….? 
а) мікадо; 
б) богдихан; 
в) халіф;  
г) махараджа. 
 

6. Провідною державною ідеологією Китаю у добу династії Цин вважається…? 
а) індуїзм;  
б) сінтоїзм;  
в) неоконфуціанство;  
г) іслам. 
 

7. Військовий стан у маньчжурському Китаї - це? 
а) шеньши;  
б) цижень;  
в) гуни;  
г) шан . 
 

8. Стан вчених у маньчжурському Китаї? 
а) шан; 
б) гуни ; 
в) шеньши ; 
г) цижень. 
 

9. Основою економіки маньчжурського Китаю вважається  



а) торгівля;  
б) сільське господарство;  
в) ремесла ;  
г) охота та збиральництво . 
 

10. Закриття Китаю для європейців відбулось у добу правління імператора…? 
а) Цяньлуна;  
б) Кансі;  
в) Юнчжена;  
г) Міньміна. 
 

11. Купецьке об’єднання, якому дозволялась торгівельна діяльність з іноземцями після 
закриття Китаю - це 

а) гурхан;  
б) богдихан;  
в) гунхан;  
г) хан. 
 

12. Приєднання Тибету до цинського Китаю відбулось у…?  
а) 1735 – 1740 роках;  
б) 1747 – 1750 роках;  
в) 1757 році;  
г) 1756 – 1759 роках. 
 
13.Приєднання Ойратського (Джунгарського) ханства до цинського Китаю відбулось у 
…? 
а) 1735 – 1740 роках;  
б) 1747 – 1750 роках;  
в) 1757 році; 
г) 1756 – 1759 роках. 
 

14. Приєднання Кашгарського ханства до цинського Китаю відбулось у …? 
а) 1735 – 1740 роках ;  
б) 1747 – 1750 роках;  
в) 1757 році; 
г) 1756 – 1759 роках. 
 
15. Головою першого англійського посольства до цинського Китаю був …?  
а) У.П. Амхерст;  
б) Дж. Маккартні;  
в) Б. Дізраелі; 
г) В. Гладстон . 
16. Важливим товаром, що ввозився до Китаю англійською Ост-індською компанією на 
межі XVIII – XIX ст. був? 
а) шелк;  
б) вовна;  
в) опіум; 
г) фарфор. 
 
17. Важливим товаром, що вивозився з Китаю до Європи у ранній Новий час був…? 
а) фарфор; 
б) шелк; 



в) опіум; 
г) табак. 
 
18. Нанкінський мирний договір (1842 р.) закінчив …? 
а) І опіумну війну; 
б) ІІ опіумну війну; 
в) війну Китаю з Россією; 
г) маньчжурське завоювання Китаю. 
 
19. Обмеження на експорт англійських товарів уряд Китаю зняв у наслідок …? 
а) місії Дж. Маккартні; 
б) місії У.П. Амхерста; 
в) І опіумна війна; 
г) ІІ опіумна війна. 
 
20. Сянган (Гонконг) перейшов під англійський контроль у наслідок … ? 
а) місії Дж. Маккартні; 
б) місії У.П. Амхерста; 
в) Перша опіумної війна; 
г) Друга опіумної війна. 
 
21. Тайпінське повстання відбулось у … ? 
а) 1840 – 1842 роках ; 
б) 1850 – 1864 роках; 
в) 1856 – 1860 роках; 
г) 1894 - 1895 роках. 
 
22. Друга опіумна війна відбулась у ? 
а) 1840 – 1842 роках; 
б) 1850 – 1864 роках; 
в) 1856 – 1860 роках; 
г) 1894 – 1895 роках. 
 
23. Китай втратив о. Тайвань у наслідок японсько-китайської війни … ? 
а) 1840 – 1842 років; 
б) 1850 – 1864 років; 
в) 1856 – 1860 років; 
г) 1894 – 1895 років. 
 
24. Лідером руху і держави тайпінів був …? 
а) Лі Цзичен; 
б) Хун Сюцуань ; 
в) Сунь Ятсен; 
г) Лінь Цзесюй . 
25. Китайські наймані робітники в азіатських колоніях європейських країн та США – це 
…? 
а) кулі; 
б) райя; 
в) шеньши; 
г) нобі.  
 
26. Імперія Цин передала Уссурійський край імперії Цин за…? 



а) Нанкінською угодою (1842 р.) ; 
б) Тяньцзіньскою угодою (1858 р.) ; 
в) Пекінською угодою (1860 р.); 
г) Тяньцзіньскою угодою (1885 р.). 
 
27. «Політика самопідсилення» у Китаї припадає на…? 
а) 1861 – 1895 роки; 
б) 1895 – 1911 роки; 
в) 1850 – 1864 роки; 
г ) 1864 – 1895 роки. 
 
28. Імператор Цин прийняв указ про «сто днів реформ» у …? 
а) 1895 році; 
б) 1898 році; 
в) 1905 році; 
г) 1911 році. 
 
29. Повстання іхетуанів (боксерське повстання) відбулось у ? 
а) 1894 – 1895 роках; 
б) 1898 – 1901 роках; 
в) 1905 – 1907 роках; 
г) 1911 – 1912 роках. 
 
30. Синьхайська революція відбулась у...? 
а) 1894 – 1895 роках; 
б) 1898 – 1901 роках; 
в) 1905 – 1907 роках; 
г) 1911 – 1912 роках. 

 
Тести з історії Кореї у Новий час 

 
1. Протягом 1392 – 1897 років корейська держава носила назву…? 
а) Сілла;  
б) Корьо; 
в) Корейська імперія;  
г) Чосон. 
 
2. Корейська класична абетка, введена у 15 ст. ? 
а) ханча;  
б) хангиль;  
в) брахмі;  
г) кхароштхі. 
 
3. Відомим корейським флотоводцем, який наніс поразки японським ескадрам в 
Імджинську війну 1592 – 1598 років .? 
а) Лі Сонге; 
б) Лі Сунсін;  
в) Тангун;  
г) Ван Гон . 
4. Привілейований стан урядовців у корейській державі Чосон…? 
а) янбан;  
б) ссан’ін;  



в) нобі;  
г) чхонін. 
 
5. Найбільш впливовою з чиновницьких клік Чосону раннього Нового часу 
вважаються…? 
а) північні; 
б) західні; 
в) південні;  
г) східні. 
 
6. Відомий правитель-реформатор Чосона (Кореї) у середині 18 ст…? 
а) Тжеджо;  
б) Седжон Великий;  
в) Йонджон;  
г) Коджон. 
 
7. Рух прихильників реальних знань у Кореї – це… ? 
а) махаяна;  
б) сірхакпха;  
в) нитирен;  
г) легизм. 
 
8. Реформи тевонгуна у Чосоні відбувались у ? 
а) 1833 – 1853 роках; 
б) 1853 – 1863 роках; 
в) 1863 – 1873 роках ; 
г) 1873 – 1893 роках. 
 
9. У 1910 році Корея стала колонією…?  
а) Китаю;  
б) Японії;  
в) Англії;  
г) Росії . 
 
10. Під час Імджинської війни противником Кореї виступала …? 
а) Японія;  
б) Китай;  
в) Маньчжурія;  
г) В’єтнам. 
 

Тести з історії Японії у Новий час 
 

1. Звання військового диктатора в Японії у середньовіччі та у ранній Новий час? 
а) мікадо ;  
б) богдихан; 
в) ван;  
г) сьогун. 
 
2. Доба «воюючих провінцій» у Японії продовжувалась у … ? 
а) 1335 – 1473 роках;  
б) 1467 – 1603 роках;  
в) 1603 – 1867 роках;  



г) 1573 – 1603 роках. 
 
3. Назву Едо у Новий час носило японське місто…? 
а) Кіото; 
б) Токіо;  
в) Кагасіма;  
г) Осака. 
4. Кодекс поведінки самураїв - це…? 
а) бусідо;  
б) кабаякама;  
в) дза;  
г) куге. 
 
5. Династія сьогунів, яка правила у Японії у ранній Новий час ….? 
а) Мінамото; 
б) Токугава; 
в) Асікага;  
г) Тайра. 
 
6. Національна японська релігія - це…? 
а) індуїзм;  
б) джайнізм;  
в) синтоїзм;  
г) іслам. 
 
7. Офіційний голова японської держави у Новий час - ...? 
а) сьогун;  
б) імператор;  
в) сіккен;  
г) даймьо . 
 
8. Японський уряд сьогуна (військова ставка) - …? 
а) мікадо; 
б) тодзама ; 
в) бакуфу; 
г) даймьо. 
 
9. Привілейованим станом в Японії до революції Мейцзі були ….?  
а) селяни;  
б) військові;  
в) ремісники;  
г) купці. 
 
10. Князі – великі землевласники в Японії до революції Мейцзі …? 
а) даймьо;  
б) ікко-іккі;  
в) роніни;  
г) сохей. 
 
11. Однією з відомих торгівельних родин Японії у Новий час вважаються …? 
а) Токугава;  
б) Мінамото;  



в) Міцуї ;  
г) Асікага. 
 
12. Після «закриття Японії» (перша половина XVII ст.) єдиним портом, через який йшла 
торгівля з європейцями залишався…?  
а) Осака;  
б) Едо;  
в) Кагосіма;  
г) Нагасакі . 
 
13. Американська місія командора Дж. Перрі до Японії відбулась у  …? 
а) 1846 році ;  
б) 1851 році;  
в) 1853 році; 
г) 1867 році . 
 
14. Японія уклала перший договір з США у…? 
а) 1846 році ;  
б) 1851 році;  
в) 1853 році; 
г) 1854 році. 
 
15. Японія уклала Сімодську угоду з Росією у…?  
а) 1846 році;  
б) 1855 році;  
в) 1861 році; 
г) 1868 році. 
16. Громадянська війна у Японії (війна Босін) відбулась у...? 
а) 1846 – 1856 роках;  
б) 1853 – 1856 роках;  
в) 1868 – 1869 роках; 
г) 1867 – 1868 роках. 
 
17. Відновлення влади імператора у Японії відбулось у…? 
а) 1868 році; 
б) 1869 році; 
в) 1877 році ; 
г) 1881 році. 
 
18. Введення єни, як грошової одиниці Японії відбулось у …? 
а) 1870 році; 
б) 1872 році ; 
в) 1881 році; 
г) 1895 році. 
 
19. Загальну військову повинність в Японії ввели у …? 
а) 1868 році; 
б) 1870 році; 
в) 1872 році; 
г) 1881 році. 
 
20. Введення вільного продажу землі в Японії відбулось у … ? 



а) 1868 році; 
б) 1870 році; 
в) 1872 році; 
г) 1881 році. 
 
21. Заснування Токійського університету відбулось у … ? 
а) 1868 році ; 
б) 1877 році ; 
в) 1881 році; 
г)  1889 році. 
 
22. Прийняття першої японської конституції відбулось у … ? 
а)1868 році; 
б) 1877 році; 
в) 1889 році ; 
г) 1907 році. 
 
23. Революція Мейдзі відбулась у правління імператора ? 
а) Муцухіто; 
б) Йосіхіто; 
в) Хірохіто; 
г) Акіхіто. 
 
24. Війна Японії з Російською імперією відбулась у…? 
а) 1894 – 1895 роках; 
б) 1904 – 1905 роках; 
в) 1911 – 1913 роках; 
г) 1914 – 1917 роках . 
25. Японія отримала південь Сахаліну у наслідок …? 
а) Портсмутської угоди 1905 року ; 
б) Сімодського договору 1855 року; 
в) Санкт-Петербурзького договору 1895 року; 
г) Петроградського договору 1916 року.  
 
26. Японія анексувала Корею у…? 
а) 1855 році ; 
б) 1895 році; 
в) 1910 році; 
г) 1916 році. 
 
27. Привілейоване місце у японському суспільстві раннього Нового часу займав стан …? 
а) військових; 
б) селян; 
в) ремісників ; 
г) торговців. 
 
28. Засновником сьогунської династії доби Едо і об’єднавцев Японії після періода Сенгоку 
дзідай вважається …? 
а) Тойотомі Хідейосі; 
б) Токугава Іеясу; 
в) Ода Нобунага; 
г) Такеда Сінген. 



 
29. Японський правитель, організатор вторгнення до Кореї під час Імджинської війни – 
це… ? 
а) Тойотомі Хідейосі; 
б) Токугава Іеясу; 
в) Ода Нобунага; 
г) Такеда Сінген. 
 
30. Політичне об’єднання Японії у другій половині XVI століття розпочав ...? 
а) Тойотомі Хідейосі; 
б) Токугава Іеясу; 
в) Такеда Сінген; 
г) Ода Нобунага. 

 
Тести з історії В’єтнаму у Новий час 

 
1. Правляча династія у В’єтнамі у 1802 – 1945 рр. …? 
а) Ле;  
б) Лі; 
в) Нгуєн ;  
г) Тан . 
 
2. У 1771 – 1802 рр. у В’єтнамі відбулось повстання … ? 
а) тайпінів;  
б) тейшонів;  
в) кабош’єнів;  
г) кроканов. 
 
3. У XVII-XVIII ст. територія В’єтнаму поділили між князівствами на чолі з родинами…? 
а) Маків та Чінів; 
б) Нгуєнів та Чінів;  
в) Нгуєнів та Маків;  
г) Ле та Маків. 
4. Перша угода, укладена між В’єтнамом і Францією у 1787 р. – це …? 
а) Версальська;  
б) Паризька;  
в) Марсельська;  
г) Ханойська. 
 
5. Офіційна назва В’єтнаму у XVI – XVII ст. - це …? 
а) В’єтнам; 
б) Дайв’єт ; 
в) Дангнгоай;  
г) Дангчонг. 
 
6. У ХІХ ст. В’єтнам перетворився на колонію…? 
а) США;  
б) Японії;  
в) Франції;  
г) Англії. 
 
7. У XVIII ст. правителі В’єтнаму визнавали себе васалами.. ? 



а) Англії;  
б) Китаю;  
в) Японії;  
г) Франції. 
 
8. В’єтнам перетворився на колонію у ? 
а) 1864 році; 
б) 1876 році; 
в) 1884 році; 
г) 1904 році. 
 
9. В’єтнамська держава, яка у ХІХ ст. претендувала на панування у Південно-Східній Азії 
- це…?  
а) В’єтнам;  
б) Дайнам;  
в) Дайв’єт;  
г) Тямпа. 
 
10. Держава, розташована на початку Нового часу на Півдні В’єтнаму і населення якої не 
належало до етнічних в’єтнамців - це  …? 
а) В’єтнам;  
б) Дайнам;  
в) Дайв’єт;  
г) Тямпа. 
 

Тести з історії Індії у Новий час 
 

1. Засновником імперії Великих Моголів вважається … ? 
а) Чингіз-хан ;  
б) Хубілай; 
в) Тимур;  
г) Бабур. 
 
2. Столицею імперії Великих Моголів було місто … ? 
а) Біхар;  
б) Делі;  
в) Паніпат;  
г) Гоа . 
 
3. Податкове установа в імперії Великих Моголів ...? 
а) субадар; 
б) дівані;  
в) варна ;  
г) каста. 
4. Губернатор провінції в імперії Великих Моголів …? 
а) субадар;  
б) дівані;  
в) варна;  
г) каста. 
 
5. Основа індійської економіки в ранній Новий час ...? 
а) ремесла ; 



б) сільське господарство; 
в) торгівля;  
г) фабричне виробництво. 
 
6. Умовне земельне володіння в імперії Великих Моголів, яке надавалось на строк 
служби…? 
а) феод;  
б) мульк;  
в) джагір;  
г) вакф. 
 
7. Система взаємообміну виробами або послугами між представниками різних каст у 
межах громади…? 
а) джагір;  
б) джаджмані;  
в) варна;  
г) сінтоїзм. 
 
8. Національна релігія індусів – це…? 
а) сінтоїзм; 
б) буддізм; 
в) індуїзм; 
г) іслам. 
 
9. Релігійна спільнота, що заснувала своє державне утворення у Пенджабі на межі XVII – 
XVIII ст. …?  
а) сіпаї;  
б) сікхі;  
в) джайни;  
г) маратхи. 
 
10. У 1739 р. Делі пограбував іранський правитель…? 
а) Надір-шах;  
б) Ісмаїл І;  
в) Тахмасп І;  
г) Аббас І. 
 
11. Васка да Гама відкрив морський шлях із Європи до Індії у…? 
а) 1486 році;  
б) 1492 році ;  
в) 1498 році;  
г) 1500 році. 
 
12. Заснування Англійської Ост-індської компанії відбулось у…?  
а) 1498 році ;  
б) 1551 році ;  
в) 1598 році;  
г) 1600 році. 
 
13. Франція втратила більшість своїх володінь в Індії у наслідок …? 
а) Тридцятирічної війни;  
б) Війни за іспанську спадщину;  



в) Семирічної війни; 
г) Наполеонівських воєн . 
 
14. Франція втратила більшість своїх володінь в Індії за …? 
а) Ахенською мирною угодою 1668 року;  
б) Утрехтською мирною угодою 1713 року;  
в) Риксвікською мирною угодою 1697 року; 
г) Паризькою мирною угодою 1763 року. 
 
15. У битві при Плессі (1757 р.) війська правителя Бенгалії отримали поразку від…?  
а) французів;  
б) англійців;  
в) голландців; 
г) португальців . 
16. Військові найманці – індійці на службі у європейців - це  ? 
а) сікхі ;  
б) самураї ;  
в) сіпаї; 
г) сохей. 
 
17. Завоювання англійцями Індії продовжувалось у…? 
а) 1757 – 1856 роках; 
б) 1756 – 1799 роках ; 
в) 1763 – 1833 роках; 
г) 1775 – 1856 роках. 
 
18. Індійське народне повстання або повстання сипаїв відбулось у …? 
а) 1857 – 1859 роках; 
б) 1853 – 1856 роках; 
в) 1856 – 1861 роках; 
г) 1861 – 1881 роках. 
 
19. Індія безпосередньо стає англійською колонією у …? 
а) 1853 році; 
б) 1856 році; 
в) 1858 році; 
г) 1861 році. 
 
20. Британська королева Вікторія стає імператрицею Індії у… ? 
а) 1853 році; 
б) 1861 році; 
в) 1877 році; 
г) 1881 році. 
 
21. Першою політичною партією, що сформувалась у 1885 році в Індії слід вважати … ? 
а) Мусульманську конфедерацію з просвітництва; 
б) Індійський національний конгрес; 
в) Індійська народна партія; 
г) Об’єднаний прогресивний союз. 
 
22. До 1565 р. могутньою індуїстською державою Південної Індії була ? 
а) Делійський султанат; 



б) Імперія Великих Моголів; 
в) Віджаянагар; 
г) держава Бахманідів. 
 
23. Мавзолей Тадж-Махал побудували за наказом падишаха Великих Моголів…? 
а) Акбара; 
б) Джахангіра; 
в) Шах-Джахана; 
г) Аурангзеба. 
 
24. Засновником держави маратхів (1674 р.) вважається…? 
а) Акбар; 
б) Шаху (Шахаджі); 
в) Шиваджі; 
г) Аурангзеб. 
25. Останнім могутнім падишахом Великих Моголів вважається …? 
а) Акбар; 
б) Аурангзеб; 
в) Джахангір; 
г) Шах-Джахан.  
 
26. Лідер і реформатор громади сикхів на межі XVII – XVIII ст.? 
а) Нанак; 
б) Акбар; 
в) Шаху (Шахаджі); 
г) Гобінд (Говінд). 
 
27. Командувач англійськими військами у битві при Плессі (1757 р.)…? 
а) Д. Мальборо; 
б) Р. Клайв; 
в) Т. Ферфакс; 
г) Ч. Бервік. 
 
28. Правитель Майсура, який реформував військо і розпочав боротьбу з англійцями 
(перша і друга англо-майсурські війни)…? 
а) Хайдар Алі; 
б) Асаф ад-даула; 
в) Мір Джафар; 
г) Сірадж ад-даула. 
 
29. Перетворення Майсура на англійський протекторат у наслідок четвертої англо-
майсурської війни відбулось у … ? 
а) 1757 р.; 
б) 1763 р.; 
в) 1783 р.; 
г) 1799 р.. 
 
30. У 1772 – 1911 рр. столицею британських володінь в Індії...? 
а) Делі; 
б) Калькутта; 
в) Мадрас; 
г) Пондішері. 



 
Тести з історії Ірану у Новий час 

 
1. Шахська династія Сефевідів правила в Ірані у …? 
а) 1500 – 1736 роках ;  
б) 1514 – 1795 роках; 
в) 1501 – 1795 роках;  
г) 1501 – 1722 рр. 
 
2. Перший іранський шах з династії Сефевідів - це …? 
а) Тимур-мелік;  
б) Ісмаїл І;  
в) Тахмасп І;  
г) Аббас І. 
 
3. Відомий іранський шах – реформатор, який правив на межі XVI – XVII ст. – це …? 
а) Тахмасп І ; 
б) Аббас І;  
в) Надір-шах;  
г) Ага-Мухаммад.  
4. Відомий іранський шах-завойовник, засновник шахської династії Афшарідів (1736 – 
1750)…? 
а) Тахмасп І;  
б) Аббас І;  
в) Надір-шах;  
г) Ага-Мухаммад. 
 
5. Іранський шах, засновник Каджарської династії (1795 – 1925) – це …? 
а) Тахмасп І; 
б) Аббас І; 
в) Надір-шах ;  
г) Ага-Мухаммад. 
 
6. Каджарська династія правила в Ірані у…? 
а) 1501 – 1722 рр.;  
б) 1736 – 1750 рр.;  
в) 1795 – 1925 рр.;  
г) 1795 – 1911 рр. 
 
7. Кочовики в Ірані у Новий час - це? 
а) райяти;  
б) іляти;  
в) ескері;  
г) союргали. 
 
8. Державна релігія в Ірані у Новий час - це …? 
а) суннізм; 
б) шиїзм ісмаїлітської гілки; 
в) шиїзм імамітської гілки; 
г) хариджизм. 
 
9. Другий за значенням після шаха в Ірані Сефевідів - це …? 



а) візир  
б) векіл;  
в) халіф;  
г) султан . 
 
10. У 1514 р. іранські війська Сефевідів отримали поразку від армії османського султана 
Селіма І у битві…? 
а) біля Чалдирана;  
б) на Дебікському полі;  
в) біля Мохача;  
г) біля Лепанто. 
 
11. Найвищій дорадчий орган в оточенні іранського шаха - це… 
а) діван;  
б) курія;  
в) меджліс;  
г) парламент. 
 
12. Російська імперія отримала від Ірана південно-західне узбережжя Каспійського моря 
(Дербент, Ширван, Гілян, Мазандеран, Астрабад) згідно…?  
а) Константинопольському договору 1700 р.;  
б) Прутському миру 1713 р.;  
в) Ништадському миру 1721 р.;  
г) Петербурзькому договору 1723 р. 
 
13. Земельне володіння, яке належить кочовикам в Ірані - це …? 
а) вакф;  
б) мульк;  
в) юрт; 
г) союргал. 
 
14. Умовні володіння на строк служби в Ірані, які не передавались у спадок - це…? 
а) вакф;  
б) мульк;  
в) юрт; 
г) тіуль. 
 
15. Перший міністр в Ірані за правління династії Каджарів - це…?  
а) векіл ;  
б) візир;  
в) халіф; 
г) султан. 
16. Губернатор провінції в Ірані у добу правління династії Каджарів - це   ? 
а) бейлербег;  
б) заміндар;  
в) валі; 
г) шахзаде. 
 
17. Сини шаха, які можуть претендувати на трон в Ірані у Новий час - це…? 
а) бейлербеги; 
б) заміндари; 
в) валі ; 



г) шахзаде. 
 
18. Росіяни отримали право екстериторіальності в Ірані згідно…? 
а) Петербурзькому договору 1723 р.; 
б) Георгіївському трактату 1783 р.; 
в) Гюлістанському мирному договору 1813 р.; 
г) Туркманчайського мирного договору 1828 р. 
 
19. Іран визнав приєднання до Росії Дагестану, Північного Азербайджану, Грузії за…? 
а) Петербурзьким договором 1723 р.; 
б) Георгіївським трактатом 1783 р.; 
в) Гюлістанським мирним договором 1813 р.; 
г) Туркманчайським мирним договором 1828 р. 
 
20. У 30-х – 60-х роках ХІХ ст. спірна територія між Іраном та Афганістаном – це … ? 
а) Ірак; 
б) Сінд; 
в) Герат; 
г) Керман. 
 
21. Вирішенням «Гератського питання» 1860-х роках став перехід спірної території під 
контроль … ? 
а) Ірану; 
б) Афганістану; 
в) Англії; 
г) Росії. 
 
22. Лідером руху бабідів (Бабом) у 1844 став ? 
а) Мухаммед Алі; 
б) Фатх-Алі-хан; 
в) Алі Мухаммед; 
г) Ага-Мухаммед. 
 
23. Течія бабізма, адепти якої виступали проти насильства … ? 
а) імамізм; 
б) харіджизм; 
в) ваххабізм; 
г) бехаїзм. 
 
24. Іранський шах дозволяє продаж державних земель у…? 
а) 1852 р.; 
б) 1887 р. ; 
в) 1901 р.; 
г) 1907 р.. 
25. Утворення Імперського банку в Ірані, який проводив емісію грошей, відбулось у …? 
а) 1889 р.; 
б) 1901 р. ; 
в) 1907 р.; 
г) 1911 р.  
 
26. У середині ХІХ ст. реформи в Ірані проводив … ? 
а) Фатх-Алі-хан ; 



б) Алі-Мухаммед; 
в) Емір Нізам; 
г) Ю. Рюйтер. 
 
27. Іранський шах-реформатор, діяльність якого відбувалась у 70-х – 80-х роках ХІХ ст. 
…? 
а) Насер ад-Дін; 
б) Ага-Мухаммед; 
в) Фатх-Алі-хан; 
г) Аббас ІІ. 
 
28. Революція в Ірані відбулась у …? 
а) 1905 – 1907 рр.; 
б) 1905-1911 рр.; 
в) 1908 – 1909 рр.; 
г) 1911 – 1912 рр. 
 
29. Столиця Ірану за часи правління династії Каджарів (1795 - 1925) - це ? 
а) Ісфахан; 
б) Тебріз; 
в) Тегеран; 
г) Казвін. 
 
30. Іранський парламент, обраний у 1906 р. - це ...? 
а) курія; 
б) диван; 
в) генро; 
г) меджліс. 

 
Тести з історії Афганістану у Новий час 

 
1. Правитель Кабула на початку XVI ст., засновник Імперії Великих Моголів … ? 
а) Ахмед-шах;  
б) Надір-шах; 
в) Бабур;  
г) Тимур. 
 
2. До 1747 р. афганські землі входили до іранської держави на чолі з …? 
а) Аббасом І;  
б) Надір-шахом;  
в) Бабуром;  
г) Тимуром. 
 
3. Засновником держави Дуррані в Афганістані прийнято вважати …? 
а) Ахмед-хана; 
б) Надір-шаха;  
в) Бабура;  
г) Тимура. 
4. Державу Дуррані в Афганістані заснували у …? 
а) 1737 р.;  
б) 1747 р.;  
в) 1761 р.;  



г) 1823 р.. 
 
5. Центром князівства гільзаїв на початку XVIII ст. вважався … ? 
а) Кандагар; 
б) Пешавар; 
в) Кабул;  
г) Герат. 
 
6. Афганці-гільзаї під керівництвом Мір Вайса виступили проти влади іранських 
Сефевідів у…? 
а) 1700 р.;  
б) 1709 р.;  
в) 1715 р.;  
г) 1725 р.. 
 
7. Рада знатних осіб, дорадчий орган влади афганського еміру …? 
а) діван;  
б) кабінет;  
в) меджліс;  
г) джирга. 
 
8. Основний поземельний податок в афганській державі Дуррані ..? 
а) харадж; 
б) джиз’я; 
в) девширме; 
г) аваріз. 
 
9. Правитель афганської держави Дуррані, який оволодів і пограбував Делі…? 
а) Бабур; 
б) Надір-шах;  
в) Ахмед-шах;  
г) Тимур. 
 
10. Засновником династії Баракзай в Афганістані вважається…? 
а) Надір-шах;  
б) Ахмед-шах;  
в) Дост Мухаммед;  
г) Аманнула-хан. 
 
11. Перша англо-афганська війна відбулась у…? 
а) 1808 – 1812 рр.;  
б) 1838 – 1842 рр.;  
в) 1853 – 1856 рр.;  
г) 1878 – 1880 рр.. 
 
12. Друга англо-афганська війна відбулась у…?  
а) 1808 – 1812 рр.;  
б)1838 – 1842 рр.;  
в) 1853 – 1856 рр.;  
г) 1878 – 1880 рр.. 
 
13. Дост Мухаммад залишався еміром Афганістану до …? 



а) 1860 р.;  
б) 1863 р.;  
в) 1878 р.; 
г) 1880 р.. 
 
14. У 1880 р. у наслідок другої англо-афганської війни еміром Афганістану стає…? 
а) Дост Мухаммед;  
б) Якуб-хан;  
в) Абдуррахман-хан; 
г) Хабібулла-хан. 
 
15. Північний кордон Афганістана встановили згідно англо-російської угоди …?  
а) 1863 р.;  
б) 1878 р.;  
в) 1880 р.; 
г) 1887 р.. 
16. Лінія Дюранда (основа сучасного кордону між Афганістаном і Пакістаном) 
встановлена згідно угоди   ? 
а) 1878 р.;  
б) 1880 р.;  
в) 1887 р.; 
г) 1893 р.. 
 
17. Хабібулла-хан був еміром Афганістана у…? 
а) 1878 – 1895 рр.; 
б) 1880 – 1902 рр.; 
в) 1901 – 1919 рр.; 
г) 1902 – 1924 рр. 
 

Тести з історії Кавказу та Середньої Азії у Новий час 
 

1. Міжплемінний союз у казахів - це…? 
а) жуз;  
б) ханство; 
в) каганат;  
г) сьогунат. 
 
2. Голови казахських жузів обирались на зборах …? 
а) дивана;  
б) меджліса;  
в) курултая;  
г) курії. 
 
3. Верхівка казахського суспільства – це …? 
а) кара-суєк (чорні люди); 
б) ак-суєк (білі люди);  
в) шеньши;  
г) раджи. 
4. Рядові кочовики, звичайні члени казахської спільноти…? 
а) кара-суєк (чорні люди);  
б) ак-суєк (білі люди);  
в) шеньши;  



г) раджи. 
 
5. Звернення Абулхайра, хана Молодшого Жузу до російської імператриці Анни Іоаннівни 
щодо переходу у російське підданство відбулось у …? 
а) 1730 р.; 
б) 1740 р.; 
в) 1750 р.;  
г) 1760 р.. 
 
6. Остаточне приєднання казахського Середнього Жуза до Російської імперії відбулось 
у…? 
а) 1812 р.;  
б) 1815 р.;  
в) 1819 р.;  
г) 1824 р.. 
 
7. Остаточне приєднання казахського Молодшого Жуза до Російської імперії відбулось у 
…? 
а) 1812 р.;  
б) 1815 р.;  
в) 1819 р.;  
г) 1824 р.. 
 
8. Визнання казахським ханом Старшого жузу Суюком російського підданства відбулось у 
…? 
а) 1804 р.; 
б) 1812 р.; 
в) 1818 р.; 
г) 1835 р. 
 
9. Династія Аштарханідів (Джанідів) правила в Бухарському ханстві у …? 
а) 1599 – 1753 рр.; 
б) 1699 – 1853 рр.;  
в) 1699 – 1853 рр.;  
г) 1500 – 1753 рр. 
 
10. Історична назва регіону, значну частину якого у XVII – XVIII ст. контролювало 
Бухарське ханство …? 
а) Сінд;  
б) Мавераннахр;  
в) Фарс;  
г) Керман. 
 
11. Приватні земельні володіння у Бухарському ханстві, які носили безумовний характер і 
передавались у спадщину – це…?  
а) вакуф;  
б) ікта;  
в) тімар;  
г) мюльк. 
 
12. Срібна монета у Бухарському ханстві…?  
а) дірхем;  



б) дінар;  
в) танга (теньге);  
г) рупія. 
 
13. Бухарський емірат на чолі з династією Мангит існував у…? 
а) 1599 – 1753 рр.;  
б) 1699 – 1920 рр.;  
в) 1753 – 1920 рр.; 
г) 1833 – 1929 рр.. 
 
14. Хівінське ханство заснували у …? 
а) 1500 р. ;  
б) 1512 р. ;  
в) 1525 р.; 
г) 1537 р.. 
 
15. У 1717 р. Російський цар Петр І відправив до Хіви місію …?  
а) Меншикова О.Д. ;  
б) Апостола Д. ;  
в) Бековича-Черкаського А.; 
г) Бантиш-Каменського Д.М.. 
16. Утворення Туркестанського генерал-губернаторства росіянами в Середній Азії 
відбулось у …? 
а) 1860 р.;  
б) 1865 р.;  
в) 1867 р.; 
г) 1870 р.. 
 
17. Бухарське ханство перетворилось на російський протекторат у …? 
а) 1860 р.; 
б) 1865 р.; 
в) 1868 р.; 
г) 1870 р.. 
 
18. Гендумянський договір, яким Хівінське ханство перетворилось на протекторат 
Російської імперії, підписали у …? 
а) 1860 р.; 
б) 1865 р.; 
в) 1868 р.; 
г) 1873 р.. 
 
19. Стан, до якого належала найбільша частина населення Бухарського емірату, біднота - 
це …? 
а) фукаро; 
б) улеми ; 
в) шейхи ; 
г) аксакали. 
 
20. Представники ліберального руху серед мусульман Російської імперії, засновником 
якого вважається кримсько-татарський просвітник Ісмаїл-бей Гаспрали… ? 
а) сипахи; 
б) мутазіліти; 



в) джадіди; 
г) ваххабіти. 
 
21. Росіяни побудували фортецю Кізляр у Дагестані у… ? 
а) 1722 р.; 
б) 1735 р.; 
в) 1757 р.; 
г) 1774 р.. 
 
22. Родовий клан у вайнахов - це ? 
а) тейп; 
б) джаті; 
в) лінідж; 
г) сеок. 
 
23. Форма суфізма, розповсюджена у Північному Кавказі ….? 
а) ханіфізм; 
б) джайнізм; 
в) мюрідізм; 
г) мутазілізм. 
 
24. Лідер антиросійського руху на Північному Кавказі у 1785 – 1791 рр. …? 
а) Мансур; 
б) Мухаммад-Газі; 
в) Шаміль; 
г) Абу-л-Кадір. 
25. Кавказька війна тривала у…? 
а) 1812 – 1861 рр.; 
б) 1817 – 1864 рр.; 
в) 1815 – 1878 рр.; 
г) 1825 – 1861 рр..  
 
26. Звичаєве право на Північному Кавказі та Середній Азії – це…? 
а) правда; 
б) шаріат; 
в) газават; 
г) адат. 
 
27. Абхазія приєднана до Росії у …? 
а) 1801 р.; 
б) 1805 р.; 
в) 1810 р.; 
г) 1815 р.. 
 
28. Георгієвський трактат, згідно якому Грузія визнала протекторат Російської імперії, 
підписали у…? 
а) 1774 р.; 
б) 1783 р.; 
в) 1801 р.; 
г) 1807 р.. 
 



29. Мирний договір, який закріпив перемогу Російської імперії над Іраном у боротьбі за 
Закавказзя…? 
а) Гюлістанська угода 1813 р.; 
б) Георгіївський трактат 1783 р.; 
в) Туркманчайський мирний договір 1829 р.; 
г) Айгунський договір 1858 р.. 
 
30. У 1915 р. геноцид вірменів організували на теренах...? 
а) Російської імперії; 
б) Германської імперії; 
в) Османської імперії; 
г) Ірану. 

 
Тести з історії Османської Туреччини у Новий час 

 
1. Турки-османи оволоділи Константинополем у ? 
а) 1444 році; 
б) 1448 році; 
в) 1451 році; 
г) 1453 році. 
 
2. Підкорення турками-османами Єгипту відбулось у ? 
а) 1453 р.;  
б) 1517 р.;  
в) 1526 р.;  
г) 1559 р.. 
 
3. Максимальної могутності Османська Туреччина досягла за правління ...? 
а) Мехмета ІІ; 
б) Сулеймана І Законодавця;  
в) Османа ІІ;  
г) Абдул-Хамід І. 
 
4. Крім титула султана, з 1517 р. правитель Османської Туреччини носив титул…? 
а) халіф;  
б) емір;  
в) бікларбек;  
г) візир. 
 
5. Голова релігійного відомства в Османській Туреччині - це...? 
а) ємір; 
б) шейх уль-іслам; 
в) халіф;  
г) візир. 
 
6. Постанова шейх уль-іслама про відповідність державного акта релігійним 
настановам…? 
а) хатт і-шеріф;  
б) наказ ;  
в) фетва;  
г) закон. 
 



7. Битва при Лепанто відбулась у … ? 
а) 1559 році;  
б) 1571 році;  
в) 1596 році;  
г) 1616 році. 
 
8. Ян Собеський розбив турецькі війська під Віднем у … ? 
а) 1621 р.; 
б) 1664 р.; 
в) 1683 р.; 
г) 1699 р.. 
 
9. Союз християнських держав, що діяв проти Османської Туреччини наприкінці XVII ст. 
– це … ?  
а) Аугсбурзька ліга;  
б) Священна ліга;  
в) Великий Альянс;  
г) Антанта. 
 
10. Умовне земельне володіння в Османській імперії, володарь якого служив у війську 
кіннотником…? 
а) тімар;  
б) вакф;  
в) феод;  
г) мульк. 
 
11. Професійна піхота у війську Османської Туреччини у ранній Новий час…? 
а) азапи;  
б) сипахи;  
в) яничари;  
г) мамлюки. 
 
12. Служилий стан в Османській імперії…?  
а) ескері;  
б) райяти;  
в) кули;  
г) яничари . 
 
13. Спадкове володіння в Османській імперії у Новий час…? 
а) вакф;  
б) ікта ;  
в) чіфтлік; 
г) феод. 
 
14. Провінція в Османській імперії Нового часу - це …? 
а) діоцез;  
б) курень;  
в) союргал; 
г) вілаєт. 
 
15. Течія сунітського ісламу, яка виникла в Аравії у XVIII ст…?  
а) харіджизм;  



б) ваххабізм ;  
в) мутазілізм; 
г) ісмаїлізм. 
 
16. Кримське ханство звільнилося від васалітету по відношенню до Османської Туреччини 
згідно …? 
а) Карловицькому миру 1699 р.;  
б) Константинопольському миру 1700 р.;  
в) Кучук-Кайнарджийському миру 1774 р.; 
г) Ясському миру 1792 р. 
 
17. Османський султан, який розпочав добу реформ наприкінці XVIII ст…? 
а) Селім ІІІ; 
б) Махмуд ІІ; 
в) Абдул-Хамід ІІ; 
г) Абдул-Азіз . 
 
18. У 1805 р. після вигнання французів правителем Єгипту при підтримці османського 
султану став…? 
а) Мухаммед Алі; 
б) Ібрагім-паша ; 
в) Аббас І Хільмі; 
г) Аббас ІІ Хільмі. 
 
19. У 1807 році реформи Селіма ІІІ в Османській Туреччині продовжив …? 
а) Махмуд ІІ; 
б) Абдул-Азіз; 
в) Абдул-Хамід ІІ ; 
г) Осман ІІ. 
 
20. Ліквідація тімарної власності на землю в Османській імперії відбулось у … ? 
а) 1826 р.; 
б) 1829 р.; 
в) 1834 р.; 
г) 1839 р.. 
 
21. Реформи Танзімату розпочав султан… ? 
а) Махмуд ІІ; 
б) Абдул-Меджид (Абдул-Месід) ІІ; 
в) Селім ІІІ; 
г) Абдул-Хамід ІІ. 
 
22. Гюльханейський хатт-і шеріф проголосили у … ? 
а) 1829 р.; 
б) 1834 р.; 
в) 1839 р.; 
г) 1853 р. 
 
23. Гюльханейський хатт-і шериф 1839 р. проголошував в Османській імперії…? 
а) свободу слова; 
б) звільнення селян від кріпаччини; 
в) конституційну монархію ; 



г) відміняв відкупну систему. 
 
24. Панівна ідеологія Османської імперії згідно Гюльханейського хатт-і шерифа 1839 р. - 
це…? 
а) панісламізм; 
б) османізм; 
в) пантюркізм; 
г) ваххабізм. 
25. Кримська війна 1853 – 1856 рр. закінчилась …? 
а) Паризькою мирною угодою; 
б) Версальською мирною угодою; 
в) Константинопольським мирним договором; 
г) Адрианопольським мирним договором.  
 
26. Хатт-і хумаюн 1856 р. в Османській імперії встановлював -  ? 
а) відміну відкупної системи (ільтізам) ; 
б) конституційну монархію; 
в) рівність мусульман і немусульман; 
г) свободу слова. 
 
27. Заснування Оттоманського банку відбулось у…? 
а) 1856 р.; 
б) 1861 р.; 
в) 1872 р.; 
г) 1876 р. 
 
28. Прийняття першої конституції в Османській імперії відбулось у…? 
а) 1856 р.; 
б) 1876 р. ; 
в) 1881 р.; 
г) 1908 р. 
 
29. Адміністрацію оттоманського публічного боргу утворили у ? 
а) 1856 р. ; 
б) 1876 р.; 
в) 1881 р.; 
г) 1908 р.. 
 
30. Авторитарний режим правління султана Абдул-Хаміда ІІ отримав назву ...? 
а) хамадіє; 
б) бакшиш; 
в) вакф; 
г) зулюм. 

 
Завдання до Семінарських занять та самостійної роботи з Нової історії країн Азії та 

Африки  
 

Семінарське заняття № 1. 
Тема. Індія на межі середньовіччя і Нового часу. Імперія Великих Моголів. 

План. 
1. Особливості історії Індії у Новий час. 
2. Імперія Великих Моголів у 16 ст. Діяльність Акбара. 



3. Імперія Великих Моголів у 17 ст. Правління  падишаха Аурангзеба (1658 - 1707). 
4. Система земельної власності. Індійська община. Система джаті (каст) (джаджмані). 
Система управління імперії Великих Моголів (влада падишаха, дивани (міністерства)).  
5. Становище Імперії Великих Моголів у 18 ст. Вторгнення іранського Надір-шаха 
(1739). Афганські вторгнення Ахмед-шаха Дурані (1740-1760). 
6. Сікхи. Маратхи. 

 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Охарактеризуйте природно-кліматичні умови Індостану. 
2. Проаналізуйте особливості суспільної структури індійської спільноти (варни, касти). 
3. Охарактеризуйте суспільно-політичний розвиток індійських держав напередодні 

виникнення імперії Великих Моголів. 
4. Який характер носили контакти Індії з мусульманським світом у  середньовіччі. 
5. Охарактеризуйте політичну діяльність султана Бабура. 
6. Проаналізуйте становище імперії Великих Моголів від Бабура до Акбара. 
7. Охарактеризуйте політичну діяльність султана Акбара. 
8. Проаналізуйте становище імперії Великих Моголів у І половині XVII ст. 
9. Охарактеризуйте політичну діяльність султана Аурангзеба. 
10. Імперія Великих Моголів у XVIII ст. Історична доля імперії Великих Моголів у ХІХ ст. 
11. Дайте характеристику сікхізму? Охарактеризуйте історичний розвиток сикхської 

держави у Новий час? 
12. Як виникла держава маратхів? Охарактеризуйте Маратхську конфедерацію у 18 ст. 

 
Семінарське заняття № 2. 

Тема. Британська колонізація Індії 
План. 

1. Європейці в Індії. Ост-індські компанії (голландська, англійська, французька 
тощо). Англо-французьке протистояння. 
2. Початок Англійського завоювання. Діяльність Р. Клайва. 
3. Губернаторство У. Гастінгса (1772 - 1785). 
4. Майсурські (І (1767-1769), ІІІ (1790-1792), IV (1799))війни. 
5. Маратхські війни. 
6. Завоювання держави сикхів (1845 - 1849). 

 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Охарактеризуйте діяльність португальців в Індії у 16-18 ст. та місце Індії у 
Португальській колоніальній імперії. 

2. Голландці в Індії. Голландська Ост-Індська компанія. 
3. Французи в Індії. Французська Ост-Індська компанія. 
4. Англійці в Індії. Англо-французьке суперництво у середині 18 ст. 
5. Поясніть у чому полягали причини перемоги Англії у боротьбі з іншими 

європейськими країнами за домінування в Індії? 
6. У чому полягала сутність «субсидіарних договорів» між європейцями та 

індійськими князівствами.   
7. Охарактеризуйте індійські держави, що чинили опір британської експансії? 
8. За яких обставин розпочалось будівництво Британської колоніальної імперії в 

Індії. Охарактеризуйте діяльність Р. Клайва. 
9. Охарактеризуйте діяльність У. Гастінгса в Індії (1772 - 1785). 
10. Становище Майсура. Причини, хід та наслідки англо-майсурських війн. 
11. Маратхські війни. Причини, хід та наслідки. 
12. Становище Непалу у Ранній Новий час. Англійське завоювання Непалу. 
13. Англо-сікхські війни: причини, хід та наслідки. 



 
 

Семінарське заняття № 3. 
Тема. Індія під британським пануванням 

План. 
1. Система управління колоніальними володіннями. Остаточне формування генерал-
губернаторства (1833) і його структура. 
2. Економічний розвиток завойованих земель у 19 ст.. Ліберальні реформи 
(адміністративна, освітня (1835)).  
3. Повстання сіпаїв (1857 - 1859). 
4. «Акт про краще управління Індією» (ліквідація Ост-індської компанії) (1858) та 
створення Індійської імперії (1877). 
5. Утворення Індійського національного конгрессу (1885) та Мусульманської ліги 
(1906 - 1907). 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Охарактеризуйте процес розбудови системи управління Британської Індії 18-19 ст. 
Як змінювалась ця система протягом вказаного часу ? 

2. Яке історичне значення мало британське колоніальне поневолення для індійських 
земель? Охарактеризуйте процес взаємодії індійської та європейської цивілізації 
під час британської колонізації Індії. 

3. Економічний розвиток завойованих земель у 19 ст.. Охарактеризуйте ліберальні 
реформи (адміністративна, освітня (1835)) цих часів.  

4. Охарактеризуйте систему землекористування у Британській Індії (райятварі, замін 
дарі тощо). 

5. Повстання сіпаїв (1857 - 1859): причини, хід та наслідки. 
6. Причини ліквідації Ост-індської компанії. «Акт про краще управління Індією» 

(1858) та його історичне значення. 
7. Створення Індійської імперії (1877): передумови та історичне значення. 
8. Утворення Індійського національного конгрессу (1885): передумови, провідні діячи 

та історичне значення. 
9. Утворення Мусульманської ліги (1906 - 1907): передумови та історичне значення. 

 
 

Семінарське заняття № 4. 
Тема. Держава Сефевідів. 

План. 
1. Держава Сефевідів у 16 ст. 
2. Доба правління Аббаса І (1587 - 1629). 
3. Сефевідський Іран у 17 ст. 
4.  Суспільно-економічне становище та політичний устрій Ірану на початку 18 ст. 
Вторгнення афганців та відносини з Росією і Туреччиною. 
5. Держава Надір-шаха (1736 - 1747) та його наступників. 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Заснування Сефевідської держави. Значення кизилбашів. Охарактеризуйте 
політичну діяльність Ісмаїл-шаха І. 

2. Охарактеризуйте становище Ірану в правління шаха Тахмаспа І. 
3. Становище Ірану в добу правління Аббаса І (1587 - 1629). 
4. Охарактеризуйте відносини Сефевідського Ірану з Османською імперією у 16-

17 ст. 
5. Становище Сефевідського Ірану у 17 ст. 



6. Суспільно-економічне становище та політичний устрій Ірану на початку 18 ст. 
7. Розпад держави Сефевідів на початку 18 ст: причини та наслідки. 
8. Держава Надір-шаха (1736 - 1747) та його наступників (Ашрафідів): 

виникнення, зовнішня та внутрішня політика, історичне значення. 
 

Семінарське заняття № 5. 
Тема. Іран під владою династії Каджарів. 

План. 
1. Іран у ІІ половині 18 ст. і прихід до влади Каджарської династії (1796 - 1925). 
2. Іран у першій половині 19 ст. 
3. Бабідські повстання (1848 - 1852)  та реформи Еміра Низама (1849-1851). 
4. Іран у другій половині 19 ст. 
5. Іран у міжнародних відносинах 19 ст. 

 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Охарактеризуйте становище Ірану у ІІ половині 18 ст. 
2. Охарактеризуйте прихід до влади в Ірані Каджарської династії. 
3. Порівняйте держави Сефевідів, Ашрафідів та Каджарів. 
4. Іран у першій половині 19 ст. Вплив іноземних держав Англії, Франції та Росії. 
5. Бабізм та бабідські повстання (1848 - 1852). Бахаїзм. 
6. Охарактеризуйте реформи Еміра Низама(1849-1851). 
7. Англо-іранська війна 1856 – 1857 рр. та її наслідки. 
8. Внутрішнє становище Ірану у другій половині 19 ст. 
9. Іран у міжнародних відносинах 19 ст. Англо-російське суперництво за вплив на 

Іран. 
 

 
 

Семінарське заняття № 6. 
Тема. Держава Дуррані в Афганістані. 

План. 
1. Афганські племена у 16-17 ст. Відносини імперії Великих Моголів з афганськими 
племенами. 
2. Афганські землі у першій половині 18 ст. 
3. Формування держави Дуррані (1747). Внутрішня і зовнішня політика Ахмед-шаха 
(1747 - 1773). 
4. Держава Дуррані за наступників Ахмед-шаха. 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Становище Афганістану на межі середньовіччя та Нового часу. Суспільно-
економічний та політичний устрій афганських племен. Афганські князівства у 16-
17 ст. 

2. Афганістан та імперія Великих Моголів. 
3. Афганські вторгнення (1721 - 1722) та панування в Іран (1722 -1729). 
4. Завоювання Афганістана Надір-шахом (1729 - 1747). 
5. Формування держави Дуррані (1747): передумови та історичне значення. 
6. Внутрішня і зовнішня політика Ахмед-шаха (1747 - 1773). 
7. Держава Дуррані за наступників Ахмед-шаха. (1773 - 1818) 
8. Історичне значення держави Дуррані. 

 
 

Семінарське заняття № 7. 



Тема. Афганістан у ХІХ – на початку ХХ ст.. 
План. 

1. Політична роздрібненість та діяльність Дост Мухаммед-хана, правителя Кабула 
(1826 -1863). 
2. Зовнішня політика (боротьба з експансією сикхів, Каджарів, англійців). Перша 
англо-афганська війна (1838 - 1842). 
3. Політика Шер-Алі (1863 - 1879). 
4. Друга англо-афганська війна (1878 - 1880). 
5. Внутрішня і зовнішня політика Абдурахман – хана (1880 - 1901). 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Становище Афганістану на початку 19 ст. Політична роздрібненість. 
2. Політична діяльність Дост Мухаммед-хана, правителя Кабула (1826 -1863). 
3. Зовнішня політика Дост Мухаммед-хана (боротьба з експансією сикхів, Каджарів, 

англійців). 
4.  Перша англо-афганська війна (1838 - 1842): причини, хід та наслідки. 
5. Становище Афганістану в правління Шер-Алі (1863 - 1879). 
6. Друга англо-афганська війна (1878 - 1880): причини, хід та наслідки. 
7. Внутрішня політика Абдурахман – хана (1880 - 1901). 
8. Зовнішня політика Абдурахман – хана (1880 - 1901). 

 
Семінарське заняття № 8. 
Тема. Кавказ у Новий час. 

План. 
1. Особливості та специфіка історичного розвитку Кавказького регіону. 
2. Північний Кавказ у 16-18 ст. Приєднання Північного Кавказу до Росії у 19 ст. 
3.  Азербайджан у 16-19 ст. 
4. Вірменія у Новий час. 
5. Грузія у Новий час. 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Особливості та специфіка історичного розвитку Кавказького регіону. 
2. Кавказький регіон на межі середньовіччя і Нового часу. 
3. Північний Кавказ у 16-18 ст. 
4. Приєднання Північного Кавказу до Росії у 19 ст. 
5. Азербайджан у 16-19 ст. 
6. Вірменія у Новий час. 
7. Грузія у Новий час. 

 
Семінарське заняття № 9. 

Тема. Середня Азія у Новий час.. 
План. 

 
1.Казахстан у Новий час. Входження Казахстану до складу Російської імперії. 
2. Бухарське ханство Аштарханідов (Джанідів) (1599 – 1753). 
3. Бухарський емірат під владою династії Мангит (1753 - 1925). 
4. Хівинське ханство. 
5. Кокандське ханство під владою династії Мінгів. 
6. Входження Бухарського емірату та Хівинського і Кокандського ханств до складу 
Російської імперії. 

 
Завдання для самостійної роботи: 



1. Казахстан у 16-18 ст. 
2. Входження Казахстану до складу Російської імперії. Казахстан у 19 ст. 
3. Бухарське ханство Аштарханідов (Джанідів) (1599 – 1753). 
4. Бухарський емірат під владою династії Мангит (1753 - 1925). 
5. Хівинське ханство. 
6. Кокандське ханство під владою династії Мінгів. 
7. Входження Бухарського емірату до складу Російської імперії. 
8. Входження Хівинського ханства до складу Російської імперії. 
9. Входження Кокандського ханства до складу Російської імперії. 

 
Семінарське заняття № 10. 

Тема. Османська імперія у Ранній Новий час.. 
План. 

 
1. Становище Османської імперії на початку XVI ст.. 
2. Османська імперія в часи правління Селіма І Явуза. 
3. Внутрішня політика Сулеймана І Пишного. 
4. Зовнішня політика Сулеймана І Пишного. 
5. Османська імперія в останній третині XVI cт. 
6. Османська імперія у 17 ст. Спроби реформ. 
7. Кризові явища 18 ст. 

 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Становище Османської імперії на початку XVI ст.. 
2. Політика Селіма І Явуза. Боротьба с Сефевідським Іраном. 
3. Політика Селіма І Явуза. Завоювання мамлюкського султаната в Єгипті. 
4. Внутрішня політика Сулеймана І Пишного. 
5. Зовнішня політика Сулеймана І Пишного. 
6. Османська імперія в останній третині XVI cт. 
7. Османська імперія у 17 ст. Спроби реформ. 
8. Кризові явища 18 ст. 
 

Семінарське заняття № 11. 
Тема. Османська імперія наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.. 

План. 
 

1.Реформи нізам-і-джедід за Селіма ІІІ (1789- 1807). 
2. Війни з Росією наприкінці 18 – у першій третині 19 ст. 
3. Реформи Махмуда ІІ (1808 - 1839). 
4. Політика Танзімату. 
5. Абдул-Гамід ІІ (1876 - 1909) і режим «Зулюм». 
6. Зовнішня політика у 19 ст. 
 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Становище Османської Туреччини наприкінці 18ст.  
2. Реформи нізам-і-джедід за Селіма ІІІ (1789- 1807): причини та наслідки. 
3. Війни з Росією наприкінці 18 – у першій третині 19 ст. 
4. Реформи Махмуда ІІ (1808 - 1839). 
5. Політика Танзімату. 
6. Кримська війна та її наслідки для Османської імперії. 
7. Російсько-турецька війна 1877 – 1878 рр.: причини, хід та наслідки. 
8. Східне питання у міжнародній політиці 19 – початку 20 ст. 



9. Абдул-Гамід ІІ (1876 - 1909) і режим «Зулюм». 
10. Зовнішня політика Османської Туреччини у 19 ст.\ 

 
Семінарське заняття № 12. 

Тема. Арабський світ під владою Османської імперії у Новий час.  
План. 

 
1. Сирія у Новий час. 
2. Єгипет у Новий час. Правління Мухаммед-Алі (1805 - 1848) та його спадкоємців в 
Єгипті. 
3. Саудівська Аравія у Новий час. Рух ваггабітів. Формування Аравійської держави. 
4. Ірак у складі Османської імперії. 
5. Лівія у Новий час. Правління деїв. Правління династії Караманли. 
6. Алжир у Новий час. 
7. Марокко у Новий час. 

 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Потрапляння арабських держав до складу Османської Туреччини. Історичне 
значення османського панування в арабських землях. 

2. Сирія у Новий час. 
3. Єгипет у Новий час. 
4. Правління Мухаммед-Алі (1805 - 1848) та його спадкоємців в Єгипті. 
5. Саудівська Аравія у Новий час. 
6. Рух ваггабітів. Формування Аравійської держави. 
7. Ірак у складі Османської імперії. 
8. Лівія у Новий час. Правління деїв. 
9. Правління династії Караманли у Лівії. 
10. Алжир у Новий час. 
11. Марокко у Новий час. 

 
Семінарське заняття № 13. 

Тема. Африка у Новий час.  
План. 

1. Особливості і специфіка розвитку Африки у давнину і середньовіччя. 
2. Держави Західного Судану: Гана (4 -13 ст.), Малі (13 – 17 ст.), Сонгай (16 – середина 
17 ст.), держави фульбе (Фута-Джаллон, держава Ахмаду, держава хауса, ). 
3. Держава Борну (15 - 19 ст.). 
4. Держави басейну р. Конго (Конго, Куба, Луба, Лунда). 
5. Держави Міжозьор’я. 
6. Держави Західного Судану. Держави Центрального та Східного Судану у Новий час. 
7. Колоніальне поневолення Африки на південь від Сахари європейцями. 
8. Ефіопія. 
9. Ліберія. 
10. . Мадагаскар у 16 – 19 ст. 
 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Особливості і специфіка розвитку Африки у давнину і середньовіччя. 
2. Держави Західного Судану: Гана (4 -13 ст.), Малі (13 – 17 ст.). 
3. Сонгай (16 – середина 17 ст.).  
4. Держави фульбе (Фута-Джаллон, держава Ахмаду, держава хауса, ). 
5. Держава Борну (15 - 19 ст.). 
6. Держави басейну р. Конго (Конго, Куба, Луба, Лунда). 



7. Держави Міжозьор’я. 
8. Держави Західного Судану. Держави Центрального та Східного Судану у Новий час. 
9. Колоніальне поневолення Африки на південь від Сахари європейцями. 
10. Ефіопія. 
11. Ліберія. 
12. . Мадагаскар у 16 – 19 ст. 
 



Теми курсових з Нової історії країн Азії та Африки. 
 

1. Видатні постаті доби «Сенгоку дзідай» (Ода Нобунага. Тойотомі 
Хідейосі. Токугава Іеясу). 

2. Об’єднання Японії у другій половині XVI – на початку XVII ст. 
3. Імперія Цин у другій половині XVII – XVIII ст. 
4. Османська імперія в добу правління Селіма І. 
5. Зовнішня політика Османської імперії в добу правління Сулеймана І. 
6. Внутрішня політика Османської імперії в добу правління Сулеймана І. 
7. Османська імперія у XVII ст. 
8. Російсько-турецькі відносини у другій половині XVIII – першій 

половині ХІХ ст. 
9. Завоювання Бабура та заснування імперії Великих Моголів. 
10.Реформи Акбара в імперії Великих Моголів. 
11.Китай на межі середньовіччя і Нового часу. Політика династії Мін. 
12.Маньчжурське завоювання Китаю та заснування імперії Цин. 
13.Опіумні війни. 
14.Рух тайпінів. 
15.Політика «самопідсилення» у Китаї та її наслідки. 
16.Японія у добу Едо. 
17.Реставрація Мейцзі. 
18.Держава Чосон на межі середньовіччя та Нового часу. 
19.Іран у добу правління Сефевідів. 
20.Іран у добу правління Надір-шаха. 
21.Британська колонізація Індії. 

 



Контрольні завдання до Семінарських занять з Нової історії країн Азії та Африки 
 

Семінарське заняття № 1. 
Тема: Особливості історичного розвитку Сходу у Новий час.  

План.б 
1. Актуальність вивчення і дослідження історії країн Сходу у Новий час.  
2. Сходознавство, як наукова дисципліна. Історія сходознавства. 
3. Географічні і хронологічні межі курсу. 
4. Формаційний и цивілізаційний підходи щодо дослідження історії Сходу. Цивілізаційні регіони 
сходу. 
5. Порівняння розвитку країн Сходу та Заходу у середні віки. Країни Сходу на межі середньовіччя і 
Нового часу. 

 
Семінарське заняття № 2. 

Тема. Китай у II половині XVII – XVIII ст. 
План 

1. Китай на межі середньовіччя та Нового часу.  
2. Маньчжурське завоювання (1644 - 1683) та його наслідки. 
3.  Державний устрій та економічний розвиток Китаю у середині 17 – 18 ст. 
4. Зовнішня політика імперії Цин у середині 17 – 18 ст. 
5. Розвиток культури та суспільної думки у 17-18 ст.. 

 
Семінарське заняття № 3. 

Тема. Китай у ХІХ ст. 
План. 

1. Становище Китаю у першій третині 19 ст.. 
2. Перша опіумна війна (1839-1842) та відносини з країнами Заходу. 
3. Тайпінський рух та повстання (1850 - 1866). 
4. Друга Опіумна війна та її наслідки. 
5. Політика «самопідсилення» («цзи цян») (1861 - 1895). 
6.  Зовнішня політика в останній третині ХІХ ст. 
7. «Сто днів» реформ (1898). 

 
Семінарське заняття № 4. 
Тема. Японія у Новий час.. 

План. 
1. Японія в добу «воюючих провінцій» (1467-1573). Об’єднання країни. 
2. Суспільно-політичний розвиток Японії у період Едо. 
3. «Відкриття» країни та його наслідки . 
4. Реставрація Мейцзі. 
5. Реформи другої половини ХІХ ст. 
6. Зовнішня політика в останній третині ХІХ ст. 

 
Семінарське заняття № 5. 
Тема. Корея у Новий час. 

План. 
1. Держава Чосон у 16-17 ст. 
2. Держава Чосон у 18 ст. Реформи вана Йонджо (1724-1776). 
3. Чосон у І половині XIX ст. Наростання кризових явищ. 
4. Відкриття Чосону. Внутрішнє становище у другій половині 19 ст. 
5. Держава Чосон у міжнародних відносинах другої половини 19 ст. 
 
 

Семінарське заняття № 6. 
Тема. В’єтнам у Новий час. 

План. 
1. В’єтнам на межі середньовіччя і Нового часу. 
2. Боротьба між кланами Маків, Чинів і Нгуєнів. Складання держав Дангнгоай (династія Чинів на 
півночі В’єтнаму) та Дангчаунг (династія Нгуєнів на півдні). 
3. Повстання тайшонів (1771 р.). 
4. Утвердження імператорської династії Нгуєнів (1802 -1945) . В’єтнам (назва з 1804 р.) у ХІХ ст.. 
5. Французське завоювання (1858 - 1884) та колонізація. Утворення Індокитайського союзу (1887). 

 



Семінарське заняття № 7. 
Тема. Камбоджа і Лаос у Новий час. 

План. 
1. Камбоджа на межі середньовіччя і нового часу. Внутрішня і зовнішня політика (відносини з 
Аютією, Дайв’єтом). 
2. Камбоджа у 18 ст. 
3. . Становище Камбоджі у 19 ст. 
4. Встановлення французького протекторату  над Камбоджею(1863). 
5. Лаос у ранній Новий час. 
6. Політична роздрібненість Лаосу 18 ст. 
7. Лаос між Сіамом і Францією (19 ст.). Встановлення французького протекторату (1893). 

 
Семінарське заняття № 8. 

Тема. М’янма і Таїланд (Сіам). 
План. 

1. Бірма у ранній Новий час (бірманські держави Ава і Таунга, держави шанів, монів та каренів). 
2. Об’єднання Бірми під владою Алаунпая і його династії Кондаун. 
3. Бірма у ХІХ ст.. 
4.  Англо-бірманські війни (1824-1826, 1852-1853, 1885). Реформи Міндона. Англійська колонізація 
Бірми (1886). 
5. Держава Аютія (1350 -- 1767). 
6. Відновлення тайської державності (держава Сіам) під владою династії Чакрі (1782). 
7. Відносини з Англією та нерівноправні угоди з західними країнами (1855 - 1862). Суспільно-
економічні відносини у ІІ половині 19 ст.. 

 
Семінарське заняття № 9. 
Тема. Малайзія і Бруней . 

План. 
1. Малайзія у ранній Новий час. Малаккський султанат. Португальське завоювання (1511) та його 
наслідки. 
2. Султанат Джохор. Політика Англії та Голландії в регіоні. 
3. Англійська колонізація. Захват Малакки (1795). 
4. Заснування англійцями Стрейтс Сетлменс (Пінанг, Малакка, Сінгапур). 
5. Утворення федерації малайських князівств під англійським протекторатом (1896) на чолі з 
англійським генеральним резидентом в Куала-Лумпур. 
6. Англійська колонізація Брунея та Північного Калімантану у 19 ст. 

 
Семінарське заняття № 10. 

Тема. Індонезія. 
План. 

1. Індонезія у ранній Новий час. 
2. Діяльність голландців (Ост-Індська компанія (1602), захват Джакарти (Батавії) (1619) і Малакки). 
3.  Посилення султанату Матарам (середина 17 ст.) та його підкорення голландцями. 
4. Особливості голландської колоніальної системи в Індонезії. Англо-голландське суперництво за 
вплив у регіоні. 
5. Регіон у першій половині 19 ст. 
6. Регіон у другій половині 19 ст. 
 
 

Семінарське заняття № 11. 
Тема. Індія на межі середньовіччя і Нового часу. Імперія Великих Моголів. 

План. 
7. Особливості історії Індії у Новий час. 
8. Імперія Великих Моголів у 16 ст. Діяльність Акбара. 
9. Імперія Великих Моголів у 17 ст. Правління  падишаха Аурангзеба (1658 - 1707). 
10. Система земельної власності. Індійська община. Система джаті (каст) (джаджмані). Система 
управління імперії Великих Моголів (влада падишаха, дивани (міністерства)).  
11. Становище Імперії Великих Моголів у 18 ст. Вторгнення іранського Надір-шаха (1739). Афганські 
вторгнення Ахмед-шаха Дурані (1740-1760). 
12. Сікхи. Маратхи. 

 
Семінарське заняття № 12. 

Тема. Британська колонізація Індії 



План. 
7. Європейці в Індії. Ост-індські компанії (голландська, англійська, французька тощо). Англо-
французьке протистояння. 
8. Початок Англійського завоювання. Діяльність Р. Клайва. 
9. Губернаторство У. Гастінгса (1772 - 1785). 
10. Майсурські (І (1767-1769), ІІІ (1790-1792), IV (1799))війни. 
11. Маратхські війни. 
12. Завоювання держави сикхів (1845 - 1849). 

 
Семінарське заняття № 13. 

Тема. Індія під британським пануванням 
План. 

6. Система управління колоніальними володіннями. Остаточне формування генерал-губернаторства 
(1833) і його структура. 
7. Економічний розвиток завойованих земель у 19 ст.. Ліберальні реформи (адміністративна, освітня 
(1835)).  
8. Повстання сіпаїв (1857 - 1859). 
9. «Акт про краще управління Індією» (ліквідація Ост-індської компанії) (1858) та створення 
Індійської імперії (1877). 
10. Утворення Індійського національного конгрессу (1885) та Мусульманської ліги (1906 - 1907). 
11.  

Семінарське заняття № 14. 
Тема. Держава Сефевідів. 

План. 
6. Держава Сефевідів у 16 ст. 
7. Доба правління Аббаса І (1587 - 1629). 
8. Сефевідський Іран у 17 ст. 
9.  Суспільно-економічне становище та політичний устрій Ірану на початку 18 ст. Вторгнення 
афганців та відносини з Росією і Туреччиною. 
10. Держава Надір-шаха (1736 - 1747) та його наступників. 
 

 
Семінарське заняття № 15. 

Тема. Іран під владою династії Каджарів. 
План. 

6. Іран у ІІ половині 18 ст. і прихід до влади Каджарської династії (1796 - 1925). 
7. Іран у першій половині 19 ст. 
8. Бабідські повстання (1848 - 1852)  та реформи Еміра Низама (1849-1851). 
9. Іран у другій половині 19 ст. 
10. Іран у міжнародних відносинах 19 ст. 

 
Семінарське заняття № 16. 

Тема. Держава Дуррані в Афганістані. 
План. 

5. Афганські племена у 16-17 ст. Відносини імперії Великих Моголів з афганськими племенами. 
6. Афганські землі у першій половині 18 ст. 
7. Формування держави Дуррані (1747). Внутрішня і зовнішня політика Ахмед-шаха (1747 - 1773). 
8. Держава Дуррані за наступників Ахмед-шаха. 
 
 

Семінарське заняття № 17. 
Тема. Афганістан у ХІХ – на початку ХХ ст.. 

План. 
6. Політична роздрібненість та діяльність Дост Мухаммед-хана, правителя Кабула (1826 -1863). 
7. Зовнішня політика (боротьба з експансією сикхів, Каджарів, англійців). Перша англо-афганська 
війна (1838 - 1842). 
8. Політика Шер-Алі (1863 - 1879). 
9. Друга англо-афганська війна (1878 - 1880). 
10. Внутрішня і зовнішня політика Абдурахман – хана (1880 - 1901). 
 
 

Семінарське заняття № 18. 
Тема. Кавказ у Новий час. 



План. 
6. Особливості та специфіка історичного розвитку Кавказького регіону. 
7. Північний Кавказ у 16-18 ст. Приєднання Північного Кавказу до Росії у 19 ст. 
8.  Азербайджан у 16-19 ст. 
9. Вірменія у Новий час. 
10. Грузія у Новий час. 
 

Семінарське заняття № 19. 
Тема. Середня Азія у Новий час.. 

План. 
 

1.Казахстан у Новий час. Входження Казахстану до складу Російської імперії. 
2. Бухарське ханство Аштарханідов (Джанідів) (1599 – 1753). 
3. Бухарський емірат під владою династії Мангит (1753 - 1925). 
4. Хівинське ханство. 
5. Кокандське ханство під владою династії Мінгів. 
6. Входження Бухарського емірату та Хівинського і Кокандського ханств до складу Російської імперії. 

 
Семінарське заняття № 20. 

Тема. Османська імперія у Ранній Новий час.. 
План. 

 
8. Становище Османської імперії на початку XVI ст.. 
9. Османська імперія в часи правління Селіма І Явуза. 
10. Внутрішня політика Сулеймана І Пишного. 
11. Зовнішня політика Сулеймана І Пишного. 
12. Османська імперія в останній третині XVI cт. 
13. Османська імперія у 17 ст. Спроби реформ. 
14. Кризові явища 18 ст. 

 
Семінарське заняття № 21. 

Тема. Османська імперія наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.. 
План. 

 
1.Реформи нізам-і-джедід за Селіма ІІІ (1789- 1807). 
2. Війни з Росією наприкінці 18 – у першій третині 19 ст. 
3. Реформи Махмуда ІІ (1808 - 1839). 
4. Політика Танзімату. 
5. Абдул-Гамід ІІ (1876 - 1909) і режим «Зулюм». 
6. Зовнішня політика у 19 ст. 
 

Семінарське заняття № 22. 
Тема. Арабський світ під владою Османської імперії у Новий час.  

План. 
 

8. Сирія у Новий час. 
9. Єгипет у Новий час. Правління Мухаммед-Алі (1805 - 1848) та його спадкоємців в Єгипті. 
10. Саудівська Аравія у Новий час. Рух ваггабітів. Формування Аравійської держави. 
11. Ірак у складі Османської імперії. 
12. Лівія у Новий час. Правління деїв. Правління династії Караманли. 
13. Алжир у Новий час.ф 
14. Марокко у Новий час. 

 
Семінарське заняття № 23. 

Тема. Африка у Новий час.  
План. 

11. Особливості і специфіка розвитку Африки у давнину і середньовіччя. 
12. Держави Західного Судану: Гана (4 -13 ст.), Малі (13 – 17 ст.), Сонгай (16 – середина 17 ст.), держави 
фульбе (Фута-Джаллон, держава Ахмаду, держава хауса, ). 
13. Держава Борну (15 - 19 ст.). 
14. Держави басейну р. Конго (Конго, Куба, Луба, Лунда). 
15. Держави Міжозьор’я. 
16. Держави Західного Судану. Держави Центрального та Східного Судану у Новий час. 



17. Колоніальне поневолення Африки на південь від Сахари європейцями. 
18. Ефіопія. 
19. Ліберія. 
20. . Мадагаскар у 16 – 19 ст. 



Підсумкові питання з Нової історії країн Азії та Африки (І частина) 
(межсесійний контроль) 

1. Хронологічні межі Нового часу на Сході 
2. Країни Азії та Африки на межі середньовіччя та нового часу: 

особливості розвитку. 
3. Основні тенденції розвитку країн Азії та Африки у Новий час 

(політична, економічна, соціальна та культурно-релігійні сфери). 
4. Поняття «Колоніалізм». 
5.  Китай на межі середньовіччя та Нового часу. Маньчжурське 

завоювання. 
6. Суспільно-економічний розвиток імперії Цин у ІІ половині XVII – 

XVIII ст.. 
7. Зовнішня політика імперії Цин у ІІ половині XVII – XVIII ст.. 
8. Становище Китаю у І половині ХІХ ст. Опіумні війни. 
9. Повстання тайпінів. 
10. «Політика самопідсилення» у Китаї. 
11.  Китай на межі ХІХ – ХХ ст. (реформи «ста днів», повстання іхетуанів). 
12. Сіньхайська революція. 
13.  Японія у добу Едо. 
14. «Відкриття» Японії. 
15. Революція Мейдзі та її наслідки. 
16.  Внутрішнє становище Японії в останній третині ХІХ ст. 
17.  Зовнішня політика Японії в останній третині ХІХ  - на початку ХХ ст. 
18.  Корейська держава Чосон на межі середньовіччя і Нового часу. 
19. Корея у 18 ст. Реформи вана Йонджо (1724-1776). 
20. Корея у І половині ХІХ ст.. Правління тевонгуна. 
21. Відкриття Кореї та втрата неюнезалежності. 
22.  В’єтнам на межі середньовіччя і Нового часу. 
23.  В’єтнам в умовах міжкланового протистояння Маків, Чинів та Нгуєнів 

у XVI – XVII ст. 
24.  В’єтнам у XVIIІ ст.. Повстання тайшонів. 
25.  В’єтнам під владою Нгуєнів у І половині ХІХ ст. 
26. Французська колонізація В’єтнаму та її наслідки. 
27.  Камбоджа у XVI – XVIII ст. 
28. Камбоджа у XIX – на початку XX ст. Французська колонізація. 
29.  Лаос у Новий час. 
30. Індокитайський союз на межі ХІХ – ХХ ст. 
31.  Особливості історичного розвитку М’янми. Бірма у ранній Новий час. 
32. Бірма у ХІХ ст. Англійська колонізація. 



33.  Особливості історичного розвитку Індонезії. Індонезія у ранній Новий 
час. 

34.  Європейська колонізація Індонезійського регіону. 
35.  Держава Аютія (1350 -- 1767). 
36.  Держава Сіам наприкінці XVIII – на початку XX ст. 
37.  Малайзія у ранній Новий час. 
38.  Малайзія у ХІХ - на початку ХХ ст. 
39.  Особливості розвитку держав Індостану у ранній Новий час. 
40.  Імперія Великих Моголів у ранній Новий час. 
41.  Контакти Індостану з європейцями у ранній Новий час. 
42.  Англійська політика в Індії у ІІ половині XVIII ст. 
43.  Індостан у І половині ХІХ ст. 
44.  Повстання сіпаїв (1857 – 1859) та його наслідки. 
45.  Індія в останній третині ХІХ – ХХ ст. 
46. Створення та діяльність Індійського національного конгрессу і 

Мусульманської ліги на межі ХІХ – на початку ХХ ст. 



І варіант 
 

 
4. Імператорська династія, яка правила в 

Китаї у Новий час ? 
а) Мін;  
б) Цин;  
в) Юань;  
г) Тан. 

5. Династія Цин має етнічне 
походження….? 

а) китайське ; 
б) маньчжурське;  
в) монгольське;  
г) корейське. 

6. Титулом імператорів династії Цин 
вважається….? 

а) мікадо; 
б) богдихан; 
в) халіф;  
г) махараджа. 

7. Військовий стан у маньчжурському 
Китаї - це? 

а) шеньши;  
б) цижень;  
в) гуни;  
г) шан . 

13. Основою економіки маньчжурського 
Китаю вважається  

а) торгівля;  
б) сільське господарство;  
в) ремесла ;  
г) охота та збиральництво 

14. Купецьке об’єднання, якому 
дозволялась торгівельна діяльність з 
іноземцями після закриття Китаю - це 

а) гурхан;  
б) богдихан;  
в) гунхан;  
г) хан. 

7.Приєднання Ойратського 
(Джунгарського) ханства до цинського 
Китаю відбулось у …? 
а) 1735 – 1740 роках;  
б) 1747 – 1750 роках;  
в) 1757 році; 
г) 1756 – 1759 роках. 
 

8. Головою першого англійського 
посольства до цинського Китаю був …?  
а) У.П. Амхерст;  
б) Дж. Маккартні;  
в) Б. Дізраелі; 
г) В. Гладстон . 
 

9. Важливим товаром, що вивозився з 
Китаю до Європи у ранній Новий час 
був…? 
а) фарфор; 
б) шелк; 
в) опіум; 
г) табак. 
 

10. Обмеження на експорт англійських 
товарів уряд Китаю зняв у наслідок …? 
а) місії Дж. Маккартні; 
б) місії У.П. Амхерста; 
в) І опіумна війна; 
г) ІІ опіумна війна. 
 

11. Друга опіумна війна відбулась у ? 
а) 1840 – 1842 роках; 
б) 1850 – 1864 роках; 
в) 1856 – 1860 роках; 
г) 1894 – 1895 роках. 
 

12. Китай втратив о. Тайвань у наслідок 
японсько-китайської війни … ? 
а) 1840 – 1842 років; 
б) 1850 – 1864 років; 
в) 1856 – 1860 років; 
г) 1894 – 1895 років. 
 

13. Китайські наймані робітники в 
азіатських колоніях європейських країн та 
США – це …? 
а) кулі; 
б) райя; 
в) шеньши; 
г) нобі.  

14. «Політика самопідсилення» у Китаї 
припадає на…? 
а) 1861 – 1895 роки; 
б) 1895 – 1911 роки; 
в) 1850 – 1864 роки; 
г ) 1864 – 1895 роки. 
 



15. Повстання іхетуанів (боксерське 
повстання) відбулось у ? 
а) 1894 – 1895 роках; 
б) 1898 – 1901 роках; 
в) 1905 – 1907 роках; 
г) 1911 – 1912 роках. 

16.Звання військового диктатора в Японії у 
середньовіччі та у ранній Новий час? 
а) мікадо ;  
б) богдихан; 
в) ван;  
г) сьогун. 
 

17. Назву Едо у Новий час носило японське 
місто…? 
а) Кіото; 
б) Токіо;  
в) Кагасіма;  
г) Осака. 

18. Династія сьогунів, яка правила у Японії 
у ранній Новий час ….? 
а) Мінамото; 
б) Токугава; 
в) Асікага;  
г) Тайра. 

19. Офіційний голова японської держави у 
Новий час - ...? 
а) сьогун;  
б) імператор;  
в) сіккен;  
г) даймьо . 
 

20. Привілейованим станом в Японії до 
революції Мейцзі були ….?  
а) селяни;  
б) військові;  
в) ремісники;  
г) купці. 
 

21. Однією з відомих торгівельних родин 
Японії у Новий час вважаються …? 
а) Токугава;  
б) Мінамото;  
в) Міцуї ;  
г) Асікага. 

22. Американська місія командора Дж. 
Перрі до Японії відбулась у  …? 
а) 1846 році ;  
б) 1851 році;  
в) 1853 році; 
г) 1867 році . 

23. Японія уклала Сімодську угоду з Росією 
у…?  
а) 1846 році;  
б) 1855 році;  
в) 1861 році; 
г) 1868 році. 

24. Відновлення влади імператора у Японії 
відбулось у…? 
а) 1868 році; 
б) 1869 році; 
в) 1877 році ; 
г) 1881 році. 

25. Загальну військову повинність в Японії 
ввели у …? 
а) 1868 році; 
б) 1870 році; 
в) 1872 році; 
г) 1881 році. 

26. Заснування Токійського університету 
відбулось у … ? 
а) 1868 році ; 
б) 1877 році ; 
в) 1881 році; 
г)  1889 році. 

27. Революція Мейдзі відбулась у правління 
імператора ? 
а) Муцухіто; 
б) Йосіхіто; 
в) Хірохіто; 
г) Акіхіто. 

28. Японія отримала південь Сахаліну у 
наслідок …? 
а) Портсмутської угоди 1905 року ; 
б) Сімодського договору 1855 року; 
в) Санкт-Петербурзького договору 1895 
року; 
г) Петроградського договору 1916 року.  
 

29. Привілейоване місце у японському 
суспільстві раннього Нового часу займав 
стан …? 
а) військових; 
б) селян; 
в) ремісників ; 

30. Японський правитель, організатор 
вторгнення до Кореї під час Імджинської 
війни – це… ? 
а) Тойотомі Хідейосі; 
б) Токугава Іеясу; 
в) Ода Нобунага; 



г) торговців. г) Такеда Сінген. 
31. Протягом 1392 – 1897 років корейська 
держава носила назву…? 
а) Сілла;  
б) Корьо; 
в) Корейська імперія;  
г) Чосон. 

32. Відомим корейським флотоводцем, який 
наніс поразки японським ескадрам в 
Імджинську війну 1592 – 1598 років .? 
а) Лі Сонге; 
б) Лі Сунсін;  
в) Тангун;  
г) Ван Гон . 

33. Найбільш впливовою з чиновницьких 
клік Чосону раннього Нового часу 
вважаються…? 
а) північні; 
б) західні; 
в) південні;  
г) східні. 
 

34. Рух прихильників реальних знань у 
Кореї – це… ? 
а) махаяна;  
б) сірхакпха;  
в) нитирен;  
г) легизм. 
 

35. У 1910 році Корея стала колонією…?  
а) Китаю;  
б) Японії;  
в) Англії;  
г) Росії . 
 

36. Правляча династія у В’єтнамі у 1802 – 
1945 рр. …? 
а) Ле;  
б) Лі; 
в) Нгуєн ;  
г) Тан . 

37. У XVII-XVIII ст. територія В’єтнаму 
поділили між князівствами на чолі з 
родинами…? 
а) Маків та Чінів; 
б) Нгуєнів та Чінів;  
в) Нгуєнів та Маків;  
г) Ле та Маків. 

38. Офіційна назва В’єтнаму у XVI – XVII 
ст. - це …? 
а) В’єтнам; 
б) Дайв’єт ; 
в) Дангнгоай;  
г) Дангчонг. 
 

39. У XVIII ст. правителі В’єтнаму 
визнавали себе васалами.. ? 
а) Англії;  
б) Китаю;  
в) Японії;  
г) Франції. 

40. В’єтнамська держава, яка у ХІХ ст. 
претендувала на панування у Південно-
Східній Азії - це…?  
а) В’єтнам;  
б) Дайнам;  
в) Дайв’єт;  
г) Тямпа. 

 



ІІ варіант 
 

 
8. Імператорська династія, падінням якої 

закінчується середньовіччя у Китаї? 
а) Суй ;  
б) Сун; 
в) Юань;  
г) Мін. 

2. Засновником Маньчжурської держави 
вважається…? 
а) Нурхаці;  
б) Кансі;  
в) Чингіз-хан;  
г) Єлюй Чуцай. 

3. Провідною державною ідеологією Китаю 
у добу династії Цин вважається…? 
а) індуїзм;  
б) сінтоїзм;  
в) неоконфуціанство;  
г) іслам. 

4. Стан вчених у маньчжурському 
Китаї? 

а) шан; 
б) гуни ; 
в) шеньши ; 
г) цижень. 

15. Закриття Китаю для європейців 
відбулось у добу правління 
імператора…? 

а) Цяньлуна;  
б) Кансі;  
в) Юнчжена;  
г) Міньміна. 
 

16. Приєднання Тибету до цинського 
Китаю відбулось у…?  
а) 1735 – 1740 роках;  
б) 1747 – 1750 роках;  
в) 1757 році;  
г) 1756 – 1759 роках. 
 

17. Приєднання Кашгарського ханства 
до цинського Китаю відбулось у …? 

а) 1735 – 1740 роках ;  
б) 1747 – 1750 роках;  
в) 1757 році; 
г) 1756 – 1759 роках. 
 

8. Важливим товаром, що ввозився до 
Китаю англійською Ост-індською 
компанією на межі XVIII – XIX ст. був? 
а) шелк;  
б) вовна;  
в) опіум; 
г) фарфор. 

9. Нанкінський мирний договір (1842 р.) 
закінчив …? 
а) І опіумну війну; 
б) ІІ опіумну війну; 
в) війну Китаю з Россією; 
г) маньчжурське завоювання Китаю. 

10. Сянган (Гонконг) перейшов під 
англійський контроль у наслідок … ? 
а) місії Дж. Маккартні; 
б) місії У.П. Амхерста; 
в) Перша опіумної війна; 
г) Друга опіумної війна. 

11. Тайпінське повстання відбулось у … ? 
а) 1840 – 1842 роках ; 
б) 1850 – 1864 роках; 
в) 1856 – 1860 роках; 
г) 1894 - 1895 роках. 

12. Лідером руху і держави тайпінів був …? 
а) Лі Цзичен; 
б) Хун Сюцуань ; 
в) Сунь Ятсен; 
г) Лінь Цзесюй . 

13. Імперія Цин передала Уссурійський 
край імперії Цин за…? 
а) Нанкінською угодою (1842 р.) ; 
б) Тяньцзіньскою угодою (1858 р.) ; 
в) Пекінською угодою (1860 р.); 
г) Тяньцзіньскою угодою (1885 р.). 
 

14. Імператор Цин прийняв указ про «сто 
днів реформ» у …? 
а) 1895 році; 
б) 1898 році; 
в) 1905 році; 
г) 1911 році. 
 

15. Кодекс поведінки самураїв - це…? 
а) бусідо;  
б) кабаякама;  
в) дза;  

16. Національна японська релігія - це…? 
а) індуїзм;  
б) джайнізм;  
в) синтоїзм;  



г) куге. г) іслам. 
17. Японський уряд сьогуна (військова 
ставка) - …? 
а) мікадо; 
б) тодзама ; 
в) бакуфу; 
г) даймьо. 

18. Князі – великі землевласники в Японії 
до революції Мейцзі …? 
а) даймьо;  
б) ікко-іккі;  
в) роніни;  
г) сохей. 

19. Після «закриття Японії» (перша 
половина XVII ст.) єдиним портом, через 
який йшла торгівля з європейцями 
залишався…?  
а) Осака;  
б) Едо;  
в) Кагосіма;  
г) Нагасакі . 

20. Японія уклала перший договір з США 
у…? 
а) 1846 році ;  
б) 1851 році;  
в) 1853 році; 
г) 1854 році. 
 

21. Громадянська війна у Японії (війна 
Босін) відбулась у...? 
а) 1846 – 1856 роках;  
б) 1853 – 1856 роках;  
в) 1868 – 1869 роках; 
г) 1867 – 1868 роках. 

22. Введення єни, як грошової одиниці 
Японії відбулось у …? 
а) 1870 році; 
б) 1872 році ; 
в) 1881 році; 
г) 1895 році. 

23. Введення вільного продажу землі в 
Японії відбулось у … ? 
а) 1868 році; 
б) 1870 році; 
в) 1872 році; 
г) 1881 році. 

24. Прийняття першої японської 
конституції відбулось у … ? 
а)1868 році; 
б) 1877 році; 
в) 1889 році ; 
г) 1907 році. 

25. Війна Японії з Російською імперією 
відбулась у…? 
а) 1894 – 1895 роках; 
б) 1904 – 1905 роках; 
в) 1911 – 1913 роках; 
г) 1914 – 1917 роках . 

26. Японія анексувала Корею у…? 
а) 1855 році ; 
б) 1895 році; 
в) 1910 році; 
г) 1916 році. 
 

27. Засновником сьогунської династії доби 
Едо і об’єднавцев Японії після періода 
Сенгоку дзідай вважається …? 
а) Тойотомі Хідейосі; 
б) Токугава Іеясу; 
в) Ода Нобунага; 
г) Такеда Сінген. 

28. Політичне об’єднання Японії у другій 
половині XVI століття розпочав ...? 
а) Тойотомі Хідейосі; 
б) Токугава Іеясу; 
в) Такеда Сінген; 
г) Ода Нобунага. 
 

29. Синьхайська революція відбулась у...? 
а) 1894 – 1895 роках; 
б) 1898 – 1901 роках; 
в) 1905 – 1907 роках; 
г) 1911 – 1912 роках. 
 

30. Доба «воюючих провінцій» у Японії 
продовжувалась у … ? 
а) 1335 – 1473 роках;  
б) 1467 – 1603 роках;  
в) 1603 – 1867 роках;  
г) 1573 – 1603 роках. 

31. Корейська класична абетка, введена у 15 
ст. ? 
а) ханча;  
б) хангиль;  
в) брахмі;  
г) кхароштхі. 

32. Привілейований стан урядовців у 
корейській державі Чосон…? 
а) янбан;  
б) ссан’ін;  
в) нобі;  
г) чхонін. 



33. Відомий правитель-реформатор Чосона 
(Кореї) у середині 18 ст…? 
а) Тжеджо;  
б) Седжон Великий;  
в) Йонджон;  
г) Коджон. 

34. Реформи тевонгуна у Чосоні 
відбувались у ? 
а) 1833 – 1853 роках; 
б) 1853 – 1863 роках; 
в) 1863 – 1873 роках ; 
г) 1873 – 1893 роках. 

35. Під час Імджинської війни противником 
Кореї виступала …? 
а) Японія;  
б) Китай;  
в) Маньчжурія;  
г) В’єтнам. 

36. У 1771 – 1802 рр. у В’єтнамі відбулось 
повстання … ? 
а) тайпінів;  
б) тейшонів;  
в) кабош’єнів;  
г) кроканов. 

37. Перша угода, укладена між В’єтнамом і 
Францією у 1787 р. – це …? 
а) Версальська;  
б) Паризька;  
в) Марсельська;  
г) Ханойська. 

38. У ХІХ ст. В’єтнам перетворився на 
колонію…? 
а) США;  
б) Японії;  
в) Франції;  
г) Англії. 

39. В’єтнам перетворився на колонію у ? 
а) 1864 році; 
б) 1876 році; 
в) 1884 році; 
г) 1904 році. 

40. Держава, розташована на початку 
Нового часу на Півдні В’єтнаму і населення 
якої не належало до етнічних в’єтнамців - 
це  …? 
а) В’єтнам;  
б) Дайнам;  
в) Дайв’єт;  
г) Тямпа. 

 



ІІ семестр 
 

І варіант 
 

 
1. Засновником імперії Великих Моголів 
вважається … ? 
а) Чингіз-хан ;  
б) Хубілай; 
в) Тимур;  
г) Бабур. 

2. Основа індійської економіки в ранній 
Новий час ...? 
а) ремесла; 
б) сільське господарство; 
в) торгівля;  
г) фабричне виробництво. 

3. Релігійна спільнота, що заснувала своє 
державне утворення у Пенджабі на межі 
XVII – XVIII ст. …?  
а) сіпаї;  
б) сікхі;  
в) джайни;  
г) маратхи. 

4. Франція втратила більшість своїх 
володінь в Індії у наслідок …? 
а) Тридцятирічної війни;  
б) Війни за іспанську спадщину;  
в) Семирічної війни; 
г) Наполеонівських воєн . 
 

5. Завоювання англійцями Індії 
продовжувалось у…? 
а) 1757 – 1856 роках; 
б) 1756 – 1799 роках ; 
в) 1763 – 1833 роках; 
г) 1775 – 1856 роках. 

6. Першою політичною партією, що 
сформувалась у 1885 році в Індії слід 
вважати … ? 
а) Мусульманську конфедерацію з 
просвітництва; 
б) Індійський національний конгрес; 
в) Індійська народна партія; 
г) Об’єднаний прогресивний союз. 

7. Останнім могутнім падишахом Великих 
Моголів вважається …? 
а) Акбар; 
б) Аурангзеб; 
в) Джахангір; 
г) Шах-Джахан.  
 

8. Перетворення Майсура на англійський 
протекторат у наслідок четвертої англо-
майсурської війни відбулось у … ? 
а) 1757 р.; 
б) 1763 р.; 
в) 1783 р.; 
г) 1799 р.. 

9. Шахська династія Сефевідів правила в 
Ірані у …? 
а) 1500 – 1736 роках ;  
б) 1514 – 1795 роках; 
в) 1501 – 1795 роках;  
г) 1501 – 1722 рр. 

10. Іранський шах, засновник Каджарської 
династії (1795 – 1925) – це …? 
а) Тахмасп І; 
б) Аббас І; 
в) Надір-шах ;  
г) Ага-Мухаммад. 

11. Другий за значенням після шаха в Ірані 
Сефевідів - це …? 
а) візир  
б) векіл;  
в) халіф;  
г) султан . 

12. Земельне володіння, яке належить 
кочовикам в Ірані - це …? 
а) вакф;  
б) мульк;  
в) юрт; 
г) союргал. 

13. Сини шаха, які можуть претендувати на 
трон в Ірані у Новий час - це…? 
а) бейлербеги; 
б) заміндари; 
в) валі ; 
г) шахзаде. 

14. Вирішенням «Гератського питання» 
1860-х роках став перехід спірної території 
під контроль … ? 
а) Ірану; 
б) Афганістану; 
в) Англії; 
г) Росії. 



15. Утворення Імперського банку в Ірані, 
який проводив емісію грошей, відбулось у 
…? 
а) 1889 р.; 
б) 1901 р. ; 
в) 1907 р.; 
г) 1911 р.  

16. Столиця Ірану за часи правління 
династії Каджарів (1795 - 1925) - це ? 
а) Ісфахан; 
б) Тебріз; 
в) Тегеран; 
г) Казвін. 

17. Правитель Кабула на початку XVI ст., 
засновник Імперії Великих Моголів … ? 
а) Ахмед-шах;  
б) Надір-шах; 
в) Бабур;  
г) Тимур. 

18. Центром князівства гільзаїв на початку 
XVIII ст. вважався … ? 
а) Кандагар; 
б) Пешавар; 
в) Кабул;  
г) Герат. 

19. Правитель афганської держави Дуррані, 
який оволодів і пограбував Делі…? 
а) Бабур; 
б) Надір-шах;  
в) Ахмед-шах;  
г) Тимур. 

20. Дост Мухаммад залишався еміром 
Афганістану до …? 
а) 1860 р.;  
б) 1863 р.;  
в) 1878 р.; 
г) 1880 р.. 

21. Хабібулла-хан був еміром Афганістана 
у…? 
а) 1878 – 1895 рр.; 
б) 1880 – 1902 рр.; 
в) 1901 – 1919 рр.; 
г) 1902 – 1924 рр. 

22. Міжплемінний союз у казахів - це…? 
а) жуз;  
б) ханство; 
в) каганат;  
г) сьогунат. 
 

23. Звернення Абулхайра, хана Молодшого 
Жузу до російської імператриці Анни 
Іоаннівни щодо переходу у російське 
підданство відбулось у …? 
а) 1730 р.; 
б) 1740 р.; 
в) 1750 р.;  
г) 1760 р.. 

24. Династія Аштарханідів (Джанідів) 
правила в Бухарському ханстві у …? 
а) 1599 – 1753 рр.; 
б) 1699 – 1853 рр.;  
в) 1699 – 1853 рр.;  
г) 1500 – 1753 рр. 
 

25. Бухарський емірат на чолі з династією 
Мангит існував у…? 
а) 1599 – 1753 рр.;  
б) 1699 – 1920 рр.;  
в) 1753 – 1920 рр.; 
г) 1833 – 1929 рр.. 

26. Бухарське ханство перетворилось на 
російський протекторат у …? 
а) 1860 р.; 
б) 1865 р.; 
в) 1868 р.; 
г) 1870 р.. 

27. Росіяни побудували фортецю Кізляр у 
Дагестані у… ? 
а) 1722 р.; 
б) 1735 р.; 
в) 1757 р.; 
г) 1774 р.. 

28. Кавказька війна тривала у…? 
а) 1812 – 1861 рр.; 
б) 1817 – 1864 рр.; 
в) 1815 – 1878 рр.; 
г) 1825 – 1861 рр..  
 

29. Мирний договір, який закріпив 
перемогу Російської імперії над Іраном у 
боротьбі за Закавказзя…? 
а) Гюлістанська угода 1813 р.; 
б) Георгіївський трактат 1783 р.; 
в) Туркманчайський мирний договір 
1829 р.; 

30. Турки-османи оволоділи 
Константинополем у ? 
а) 1444 році; 
б) 1448 році; 
в) 1451 році; 
г) 1453 році. 
 



г) Айгунський договір 1858 р.. 
31. Голова релігійного відомства в 
Османській Туреччині - це...? 
а) ємір; 
б) шейх уль-іслам; 
в) халіф;  
г) візир. 

32. Союз християнських держав, що діяв 
проти Османської Туреччини наприкінці 
XVII ст. – це … ?  
а) Аугсбурзька ліга;  
б) Священна ліга;  
в) Великий Альянс;  
г) Антанта. 

33. Спадкове володіння в Османській 
імперії у Новий час…? 
а) вакф;  
б) ікта ;  
в) чіфтлік; 
г) феод. 

34. Османський султан, який розпочав добу 
реформ наприкінці XVIII ст…? 
а) Селім ІІІ; 
б) Махмуд ІІ; 
в) Абдул-Хамід ІІ; 
г) Абдул-Азіз . 
 

35. Реформи Танзімату розпочав султан… ? 
а) Махмуд ІІ; 
б) Абдул-Меджид (Абдул-Месід) ІІ; 
в) Селім ІІІ; 
г) Абдул-Хамід ІІ. 

36. Кримська війна 1853 – 1856 рр. 
закінчилась …? 
а) Паризькою мирною угодою; 
б) Версальською мирною угодою; 
в) Константинопольським мирним 
договором; 
г) Адрианопольським мирним договором.  

37. Адміністрацію оттоманського 
публічного боргу утворили у ? 
а) 1856 р. ; 
б) 1876 р.; 
в) 1881 р.; 
г) 1908 р.. 

38. Податкове установа в імперії Великих 
Моголів ...? 
а) субадар; 
б) дівані;  
в) варна ;  
г) каста. 
 

39. Система взаємообміну виробами або 
послугами між представниками різних каст 
у межах громади…? 
а) джагір;  
б) джаджмані;  
в) варна;  
г) сінтоїзм. 

40. Васка да Гама відкрив морський шлях із 
Європи до Індії у…? 
а) 1486 році;  
б) 1492 році ;  
в) 1498 році;  
г) 1500 році. 
 

 
 

ІІ варіант 
 

 
1. Столицею імперії Великих Моголів було 
місто … ? 
а) Біхар;  
б) Делі;  
в) Паніпат;  
г) Гоа . 

2. Умовне земельне володіння в імперії 
Великих Моголів, яке надавалось на строк 
служби…? 
а) феод;  
б) мульк;  
в) джагір;  
г) вакф. 
 

3. У 1739 р. Делі пограбував іранський 
правитель…? 
а) Надір-шах;  

4. Франція втратила більшість своїх 
володінь в Індії за …? 
а) Ахенською мирною угодою 1668 року;  



б) Ісмаїл І;  
в) Тахмасп І;  
г) Аббас І. 

б) Утрехтською мирною угодою 1713 року;  
в) Риксвікською мирною угодою 1697 року; 
г) Паризькою мирною угодою 1763 року. 

5. Індійське народне повстання або 
повстання сипаїв відбулось у …? 
а) 1857 – 1859 роках; 
б) 1853 – 1856 роках; 
в) 1856 – 1861 роках; 
г) 1861 – 1881 роках. 

6. До 1565 р. могутньою індуїстською 
державою Південної Індії була ? 
а) Делійський султанат; 
б) Імперія Великих Моголів; 
в) Віджаянагар; 
г) держава Бахманідів. 

7. Лідер і реформатор громади сикхів на 
межі XVII – XVIII ст.? 
а) Нанак; 
б) Акбар; 
в) Шаху (Шахаджі); 
г) Гобінд (Говінд). 

8. У 1772 – 1911 рр. столицею британських 
володінь в Індії...? 
а) Делі; 
б) Калькутта; 
в) Мадрас; 
г) Пондішері. 

9. Перший іранський шах з династії 
Сефевідів - це …? 
а) Тимур-мелік;  
б) Ісмаїл І;  
в) Тахмасп І;  
г) Аббас І. 

10. Каджарська династія правила в Ірані 
у…? 
а) 1501 – 1722 рр.;  
б) 1736 – 1750 рр.;  
в) 1795 – 1925 рр.;  
г) 1795 – 1911 рр. 

11. У 1514 р. іранські війська Сефевідів 
отримали поразку від армії османського 
султана Селіма І у битві…? 
а) біля Чалдирана;  
б) на Дебікському полі;  
в) біля Мохача;  
г) біля Лепанто. 

12. Умовні володіння на строк служби в 
Ірані, які не передавались у спадок - це…? 
а) вакф;  
б) мульк;  
в) юрт; 
г) тіуль. 
 

13. Росіяни отримали право 
екстериторіальності в Ірані згідно…? 
а) Петербурзькому договору 1723 р.; 
б) Георгіївському трактату 1783 р.; 
в) Гюлістанському мирному договору 1813 
р.; 
г) Туркманчайського мирного договору 
1828 р. 

 14. Лідером руху бабідів (Бабом) у 1844 
став ? 
а) Мухаммед Алі; 
б) Фатх-Алі-хан; 
в) Алі Мухаммед; 
г) Ага-Мухаммед. 
 

15. У середині ХІХ ст. реформи в Ірані 
проводив … ? 
а) Фатх-Алі-хан ; 
б) Алі-Мухаммед; 
в) Емір Нізам; 
г) Ю. Рюйтер. 

16. Іранський парламент, обраний у 1906 р. 
- це ...? 
а) курія; 
б) диван; 
в) генро; 
г) меджліс. 

17. До 1747 р. афганські землі входили до 
іранської держави на чолі з …? 
а) Аббасом І;  
б) Надір-шахом;  
в) Бабуром;  
г) Тимуром. 

18. Афганці-гільзаї під керівництвом Мір 
Вайса виступили проти влади іранських 
Сефевідів у…? 
а) 1700 р.;  
б) 1709 р.;  
в) 1715 р.;  
г) 1725 р.. 

19. Засновником династії Баракзай в 
Афганістані вважається…? 
а) Надір-шах;  

20. У 1880 р. у наслідок другої англо-
афганської війни еміром Афганістану 
стає…? 



б) Ахмед-шах;  
в) Дост Мухаммед;  
г) Аманнула-хан. 

а) Дост Мухаммед;  
б) Якуб-хан;  
в) Абдуррахман-хан; 
г) Хабібулла-хан. 

21. Голови казахських жузів обирались на 
зборах …? 
а) дивана;  
б) меджліса;  
в) курултая;  
г) курії. 

22. Остаточне приєднання казахського 
Середнього Жуза до Російської імперії 
відбулось у…? 
а) 1812 р.;  
б) 1815 р.;  
в) 1819 р.;  
г) 1824 р.. 

23. Історична назва регіону, значну частину 
якого у XVII – XVIII ст. контролювало 
Бухарське ханство …? 
а) Сінд;  
б) Мавераннахр;  
в) Фарс;  
г) Керман. 

24. Хівінське ханство заснували у …? 
а) 1500 р. ;  
б) 1512 р. ;  
в) 1525 р.; 
г) 1537 р.. 
 

25. Гендумянський договір, яким Хівінське 
ханство перетворилось на протекторат 
Російської імперії, підписали у …? 
а) 1860 р.; 
б) 1865 р.; 
в) 1868 р.; 
г) 1873 р.. 

26. Родовий клан у вайнахов - це ? 
а) тейп; 
б) джаті; 
в) лінідж; 
г) сеок. 
 

27. Звичаєве право на Північному Кавказі та 
Середній Азії – це…? 
а) правда; 
б) шаріат; 
в) газават; 
г) адат. 

28. У 1915 р. геноцид вірменів організували 
на теренах...? 
а) Російської імперії; 
б) Германської імперії; 
в) Османської імперії; 
г) Ірану. 

29. Підкорення турками-османами Єгипту 
відбулось у ? 
а) 1453 р.;  
б) 1517 р.;  
в) 1526 р.;  
г) 1559 р.. 

30. Постанова шейх уль-іслама про 
відповідність державного акта релігійним 
настановам…? 
а) хатт і-шеріф;  
б) наказ ;  
в) фетва;  
г) закон. 

31. Умовне земельне володіння в 
Османській імперії, володарь якого служив 
у війську кіннотником…? 
а) тімар;  
б) вакф;  
в) феод;  
г) мульк. 

32. Провінція в Османській імперії Нового 
часу - це …? 
а) діоцез;  
б) курень;  
в) союргал; 
г) вілаєт. 

33. У 1805 р. після вигнання французів 
правителем Єгипту при підтримці 
османського султану став…? 
а) Мухаммед Алі; 
б) Ібрагім-паша ; 
в) Аббас І Хільмі; 
г) Аббас ІІ Хільмі. 

34. Гюльханейський хатт-і шеріф 
проголосили у … ? 
а) 1829 р.; 
б) 1834 р.; 
в) 1839 р.; 
г) 1853 р. 
 



35. Хатт-і хумаюн 1856 р. в Османській 
імперії встановлював -  ? 
а) відміну відкупної системи (ільтізам) ; 
б) конституційну монархію; 
в) рівність мусульман і немусульман; 
г) свободу слова. 

36. Авторитарний режим правління султана 
Абдул-Хаміда ІІ отримав назву ...? 
а) хамадіє; 
б) бакшиш; 
в) вакф; 
г) зулюм. 

37. Губернатор провінції в імперії Великих 
Моголів …? 
а) субадар;  
б) дівані;  
в) варна;  
г) каста. 

38. Рядові кочовики, звичайні члени 
казахської спільноти…? 
а) кара-суєк (чорні люди);  
б) ак-суєк (білі люди);  
в) шеньши;  
г) раджи. 

39. Крім титула султана, з 1517 р. правитель 
Османської Туреччини носив титул…? 
а) халіф;  
б) емір;  
в) бікларбек;  
г) візир. 

40. Відомий іранський шах-завойовник, 
засновник шахської династії Афшарідів 
(1736 – 1750)…? 
а) Тахмасп І;  
б) Аббас І;  
в) Надір-шах;  
г) Ага-Мухаммад. 

 
 

ІІІ варіант 
 

 
1. Податкове установа в імперії Великих 
Моголів ...? 
а) субадар; 
б) дівані;  
в) варна ;  
г) каста. 

2. Система взаємообміну виробами або 
послугами між представниками різних каст 
у межах громади…? 
а) джагір;  
б) джаджмані;  
в) варна;  
г) сінтоїзм. 

3. Васка да Гама відкрив морський шлях із 
Європи до Індії у…? 
а) 1486 році;  
б) 1492 році ;  
в) 1498 році;  
г) 1500 році. 

4. У битві при Плессі (1757 р.) війська 
правителя Бенгалії отримали поразку від…?  
а) французів;  
б) англійців;  
в) голландців; 
г) португальців. 

5. Індія безпосередньо стає англійською 
колонією у …? 
а) 1853 році; 
б) 1856 році; 
в) 1858 році; 
г) 1861 році. 

6. Мавзолей Тадж-Махал побудували за 
наказом падишаха Великих Моголів…? 
а) Акбара; 
б) Джахангіра; 
в) Шах-Джахана; 
г) Аурангзеба. 

7. Командувач англійськими військами у 
битві при Плессі (1757 р.)…? 
а) Д. Мальборо; 
б) Р. Клайв; 
в) Т. Ферфакс; 
г) Ч. Бервік. 

8.  Відомий іранський шах – реформатор, 
який правив на межі XVI – XVII ст. – це …? 
а) Тахмасп І ; 
б) Аббас І;  
в) Надір-шах;  
г) Ага-Мухаммад.  

9. Кочовики в Ірані у Новий час - це? 
а) райяти;  
б) іляти;  

10. Найвищій дорадчий орган в оточенні 
іранського шаха - це… 
а) діван;  



в) ескері;  
г) союргали. 

б) курія;  
в) меджліс;  
г) парламент. 

11. Перший міністр в Ірані за правління 
династії Каджарів - це…?  
а) векіл ;  
б) візир;  
в) халіф; 
г) султан. 
  

12. Іран визнав приєднання до Росії 
Дагестану, Північного Азербайджану, 
Грузії за…? 
а) Петербурзьким договором 1723 р.; 
б) Георгіївським трактатом 1783 р.; 
в) Гюлістанським мирним договором 
1813 р.; 
г) Туркманчайським мирним договором 
1828 р. 

13. Течія бабізма, адепти якої виступали 
проти насильства … ? 
а) імамізм; 
б) харіджизм; 
в) ваххабізм; 
г) бехаїзм. 
  

14. Іранський шах-реформатор, діяльність 
якого відбувалась у 70-х – 80-х роках ХІХ 
ст. …? 
а) Насер ад-Дін; 
б) Ага-Мухаммед; 
в) Фатх-Алі-хан; 
г) Аббас ІІ. 

15. Засновником держави Дуррані в 
Афганістані прийнято вважати …? 
а) Ахмед-хана; 
б) Надір-шаха;  
в) Бабура;  
г) Тимура. 

16. Рада знатних осіб, дорадчий орган влади 
афганського еміру …? 
а) діван;  
б) кабінет;  
в) меджліс;  
г) джирга. 

17. Перша англо-афганська війна відбулась 
у…? 
а) 1808 – 1812 рр.;  
б) 1838 – 1842 рр.;  
в) 1853 – 1856 рр.;  
г) 1878 – 1880 рр.. 

18. Північний кордон Афганістана 
встановили згідно англо-російської угоди 
…?  
а) 1863 р.;  
б) 1878 р.;  
в) 1880 р.; 
г) 1887 р.. 

19. Верхівка казахського суспільства – це 
…? 
а) кара-суєк (чорні люди); 
б) ак-суєк (білі люди);  
в) шеньши;  
г) раджи. 

20. Остаточне приєднання казахського 
Молодшого Жуза до Російської імперії 
відбулось у …? 
а) 1812 р.;  
б) 1815 р.;  
в) 1819 р.;  
г) 1824 р.. 

21. Приватні земельні володіння у 
Бухарському ханстві, які носили 
безумовний характер і передавались у 
спадщину – це…?  
а) вакуф;  
б) ікта;  
в) тімар;  
г) мюльк. 

22. У 1717 р. Російський цар Петр І 
відправив до Хіви місію …?  
а) Меншикова О.Д. ;  
б) Апостола Д. ;  
в) Бековича-Черкаського А.; 
г) Бантиш-Каменського Д.М.. 
 

23. Стан, до якого належала найбільша 
частина населення Бухарського емірату, 
біднота - це …? 
а) фукаро; 
б) улеми ; 

24. Форма суфізма, розповсюджена у 
Північному Кавказі ….? 
а) ханіфізм; 
б) джайнізм; 
в) мюрідізм; 



в) шейхи ; 
г) аксакали. 

г) мутазілізм. 
 

25. Абхазія приєднана до Росії у …? 
а) 1801 р.; 
б) 1805 р.; 
в) 1810 р.; 
г) 1815 р.. 

26. Максимальної могутності Османська 
Туреччина досягла за правління ...? 
а) Мехмета ІІ; 
б) Сулеймана І Законодавця;  
в) Османа ІІ;  
г) Абдул-Хамід І. 

27. Битва при Лепанто відбулась у … ? 
а) 1559 році;  
б) 1571 році;  
в) 1596 році;  
г) 1616 році. 

28. Професійна піхота у війську Османської 
Туреччини у ранній Новий час…? 
а) азапи;  
б) сипахи;  
в) яничари;  
г) мамлюки. 

29. Течія сунітського ісламу, яка виникла в 
Аравії у XVIII ст…?  
а) харіджизм;  
б) ваххабізм ;  
в) мутазілізм; 
г) ісмаїлізм. 

30. У 1807 році реформи Селіма ІІІ в 
Османській Туреччині продовжив …? 
а) Махмуд ІІ; 
б) Абдул-Азіз; 
в) Абдул-Хамід ІІ ; 
г) Осман ІІ. 

31. Гюльханейський хатт-і шериф 1839 р. 
проголошував в Османській імперії…? 
а) свободу слова; 
б) звільнення селян від кріпаччини; 
в) конституційну монархію ; 
г) відміняв відкупну систему. 

32. Заснування Оттоманського банку 
відбулось у…? 
а) 1856 р.; 
б) 1861 р.; 
в) 1872 р.; 
г) 1876 р. 

33. Засновником імперії Великих Моголів 
вважається … ? 
а) Чингіз-хан ;  
б) Хубілай; 
в) Тимур;  
г) Бабур. 

34. Основа індійської економіки в ранній 
Новий час ...? 
а) ремесла ; 
б) сільське господарство; 
в) торгівля;  
г) фабричне виробництво. 

35. Шахська династія Сефевідів правила в 
Ірані у …? 
а) 1500 – 1736 роках ;  
б) 1514 – 1795 роках; 
в) 1501 – 1795 роках;  
г) 1501 – 1722 рр. 

36. Іранський шах, засновник Каджарської 
династії (1795 – 1925) – це …? 
а) Тахмасп І; 
б) Аббас І; 
в) Надір-шах ;  
г) Ага-Мухаммад. 

37. Правитель Кабула на початку XVI ст., 
засновник Імперії Великих Моголів … ? 
а) Ахмед-шах;  
б) Надір-шах; 
в) Бабур;  
г) Тимур. 

38. Центром князівства гільзаїв на початку 
XVIII ст. вважався … ? 
а) Кандагар; 
б) Пешавар; 
в) Кабул;  
г) Герат. 

39. Турки-османи оволоділи 
Константинополем у ? 
а) 1444 році; 
б) 1448 році; 
в) 1451 році; 
г) 1453 році. 

40. Міжплемінний союз у казахів - це…? 
а) жуз;  
б) ханство; 
в) каганат;  
г) сьогунат. 
 

 
 



ІV варіант 
 

 
1. Губернатор провінції в імперії Великих 
Моголів …? 
а) субадар;  
б) дівані;  
в) варна;  
г) каста. 

2. Національна релігія індусів – це…? 
а) сінтоїзм; 
б) буддізм; 
в) індуїзм; 
г) іслам. 
 

3. Заснування Англійської Ост-індської 
компанії відбулось у…?  
а) 1498 році ;  
б) 1551 році ;  
в) 1598 році;  
г) 1600 році. 

4. Військові найманці – індійці на службі у 
європейців - це  ? 
а) сікхі ;  
б) самураї ;  
в) сіпаї; 
г) сохей. 

5. Британська королева Вікторія стає 
імператрицею Індії у… ? 
а) 1853 році; 
б) 1861 році; 
в) 1877 році; 
г) 1881 році. 

6. Засновником держави маратхів (1674 р.) 
вважається…? 
а) Акбар; 
б) Шаху (Шахаджі); 
в) Шиваджі; 
г) Аурангзеб. 

7. Правитель Майсура, який реформував 
військо і розпочав боротьбу з англійцями 
(перша і друга англо-майсурські війни)…? 
а) Хайдар Алі; 
б) Асаф ад-даула; 
в) Мір Джафар; 
г) Сірадж ад-даула. 

8. Відомий іранський шах-завойовник, 
засновник шахської династії Афшарідів 
(1736 – 1750)…? 
а) Тахмасп І;  
б) Аббас І;  
в) Надір-шах;  
г) Ага-Мухаммад. 

9. Державна релігія в Ірані у Новий час - це 
…? 
а) суннізм; 
б) шиїзм ісмаїлітської гілки; 
в) шиїзм імамітської гілки; 
г) хариджизм. 

10. Російська імперія отримала від Ірана 
південно-західне узбережжя Каспійського 
моря (Дербент, Ширван, Гілян, Мазандеран, 
Астрабад) згідно…?  
а) Константинопольському договору 1700 
р.;  
б) Прутському миру 1713 р.;  
в) Ништадському миру 1721 р.;  
г) Петербурзькому договору 1723 р. 

11. Губернатор провінції в Ірані у добу 
правління династії Каджарів - це   ? 
а) бейлербег;  
б) заміндар;  
в) валі; 
г) шахзаде. 

12. У 30-х – 60-х роках ХІХ ст. спірна 
територія між Іраном та Афганістаном – це 
… ? 
а) Ірак; 
б) Сінд; 
в) Герат; 
г) Керман. 

13. Іранський шах дозволяє продаж 
державних земель у…? 
а) 1852 р.; 
б) 1887 р. ; 
в) 1901 р.; 
г) 1907 р.. 

14. Революція в Ірані відбулась у …? 
а) 1905 – 1907 рр.; 
б) 1905-1911 рр.; 
в) 1908 – 1909 рр.; 
г) 1911 – 1912 рр. 
  

15. Державу Дуррані в Афганістані 
заснували у …? 

16. Основний поземельний податок в 
афганській державі Дуррані ..? 



а) 1737 р.;  
б) 1747 р.;  
в) 1761 р.;  
г) 1823 р.. 

а) харадж; 
б) джиз’я; 
в) девширме; 
г) аваріз.  

17. Друга англо-афганська війна відбулась 
у…?  
а) 1808 – 1812 рр.;  
б)1838 – 1842 рр.;  
в) 1853 – 1856 рр.;  
г) 1878 – 1880 рр.. 

18. Лінія Дюранда (основа сучасного 
кордону між Афганістаном і Пакістаном) 
встановлена згідно угоди   ? 
а) 1878 р.;  
б) 1880 р.;  
в) 1887 р.; 
г) 1893 р.. 

19. Рядові кочовики, звичайні члени 
казахської спільноти…? 
а) кара-суєк (чорні люди);  
б) ак-суєк (білі люди);  
в) шеньши;  
г) раджи. 

20. Визнання казахським ханом Старшого 
жузу Суюком російського підданства 
відбулось у …? 
а) 1804 р.; 
б) 1812 р.; 
в) 1818 р.; 
г) 1835 р. 

21. Срібна монета у Бухарському ханстві…?  
а) дірхем;  
б) дінар;  
в) танга (теньге);  
г) рупія. 

22. Утворення Туркестанського генерал-
губернаторства росіянами в Середній Азії 
відбулось у …? 
а) 1860 р.;  
б) 1865 р.;  
в) 1867 р.; 
г) 1870 р.. 

23. Представники ліберального руху серед 
мусульман Російської імперії, засновником 
якого вважається кримсько-татарський 
просвітник Ісмаїл-бей Гаспрали… ? 
а) сипахи; 
б) мутазіліти; 
в) джадіди; 
г) ваххабіти. 

24. Лідер антиросійського руху на 
Північному Кавказі у 1785 – 1791 рр. …? 
а) Мансур; 
б) Мухаммад-Газі; 
в) Шаміль; 
г) Абу-л-Кадір. 
 

25. Георгієвський трактат, згідно якому 
Грузія визнала протекторат Російської 
імперії, підписали у…? 
а) 1774 р.; 
б) 1783 р.; 
в) 1801 р.; 
г) 1807 р.. 

26. Крім титула султана, з 1517 р. правитель 
Османської Туреччини носив титул…? 
а) халіф;  
б) емір;  
в) бікларбек;  
г) візир. 
 

27. Ян Собеський розбив турецькі війська 
під Віднем у … ? 
а) 1621 р.; 
б) 1664 р.; 
в) 1683 р.; 
г) 1699 р.. 

28. Служилий стан в Османській імперії…?  
а) ескері;  
б) райяти;  
в) кули;  
г) яничари . 
 

29. Кримське ханство звільнилося від 
васалітету по відношенню до Османської 
Туреччини згідно …? 
а) Карловицькому миру 1699 р.;  
б) Константинопольському миру 1700 р.;  
в) Кучук-Кайнарджийському миру 1774 

30. Ліквідація тімарної власності на землю в 
Османській імперії відбулось у … ? 
а) 1826 р.; 
б) 1829 р.; 
в) 1834 р.; 
г) 1839 р.. 



р.; 
г) Ясському миру 1792 р. 

 

31. Панівна ідеологія Османської імперії 
згідно Гюльханейського хатт-і шерифа 1839 
р. - це…? 
а) панісламізм; 
б) османізм; 
в) пантюркізм; 
г) ваххабізм. 

32. Прийняття першої конституції в 
Османській імперії відбулось у…? 
а) 1856 р.; 
б) 1876 р. ; 
в) 1881 р.; 
г) 1908 р. 
 

33. Столицею імперії Великих Моголів було 
місто … ? 
а) Біхар;  
б) Делі;  
в) Паніпат;  
г) Гоа . 

34. Умовне земельне володіння в імперії 
Великих Моголів, яке надавалось на строк 
служби…? 
а) феод;  
б) мульк;  
в) джагір;  
г) вакф. 
 

35. Перший іранський шах з династії 
Сефевідів - це …? 
а) Тимур-мелік;  
б) Ісмаїл І;  
в) Тахмасп І;  
г) Аббас І. 

36. Каджарська династія правила в Ірані 
у…? 
а) 1501 – 1722 рр.;  
б) 1736 – 1750 рр.;  
в) 1795 – 1925 рр.;  
г) 1795 – 1911 рр. 

37. До 1747 р. афганські землі входили до 
іранської держави на чолі з …? 
а) Аббасом І;  
б) Надір-шахом;  
в) Бабуром;  
г) Тимуром. 

38. Афганці-гільзаї під керівництвом Мір 
Вайса виступили проти влади іранських 
Сефевідів у…? 
а) 1700 р.;  
б) 1709 р.;  
в) 1715 р.;  
г) 1725 р.. 

39. Голови казахських жузів обирались на 
зборах …? 
а) дивана;  
б) меджліса;  
в) курултая;  
г) курії. 

40. Остаточне приєднання казахського 
Середнього Жуза до Російської імперії 
відбулось у…? 
а) 1812 р.;  
б) 1815 р.;  
в) 1819 р.;  
г) 1824 р.. 

 
 



ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ ТА ЕСЕ З НОВОЇ ІСТОРІЇ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ 
 

1. Китай на межі середньовіччя і Нового часу. Політика династії Мін. 
2. Політика Нурхаці та Абахая. 
3. Маньчжурське завоювання Китаю та заснування імперії Цин. 
4. Імперія Цин у ІІ половині XVII – XVIII ст. Внутрішня політика імператорів Кансі, 

Юнчжена та Цяньлуна. 
5. Зовнішня політика імператорів Цин у ІІ половині XVII – XVIII ст. 
6. Становище Китаю у першій третині 19 ст. Причини і наслідки державної кризи. 
7. Опіумні війни. 
8. Рух тайпінів. 
9. Політика «самопідсилення» у Китаї та її наслідки. 
10. Спроби реформ у Китаї на межі ХІХ – ХХ ст. 
11. Повстання ітехуанів. 
12. Сіньхайська революція. 
13. Японія у добу «воюючих провінцій» (сенгоку цзідай). 
14. Політична діяльність Ода Нобунага та Тойотомі Хідейосі. 
15. Встановлення сьогунату Токугава у Японії. 
16. Японія у добу Едо. 
17. Реставрація Мейцзі. 
18. Зовнішня політика Японії в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. 
19. Російсько-японська війна. 
20. Держава Чосон на межі середньовіччя та Нового часу. 
21. Імджинська війна 1592 – 1598 рр. 
22. Чосон у XVII - XVIII ст. Боротьба клік. 
23. Чосон у І половині XIX ст. Особливості внутрішньої політики. 
24. В’єтнам у ранній Новий час. 
25. Рух тейшонів. 
26. В’єтнам за правління династії Нгуєнів та французська колонізація. 
27. Розпад імперії Великих Моголів. 
28. Європейці в Індії. Англо-французське суперництво. 
29. Англійське завоювання Індії. 
30.  Індія у складі Британської колоніальної імперії. 
31. М’янма у Новий час. 
32.  Сіам у Новий час. 
33. Малайзія у Новий час. 
34. Голландська колонізація Індонезії. 
35. Держава Сефевідів у 16 ст. 
36. Доба правління Аббаса І (1587 - 1629) і політика його наступників у 17 ст. в Ірані. 
37. Криза держави Сефевідів на межі 17-18 ст. 
38. Держава Надір-шаха (1736 - 1747). 
39. Іран у ІІ половині 18 ст. і прихід до влади Каджарської династії (1796 - 1925). 
40. Бабізм і бабідські повстання. 
41. Іран у ІІ половині 19 ст. – на початку 20 ст. 
42. Афганські племена у 16-17 ст. 
43. Афганські князівства у першій третині 18 ст. 
44. Діяльність Ахмед-шаха (1747 - 1773) 
45. Правління наступників Ахмед-шаха на межі 18-19 ст. 
46. Діяльність Дост Мухаммед-хана, правителя Кабула (1826 -1863). 
47. Перша англо-афганська війна (1838 - 1842). 
48. Друга англо-афганська війна (1878 - 1880). 
49. Політика Шер-Алі (1863 - 1879), правителя Афганістана. 



50. Зовнішня політика Абдурахман – хана (1880 - 1901), правителя Афганістана. 
51. Північний Кавказ у 16-18 ст. 
52. Приєднання Північного Кавказу до Росії у 19 ст. 
53. Азербайджан у 16-19 ст. 
54. Вірменія у Новий час. 
55.  Грузія у Новий час. 
56. Казахстан у Новий час. 
57. Бухарське ханство Аштарханідов (Джанідів) (1599 – 1753). 
58. Бухарський емірат під владою династії Мангит (1753 - 1925). 
59. Хівинське ханство. 
60. Кокандське ханство під владою династії Мінгів. 
61. Входження Бухарського емірату та Хівинського і Кокандського ханств до складу 

Російської імперії. 
62. Османська імперія за часи правління Сулеймана І Пишного (1520 - 1566). 
63. Османська імперія в останній третині 16 – 17 ст. 
64. Османська імперія у 18 ст. 
65. Реформи нізам-і-джедід за Селіма ІІІ (1789- 1807). 
66. Правління Мухаммед-Алі (1805 - 1848) та його спадкоємців в Єгипті. 
67. Рух ваггабітів в Аравії у Новий час. 
68. Реформи Махмуда ІІ (1808 - 1839) в Османській Туреччині. 
69. Політика Танзімату в Османській Туреччині. 
70. Абдул-Гамід ІІ (1876 - 1909) і режим «Зулюм». 
71. Молодотурки і молодотурецька революція. 
72. Держави Західного Судану: Гана (4 -13 ст.). 
73. Держава Малі (13 – 17 ст.). 
74.  Держава Сонгай (16 – середина 17 ст.). 
75.  Держави фульбе (Фута-Джаллон, держава Ахмаду, держава хауса, ).  
76. Держава Борну (15 - 19 ст.).  
77. Держави йоруба, Ойо, Бенін (11 – 19 ст.).  
78. Конфедерація Ашанті. 
79. Ефіопія на межі середньовіччя і Нового часу. 
80. Ефіопська держава у 18 – 19 ст. 

 


