Історія країн Азії та Африки в середні віки
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всесвітньої історії та охоплює період між стародавньою історією та новим
часом. Навчальний курс «Історія країн Азії та Африки в середні віки» (IV–
V семестри) логічно продовжує курс історії Стародавнього Сходу. Країни
середньовічного
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у
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загальнолюдської цивілізації, мали істотний на історичний розвиток,
економіку і культуру сучасних держав Азії, Африки і Європи. В середні віки
на Сході виникли і досягли свого розквіту могутні цивілізації, що
характеризуються високим рівнем розвитку продуктивних сил, державних
сил, державних інститутів, матеріальної і духовної культури. Аж до
монгольського завоювання східні країни значно випереджали Європу за
якістю і темпами цивілізаційного розвитку.

История стран Азии и Африки в средние века

История средневекового Востока – неотъемлемая составная часть
всемирной истории и охватывает период между древней историей и новым
временем. Учебный курс «История стран Азии и Африки в средние века»
(IV–V семестры) логично продолжает курс истории Древнего Востока.
Страны средневекового Востока внесли бесценный вклад в развитие
общечеловеческой цивилизации, оказали существенное на историческое
развитие, экономику и культуру современных государств Азии, Африки и
Европы. В средние века на Востоке возникли и достигли своего расцвета
мощные цивилизации, характеризующиеся высочайшим уровнем развития
производительных сил, государственных сил, государственных институтов,
материальной и духовной культуры. Вплоть до монгольского завоевания
восточные страны значительно опережали Европу по качеству и темпам
цивилизационного развития.

History of Asia and Africa in the Middle Ages

The history of Medieval East is an essential part of world history and covers
the period between ancient history and New Time. Educational course "History of
Asia and African countries in the Middle Ages» (IV–V semester) is logical
continuation of the ancient East Course. The countries of the Medieval East
contribution to the development of human civilization, have had a significant on
the historical development, the economy and culture of the modern states of Asia,
Africa and Europe.

Very powerful civilization appeased and reached their

prosperity in the Middle Ages in the East. They were characterized by the highest
level of development of productive forces, government forces, government
institutions and both material and spiritual culture. Oriental countries had been
leaving behind European countries in speed and quality of civilized development
till the Mongolian conquest.

