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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Історія слов’ян доби середньовіччя та раннього 

нового часу» є обов’язковою в освітній програмі 032 Історія та археологія. 

Мета дисципліни «Історія слов’ян доби середньовіччя та раннього нового 

часу» полягає у формуванні у здобувачів освіти компетентностей, пов’язаних із 

розумінням сутності визначальних процесів в історії слов’янських народів 

означеного періоду та застосуваннях їх під час професійної діяльності. 

Завданнями навчальної дисципліни є: 

* визначення особливостей наукового дослідження історії слов’ян у середні 

віки і ранньомодерний час; 

* опанування базовою термінологію з навчального курсу; 

* завоєння матеріалу про специфіку розвитку слов’янських народів за доби 

середньовіччя і раннього нового часу; 

* розгляд головнх етапів становлення слов’янських держав; 

* дослідження соціально-економічного та культурно-духовного розвитку 

слов’янської спільноти упродовж VІІ – ХVІІІ ст. 

Предметом вивчення є формування та історія розвитку слов’янських 

народів за доби середьновіччя та ранньомодерного часу. 

Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів: 

1. Державотворчі процеси у південних слов’ян (VІІ – ХVІ ст.). 

2. Політичний та соціально-економічний розвиток західнослов’янських 

народів упродовж ІХ – ХVІ ст. 

3. Східнослов’янська спільнота за доби середньовіччя та ранньомодерного 

часу (ІХ – ХVІ ст.). 

 

Обсяг дисципліни 
 

 

 Денна форма Заочна форма 

Кількість кредитів ECTS 4 4 

Кількість годин: 120 120 

- лекції 26 12 

- практичні / семінарські 20 8 

- лабораторні - - 

- індивідуальні завдання - - 

- самостійна робота студента 74 100 
 

Статус навчальної дисципліни – обов’язкова. 

 

Передумови для вивчення дисципліни – вивчення раніше «Стародавньої 

історії України», «Історія стародавньої Греції та Риму». 
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Очікувані результати навчання (програмні результати навчання, 

загальні та фахові компетентності), що формуються у процесі вивчення 

дисципліни «Історія слов’ян доби середньовіччя та раннього нового часу»: 

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 6. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 9. Здатність бути критичним і самокритичним. 
СК 1. Усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і процесами в 
минулому та сучасності. 
СК 2. Усвідомлення відмінностей в історіографічних поглядах різних періодів та в 
різних контекстах. 
СК 4. Здатність використовувати у професійній діяльності наукові праці та 
інформаційно-довідкові видання (бібліографічні довідники, путівники до 
архівних фондів, архівні описи тощо), сучасні інформаційно-пошукові системи. 
СК 5. Здатність відшуковувати необхідні для освітньої та наукової діяльності 
історичні джерела (архівні та опубліковані документи, етнографічні, 
картографічні матеріали, музейні експонати, археологічні артефакти і т. п.). 
СК 8. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання гуманітарних та 
соціальних наук, вміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, 
економічні, культурні й соціальні події та явища. 
СК 9. Здатність працювати з історичними текстами і документами, коментувати, 
анотувати їх відповідно до певних критеріїв; презентувати і обговорювати 
результати наукових досліджень. 
СК 10. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Знати найважливіші факти історичного минулого українського народу і 

історії людства загалом, а також мати більш глибокі знання про певний 

історичний період або проблему. 

ПРН 2. Розуміти контекст і причини відповідних історичних подій та 

використовувати ці знання у професійній діяльності. 

ПРН 3. Знати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, 

принципи і 

методи історичного пізнання, основні типи і види історичних джерел. 

ПРН 4. Володіти понятійно-категоріальним апаратом історичної науки, 

професійно оперувати науковими термінами, прийнятими у фаховому 

середовищі. 

ПРН 5. Вміти працювати з письмовими, речовими, етнографічними, усними, 

архівними та іншими історичними джерелами. 

ПРН 6. Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі, 

аналізувати суспільні процеси в історії України у контексті європейської та 

світової історії. 

ПРН 7. Розуміти і виявляти відмінності в історіописанні, поглядах на минуле 

представників різних епох та у різних контекстах. 
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ПРН 8. Брати участь у плануванні та виконанні наукових досліджень у сфері 

історії, презентувати результати досліджень, аргументувати висновки 

детальні знання про певний історичний період або проблему. 

ПРН 11. Здійснювати аналіз ситуацій з урахуванням історичного контексту та/або 

історичних передумов. 

ПРН 13. Розуміти загальні та специфічні риси історичного розвитку різних 

регіонів України, Європи та світу, фактори, що зумовлюють різноманіття культур 

та національних спільнот, ефективно співпрацювати з носіями різних історичних 

та культурних цінностей. 

ПРН 15. Застосовувати набуті спеціальні компетентності на широкому 

громадсько-політичному та суспільному рівнях, аргументувати важливість 

соціальних функцій історика в сучасному суспільстві. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 

а) робота на практичному занятті  

усна відповідь, доповідь,  

активність (доповнення, запитання)     до 4 балів 

б) тестові завдання, творча робота    до 6 балів 

в) самостійна робота        до 17 балів 

 

Робота на практичному занятті оцінюється за такими критеріями: 4 бали – 

здобувач вищої освіти у повному обсязі опрацював програмовий матеріал, має глибокі 

та міцні знання, упевнено ними оперує, робить узагальнення, розуміється на 

історіграфічній оцінці досліджуваної проблеми; 3 бали – відповідь містить незначні 

неточності; 2-1 бал – здобувач вищої освіти поверхово відтворює засвоєний матеріал, 

виступаючи, допускає суттєві неточності, не здатний відповісти на додаткові 

запитання. 

Шкала оцінювання 
 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи (проекту), практики 
для заліку 

90 – 100 A відмінно  
 

зараховано 
83 – 89 B 

добре 
75 – 82 C 

68 – 74 D 
задовільно 

60 – 67 E 

35 – 59 Fx 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

 

0 – 34 
 

F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Засоби діагностики результатів навчання 

Екзамен, тести, реферати, презентації результатів виконаних завдань та 

досліджень, виступи на наукових заходах. 

 

Змістовий модуль 1. 

Державотворчі процеси у південних слов’ян (VІІ – ХVІ ст.). 

Тема 1-2. Формування слов’янських ранньофеодальних держав на 

Балканах (VІІ – ХІV). 

Перше Болгарське царство. Заселення слов’янами території Балканського 

півострова. Походження, розселення, основні заняття, суспільний устрій і 

вірування протоболгар. «Велика Булгарія» хана Кубрата. Переселення 

протоболгар на Балкани, взаємовідносини зі слов’янами та Візантійською 

імперією. Формування слов’янсько-болгарської держави. Внутрішня і зовнішня 

політика перших болгарських ханів. Християнізація за часів Бориса І, 

балансування між Римом і Константинополем. Етнічна та політична еволюція 

Болгарії до середини ІХ ст. 

Болгарія наприкінці ІХ – початку ХІ ст. «Золота доба» царювання Симеона. 

Зрушення в соціально-економічному та культурному розвитку. Територіальне 

розширення Болгарського царства. Болгаро-візантійські війни. Панівне становище 

Болгарії на Балканах. Проголошення незалежності болгарської церкви. 

Послаблення Болгарії у боротьбі з Візантією. Розпад держави Симеона. 

Правління Петра. Відмова від політики Симеона, втрата територій. 

Внутрішні чвари, антивізантійські виступи. Повстання чотирьох комітатів і 

відмежування Західної Болгарії на чолі з Самуїлом. Прихід на Балкани русичів під 

проводом князя Святослава. Активізація завойовницьких походів ромеїв у 

Болгарію. Занепад Західної Болгарії після смерті Самуїла, суперництво за владу.  

Остаточне підкорення болгарських земель Візантією. 

Сербська держава. Поява сербських племен на території Балкан. Відносини 

з Франкською та Візантійською імперіями. Перші осередки державності: Дукля 

(Зета), Рашка, Травунія, Захум’є. Особливості суспільно-політичної системи. 

Боротьба сербів проти Візантії і Болгарії. Формування держави Неманичів. 

Територіальне розширення Сербії за час правління Стефана Немані. 

Проголошення Сербії королівством. Здобуття автокефалії сербською 

православною церквою. Переорієнтація із Заходу на Схід. Розквіт держави за 

часів Уроша. Послаблення централізації, поява сепаратистських тенденцій. Доба 

стабілізації Мілутина. Царство Стефана Душана. Адміністративно-територіальна 

структура. Кодифікація звичаєвого права («Законник»). Особливості соціально- 

економічного устрою. Становище церкви. Експансійна політика. 

Ослаблення Сербської держави. Посилення ролі намісників. Феодальна 

боротьба між жупаном Ніколою і князем Лазарем. Перші набіги османів. Битва на 

Косовому полі 1389 р. Васальна залежність від Порти. Проголошення Сербської 

деспотовини. Правління Стефана Лазаровича. Відновлення економічного 

потенціалу. 

Хорватське королівство Трпимировичів. Перші історичні відомості про 

хорватів. Заселення Далмації. Відносини з Римом і Візантією. Боротьба проти 

франкського війська. Визнання васальної залежності від Карла Великого. 

Повстання під проводом Людевіта Посавського. Внутрішня і зовнішня політика 

князя Томислава. Проголошення Хорватії королівством. Активізація 
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дезінтеграційних тенденцій. Трансформування політичної системи, посилення 

ролі банів. Правління Звонимира. Початок завойовницьких походів на хорватські 

землі угорських королів. Входження Хорватії до складу Угорської корони. 

Крижевецька угода 1102 р. 

Політичне та соціально-економічне становище Хорватського королівства 

під зверхністю Угорщини. Навала монголо-татарського війська, період 

феодальної роздробленості. Відновлення угорського контролю. 

Міста Далмації: географічне розташування, природнокліматичні умови та 

особливості економічного розвитку, соціальна драбина. Становлення й специфіка 

муніципального управління, його трансформація в умовах впливу на Далмацію 

Венеції, Угорщини й Візантії; порівняння з дополісною системою.  

Осередки державності у словенців, чорногорців і боснійців. Поява слов’ян 

на землях Словенії. Утворення та розвиток двох осередків державності: 

Карантанія та Нижня Паннонія. Карантанія у складі держави «Само», активізація  

аварських походів. Входження до складу Баварського князівства, процеси 

християнізації та феодалізації. Завоювання франками, зміна політичного статусу в 

імперії Карла Великого. Карантанія – складова Східнофранкської держави та 

Німецької імперії. Період феодальної роздробленості. Політична історія Нижньої 

Паннонії. Блатенське князівство, Правління Прибіни й Коцела. Втрата автономії. 

Боротьба за словацькі землі, встановлення контролю над ними представниками 

династії Габсбургів. 

Перші державні утворення на території Чорногорії. Приєднання до держави 

македонського царя Самуїла. Відновлення незалежності. Боротьба проти Візантії.  

Активізація на Балканах представників Римської курії. Коронація Михайла. 

Створення католицького архієпископства. Загострення суперечностей між 

Дуклею і Рашкою за лідерство серед сербських земель. Втрата власної 

державності, перетворення на периферію Рашки (Сербії). Політичне становища 

Зети у складі держави Неманичів. Загострення внутрішньої ситуації. Посилення 

роду Црноєвичів. Збройні сутички з Венецією. Розподіл сфер впливу між Портою 

і Венецією. 

Заселення слов’янами території Боснії і Герцеговини. Включення до складу 

Сербської держави Чеслава. Боснія – арена боротьби між Угорщиною, Сербією і 

Хорватією. Приєднання Рами (область Боснії) до Угорщини. Становище 

боснійської бановини під зверхністю Візантії. Хрестовий похід угорців на терени 

Боснії. Монголо-татарська навала. Входження північних земель до Угорщини. 

Правління Стефана ІІ Котромановича. Боснія за часів короля Твртко. 

Територіальне розширення держави. Конфронтація з Венецією та Угорщиною. 

Регіональне лідерство Боснії на Балканах. Занепад Боснійської держави. 

Джаковацька угода Дабіша 1393 р. 

Тема 3-4. Південнослов’янські народи у складі Османської імперії (ХV – 

ХVІ ст.). 

Завоювання балканських народів турками-османами. Поява турок на 

Балканському півострові у середині ХV ст. Завоювання Галліполіса та теренів 

Фракії, перший штурм Константинополя. Болгаро-візантійська війна. Переговори 

про церковну унію й пошук союзників у боротьбі з османами. Битва біля Мариці, 

загарбання македонських земель. 

Просування завойовників по болгарських землях. Ослаблення Другого 
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Болгарського царства, невдалі спроби боротьби проти турок. Розпад болгарської 

держави, поступове підкорення її османами. 

Флорентійський собор 1438 – 1439 рр. Заклики до організації хрестових 

походів проти турок, реалізація задуму у 1443 – 1444 рр. 

Ослаблення Сербської деспотовини. Володарювання Георгія Бранковича. 

Економічна й політична кризи. «Перше падіння Сербії». Формування 

антиосманської партії. Відновлення влади Бранковича. Втрата Сербією 

незалежності 1459 р.  

Погіршення політичного і соціально-економічного становища Боснії. 

Феодальні міжусобиці. Виокремлення Герцеговини. Пошук королем Твертком 

союзників, спроба формування антитурецької коаліції. Захоплення короля та 

воєвод у м. Ключ. Поневолення боснійських земель Туреччиною 1463 р. 

Зміцнення в Чорногорії позицій Венеції. Сербсько-венеціанський договір 

від 12 серпня 1423 р. Протиріччя за чорногорські землі між Венецією та 

Сербською деспотовиною. Правління Стефана Црноєвича. Завоювання турками 

м. Медун. Присяга чорногорців на вірність Венеції (6 вересня 1455 р.). 

Повернення м. Медун. Прихід до влади Івана Црноєвича, політична 

переорієнтація. Турецьке володарювання у 70 – 80-х рр. ХV ст. Відновлення 

влади Івана Црноєвича. Децентралізація у 90-х роках, турецькі набіги, включення 

Чорногорії до складу Скадарського санджака. 

Особливості османського панування на Балканах. етнополітичний 

механізм османського володарювання; адміністративно-територіальний устрій; 

центральна і місцева система управління; судочинство. Політика ісламізації та 

насильницького переселення: історіографія проблеми. Помаки або торбеші: 

пошук місця у суспільстві. Статус православної церкви та її глави – патріарха. 

Конфесійно-юридична автономія православного населення. 

Соціально-економічна політика. Військово-феодальна традиція 

господарювання. Форми землеволодіння і землекористування. Етнічний принцип 

оподаткування. Особливості сільськогосподарського виробництва. Міське життя. 

Галузі ремісництва. Формування цехового устрою. Внутрішня і зовнішня 

торгівля. 

Національно-визвольний рух у південних слов’ян та його форми. Перші 

національно-визвольні повстання місцевої знаті проти османського панування. 

Організація, характер та діяльність гайдуцьких загонів. Участь балканських 

народів у війнах антитурецької коаліції. 

Змістовий модуль 2. 

Політичний та соціально-економічний розвиток західнослов’янських народів 

упродовж ІХ – ХVІ ст. 

Тема 5-6. Польські та чеські землі у ІХ – ХІІІ ст. 

Чеська держава. Дофеодальний період історії Чехії. «Держава» Само. 

Формування державності в Моравії. Князювання Моймира І. Німецька експансія 

на землі Великоморавського князівства. Укладення васального договору між 

Великою Моравією і Східнофранкським королівством. Правління Святополка. 

Територіальне розширення князівства, становлення системи управління, 

особливості типу держави. Політичне та культурне значення Великої Моравії. 

Занепад Великоморавського князівства, виокремлення чеських і словацьких 

земель. Формування держави Пржемисловичів, її відносини з Східнофранкською 
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імперією. Князювання Вацлава (921-935 рр.), концепція вічного «царства святого 

Вацлава». Ствердження Чехії на міжнародній арені, активізація зовнішньої 

політики. Трансформування системи управління, кодифікація перших юридичних 

норм у галузі цивільного та кримінального права. Спадковий статут Бржетіслава, 

запровадження принципу сеньйорату. 

Чеське королівство у ХІІІ ст.: політичний та соціально-економічний 

аспекти. Територіальне розширення країни. Вторгнення монгольських полчищ. 

Припинення правління роду Пржемисловичів. Зміцнення феодальних відносин, 

трансформування аграрного характеру економіки в аграрно-ремісницький, 

ствердження емфітевтичного права, поглиблення процесу соціальної 

диференціації. Розвиток чеських міст, складання системи місцевого 

самоврядування, формування станів. 

Чеська корона за правління Карла ІV. Посилення централізації, зміни в 

системі управління та правовому полі. Законник «Велична Кароліна». Економічне 

піднесення. Розвиток освіти, науки і культури. 

Становлення трансформованого чеського суспільства. Політична 

консолідація за часів короля Іржі Подебрада. Відновлення економічного 

потенціалу. Польсько-угорське протистояння за чеські землі. Правління 

представника династії Ягеллонів. Зростання соціальної напруги. Небезпека 

турецької окупації. 

Польське королівство. Давньопольські племена в додержавницький період. 

Ареал розселення, галузі господарської діяльності, звичаї і вірування. 

Формування князівської влади, початок інтеграційних процесів. Мешко І, 

особливості внутрішньої і зовнішньої політики. Завершення процесу об’єднання 

польських територій у складі єдиної держави. Правління Болеслава І Хороброго. 

Становлення центрального апарату, структурування вертикалі управління. 

Польська централізована монархія: основні віхи політичного розвитку в ХІ 

– ХII ст. Зміцнення позицій місцевих феодалів, перші ознаки відцентрових 

тенденцій. Статут Болеслава ІІІ Кривоустого. Юридичне оформлення феодальної 

роздробленості на Ленчицькому з’їзді 1180 р. 

Боротьба за відновлення єдиної Польської держави. Об’єднання 

великопольських земель, Малої Польщі, Мазовії, Помор’я. Реформи Казимира ІІІ 

Великого. Запровадження нової адміністративно-територіальної системи. 

Кодифікація звичаєвого права. Трансформування судових інституцій. Військова і 

фінансова реформи. Розвиток сільського господарства, ремесла, торгівлі. 

Посилення національних традицій міського самоврядування. 

Курс на політичну консолідацію з ВКЛ. Коротка історія формування 

князівства. Територіальне розширення за рахунок білоруських земель.   Економічнеі 

політичне становище білоруських земель під зверхністю Литви.  Адміністративно-

територіальний устрій. Система центрального і місцевого управління. 

Судочинство. Литовські Статути. Національна і конфесійна ситуація. Зміни в 

сільському господарстві. Розвиток ремесла, торгівлі. Міські поселення. 

Становлення місцевого самоврядування. Соціальна і народно-визвольна боротьба. 

Політичний розвиток Польщі наприкінці ХІV – першій половині ХV ст. 

Польсько-угорська династична угода. Посилення шляхти. Кошицький 

привілей. Кревська унія 1385 р. Початок правління династії Ягеллонів. Польща на 

шляху станово-представницької монархії. Формування вального сейму і земських 
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сеймиків. Нешавські статути Казимира ІV Ягеллончика.  

Тема 7. Слов’янські народи у складі Австрійської монархії ХVІ ст. 

Входження слов’янських народів під зверхність Габсбургів. Завойовницькі 

походи турок-османів на прикордонні угорські і словацькі землі. Питання про 

створення союзу держав із метою протистояння турецькій агресії. Підготовка 

угорського і чеського короля Людовіка ІІ до відсічі османської навали. Битва при 

Мохаче у серпні 1526 р. Поразка станів, просування турок у глиб країни. Боротьба 

за чеські, угорські і словацькі землі між Фердинантом Габсбургом, Яношем 

Запольї та турецькими султанами. Турецько-австрійські війни, розмежування 

сфер впливу. Входження «Вузької» Хорватії до корони династії Габсбургів. 

Захоплення османами Словенії і Далмації. 

Політика австрійської влади. Обмеження прав чехів. Конфлікти чеських 

станів із королем. Словацькі землі у складі монархії Габсбургів. Словаччина – 

арена боротьби між угорською шляхтою, Габсбургами і Портою: політичні та 

економічні наслідки. Османська навала. Переміщення міжетнічного мадяро- 

словацького кордону, загострення національних конфліктів. 

Соціально-економічний розвиток слов’янських земель. Економіка чеських 

і словацьких земель ХV – ХVI ст.: сільське господарство, ремесло, торгівля, міста. 

Соціально-економічне становище хорватських земель. Зміни в системі 

аграрних відносин,  розвиток панщинної системи. Поглиблення соціальної 

диференціації. Особливості ремісничого виробництва. Внутрішня і зовнішня 

торгівля. Міста континентальної  Хорватії (Славонії). Міські поселення 

Венеціанської Дaлмації. Антифеодальні і національно-визвольні рухи. Повстання 

1573 р. під проводом Матія Губцема. 

Національно-визвольні рухи. Причини, передумови, хід і наслідки чеського 

станового повстання 1547 р. Релігійна боротьба. Община «Чеських братів». 

Загострення політичних та ідеологічних суперечностей наприкінці ХVІ –на 

початку ХVII ст. Чеське станове повстання 1618 – 1620 рр. «Оновлений земський 

статут» 1627 р. 

Тема 8-9. Відновлення Польського королівства. Річ Посполита (ХІV – 

ХVІ ст.), 

«Шляхетська демократія»: формування і сутність. Дезінтеграційні 

процеси початку ХVІ ст. Правління Олександра І, Конституція 1505 р. 

Централізаторський курс Сигізмунда І Старого. Загострення відносин між 

шляхтою і польським королем Сигізмундом ІІ Августом. 

Велике князівство Литовське: політичний устрій, адміністративна реформа, 

система управління містами. Законотворчість – Литовські статути 1529, 1566, 

1588 рр. Конфесійна ситуація у ВКЛ. Поліконфесійність релігійно-культурного 

життя. Становище православних і діяльність братств. Результати напрацювань 

єзуїтських орденів. 

Екзекуціоністський рух шляхти. Реалізація проекту реформ екзекуціоністів. 

Люблінська унія і поява на політичній арені Речі Посполитої. Наслідки 

Люблінської унії для Литви та Білорусії. Зміни в політичному, і національному 

становищі. Загострення конфесійних проблем. 

Період безкоролів’я. Обрання на польський трон представника французької 

династії Валуа. «Генріхові артикули» 1573 р. Політична криза. Правління Стефана 
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Баторія – спроба відновити рівновагу між королем і шляхтою. Здобутки 

внутрішньої і зовнішньої політики. Польща за часів Сигізмунда ІІІ Ваза. 

Брестська унія та її сприйняття поліконфесійним населення Речі Посполитої. 

Реформація і Контрреформація. Шляхетська ідеологія сарматизмy. 

Особливості соціально-економічного розвитку. Соціально-економічний 

розвиток у ХVІ ст. Запровадження фільварково-панщинної форми організації 

сільськогосподарського виробництва. Еволюція соціального статусу селянства, 

майнова диференціація. Активізація торгівлі, розширення ринків збуту продукції 

сільського господарства і ремесла. 

Змістовий модуль 3. 

Східнослов’янська спільнота за доби середньовіччя 

та ранньомодерного часу (ІХ – ХVІ ст.). 

Тема 10-11. Формування Московської держави (ХІІІ – ХV ст.). 

Посилення Володимиро-Суздальського князівства. Внутрішня і зовнішня 

політика Юрія Долгорукого, Андрія Боголюбського, Всеволода Велике Гніздо. 

Новгородська боярська республіка. Трансформування політичної системи, 

економічне піднесення Новгорода Великого. 

Соціально-економічний розвиток Північно-Східної Русі. Спадщина 

Олександра Невського. Правління Данила Олександровича. Причини та 

передумови формування Московського князівства. Проблема вибору політичного 

центру. Протистояння між Москвою і Твер’ю. Етапи територіального зростання 

Московії та їх характеристика. Князювання Івана Калити, Семена Гордого, Івана 

Красного, Дмитрія Донського. Територіальні надбання Василія І. Відносини з 

Великим князівством Литовським і Золотою Ордою. Вторгнення Тімура 

(Тамерлана). Правління Василія ІІ Темного. Феодальна війна (1431-1453 рр.): 

причини, етапи, наслідки. Зміни в системі управління. Формування державного 

апарату. Система кормління. 

Останній етап приєднання земель до Москви. Часи володарювання Івана ІІІ 

Васильовича. Боротьба з Новгородом Великим і Твер’ю. Русько-литовська війна 

(1500-1503 рр.). Входження до складу Московського князівства Псковської 

республіки, Смоленської і Рязанської земель. 

Тема 12. Московія ХVІ ст. Правління Василія ІІІ та Олени Глинської. 

Політика послаблення боярського впливу, посилення великокнязівської влади і 

ролі стану служилих людей у системі державного управління на різних рівнях. 

Реформи місцевого управління і фінансів. Період боярської сваволі. 

Повстання у Москві 1547 р. Прихід до влади Івана Грозного. Реформи 50-х 

років ХVІ ст. Еволюція монархічної системи від патрімональної до станово- 

представницької. Судебник 1550 р. Земська і військова реформи. Нововведення в 

фінансово-податковій системі. Структура приказів. Стоглавий собор. Опрична 

політика. 

Зовнішньополітична орієнтація Московської держави у ХVІ ст. Приєднання 

Казані та Астрахані. Освоєння Сибіру. Боротьба за вихід до Балтійського моря. 

Причини, передумови, хід і результати Лівонської війни (1558-1583 рр.). 
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Тема 13. Основні етапи історії білоруського народу. 

Давньоруський період. Розселення слов’ян на території Білорусії. Основні 

заняття, суспільний устрій, звичаї і вірування. Перші осередки державності: 

Полоцьке і Турівське князівства. Входження до складу Давньоруської держави. 

Соціально-економічні процеси: феодалізація суспільства, розвиток сільського 

господарства, ремесла, торгівлі, становище міст. 

Білоруські терени в епоху феодальної роздробленості. Формування 

автономних князівств. Загроза іноземного поневолення. Боротьба за білоруські 

землі між Галицько-Волинським князівством і Великим князівством Литовським 

(ВКЛ). 

Під зверхністю Гедеміновичів. Входження білоруських територій до 

складу ВКЛ. Економічне і політичне становище білоруських земель під 

зверхністю Литви: адміністративно-територіальний устрій, система центрального 

і місцевого управління, судочинство (Литовські Статути), національна і 

конфесійна ситуація. Зміни у сільському господарстві, розвиток ремесла, торгівлі; 

міські поселення. 

Білоруські терени у складі Речі Посполитої. Наслідки Люблінської унії для 

білоруських земель – зміни в політичному, соціально-економічному і 

національному становищі; загострення конфесійних проблем. Білоруські терени в 

часи московсько-польської війни 1656-1667 рр. Андрусівське перемир’є і його 

наслідки. Особливості соціальних процесів: статус білоруської знаті та її 

залежність від польських магнатів, становище міщан, селянське питання. 

Специфіка торговельної діяльності. 

 

Програма та структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Разом у тому числі Разом у тому числі 

л пр лаб. інд. срс л пр лаб. інд. срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 
Державотворчі процеси у південних слов’ян (VІІ – ХVІ ст.). 

Тема 1-2. Формування 

слов’янських 

ранньофеодальних 

держав на Балканах 

(VІІ – ХІV ст.). 

16 4 4   8 17 2 -   15 

Тема 3-4. 
Південнослов’янські 

народи у складі 

Османської імперії 

(ХV – ХVІ ст.). 

21 4 -   17 27 2 -   25 

Разом за змістовим 
модулем 1 

37 8 4   25 44 4 -   40 
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Модуль 2. 

Політичний та соціально-економічний розвиток західнослов’янських народів 

упродовж ІХ – ХVІ ст. 

Тема 1-2. Польські та 

чеські землі у ІХ – 

ХІІІ ст. 

16 4 4   8 14 2 2   10 

Тема 3. Cлов’янські 

народи у складі 

Австрійської монархії 

ХVІ ст. 

22 2 4   16 11 2 4   5 

Тема 4-5. Відновлення 

Польського 

королівства. Річ 

Посполита (ХІV– 
ХVІ ст.). 

12 4 4   4 15 - -   15 

Разом за змістовим 

модулем 2 

50 10 12   28 40 4 6   30 

Модуль 3. 

Східнослов’янська спільнота за доби середньовіччя та ранньомодерного часу (ІХ – 

ХVІ ст.). 

Тема 1-2. Формування 

Московської держави 

(ХІІІ – ХV ст.). 

8 4 -   4 7 2 -   5 

Тема 3. Московія 
ХVІ ст. 

10 2 4   4 9 2 2   5 

Тема 4. Основні етапи 

історії білоруського 
народу. 

15 2 -   13 20 - -   20 

Разом за змістовим 
модулем 3 

33 8 4   21 36 4 2   30 

Усього годин 120 26 20   74 120 12 8   100 

 

Форми контролю навчальних досягнень 
(поточний та підсумковий) 

IV семестр (екзамен) 

Поточне оцінювання та самостійна робота Іспит Разом 

ЗМ № 1 ЗМ № 2 ЗМ № 3   

Т 1-2 Т 3-4 т/з, 
т/р 

Т 
5-6 

Т 7 Т 
8-9 

т/з, 
т/р 

Т 10-11 Т 12 Т 13 т/з, 
т/р 

  

10 4 6 10 11 9 6 1 9 3 6 25 100 

 
Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Модуль 1 

1 Друге Болгарське царство (1185-1396 рр.) 4 

Модуль 2 

2 Боротьба слов’янських народів з агресією монголо-татарських 4 
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 завойовників і хрестоносців (ХІІІ – ХV ст.)  

3 Слов’яни в контексті реформаційного руху 4 

4 Культурні здобутки західного слов’янства за доби середньовіччя 
і ранньомодерного часу (ХІV – ХVІ ст.) 

4 

Модуль 3 

5 Культурна спадщина Московії ХV – ХVІ ст. 4 

Усього годин практичних занять 20 

 

Самостійна робота 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Християнізації південних слов’ян. 

Методичні рекомендації: 

при підготовці теми, варто звернути увагу на таке: 

* ініціативи патріарха Фотія стосовно євангелізації язичницьких 

держав; 

* характерні риси християнізації болгарських, сербських і хорватських 

теренів; 

* наслідки християнізації для культурно-духовного життя Болгарського 

царства, Сербського і Хорватського королівств; 

* боротьба охрещених держав проти церковного і політичного засилля 
Візантії. 

4 

2 Соціально-економічний розвиток сербських земель в VІІ – ХІІ ст. 

Методичні рекомендації: 
опрацьовуючи тему, варто акцентувати увагу на наступні аспекти: 
* особливості розвитку сільського господарства (форми 

землеволодіння та землекористування, види ренти, способи обробітку 

землі, знаряддя праці, різноманіття рільництва): 

* характеристика ремісничого виробництва й торгівлі; 

* соціальна диференціація населення, права й обов’язки різних верств; 

* формування міст як центрів політичного, економічного та культурно- 

духовного життя. 

4 

3 Боротьба між Венецією і Портою за Чорногорію. 

Методичні рекомендації: 
проаналізувавши вказану тему, необхідно: 

* з’ясувати причини протистояння між Венецією та Османською 
імперією за чорногорські землі; 

* простежити процес підкорення Чорногорії Портою; 

* вказати на мінливість зовнішньої політики правлячої династії 

Црноєвичів; 
* розкрити наслідки боротьби між Венецією та Портою для Чорногорії. 

4 

4. Політика ісламізації на Балканах. 

Методичні рекомендації: 

характеризуючи цю проблему, варто: 

* показати в динаміці процес турецьких завоювань на Балканах 

* визначити загальні напрями політки Порти щодо підкорених земель; 

* охарактеризувати відкриті та приховані способи ісламізації 

балканських народів; 

4 
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 * дослідити особливості сприйняття ісламу жителями Боснії та 

Албанії; 

* акцентувати на головних наслідках насадження мусульманства для 

культурно-духовного життя Балкан. 

 

5. Гайдуцький рух: теорії про зародження та соціальний склад. 

Методичні рекомендації: 

досліджуючи поставлену проблему, необхідно: 

* охарактеризувати історіографію проблеми; 

* вказати на витоки гайдуцького руху; 

* сформулювати та пояснити причини появи гайдуцьких загонів; 

* розкрити специфіку боротьби гайдуків на різних теренах Балкан і з 

урахуванням соціального складу чет; 

* простежити взаємодію гайдуків і регулярних військ європейських 

держав-суперників Порти; 

* проаналізувати наслідки гайдуцького руху у контексті національно- 

визвольних змагань балканських народів. 

4 

6. Культура спадщина південних слов’ян за османського панування. 

Методичні рекомендації: 

при вивченні даного питання, слід звернути увагу на таке: 

* загальний вплив турецького панування на культурне життя Балкан; 

* особливості розвитку освіти і науки в означений час; 

* провідна тематика і жанри тогочасної літератури; 

* специфіка архітектурного стилю; 

* різноманіття образотворчого мистецтва балканських народів; 

* ключові відмінності у культурному розвитку країн Балканського 

півострова з огляду на географічне розташування і ступінь залежності 

від Порти; 

* роль християнської церкви у збереженні автохтонної культури; 

* суперництво між ісламізацією та еллінізацією за культурний вплив на 

балканські народи. 

5 

 

7. 
Культура давньопольських племен. 

Методичні рекомендації: 

характеризуючи цю проблему, варто: 

* коротко проаналізувати генезу  заселення теренів Польщі 

давньопольськими племенами; 

* розкрити властиві риси культури давньопольських племен; 
* вказати на особливості поширення християнської віри місіонерами та 

сприйняття її давньопольськими племенами; 

*з’ясувати рівень розвитку освіти, фольклору, мистецтва та 

архітектурного будівництва у давньопольських племен. 

4 

 Культурна спадщина Великої Моравії. Просвітницька діяльність 

Кирила і Мефодія. 

Методичні рекомендації: 

працюючи над поставленим завданням, доцільно: 

* наголосити на загальному значенні Великої Моравії для слов’янських 

народів у цілому, та, зокрема, для державостворення і культурного 

розвитку чехів і словаків; 

* дослідити вплив християнізації Великоморавського князівства на 

його культурну спадщину; 

* охарактеризувати розвиток освіти, літератури, архітектури і 

живопису у Великій Моравії; 
* з’ясувати причини і передумови появи у Великій Моравії братів 

4 
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 Кирила та Мефодія, проаналізувати їхню просвітницьку діяльність; 

* вказати на труднощі державного і культурного поступу слов’янської 

держави в умовах експансійної політики Східнофранкського 

королівства. 

 

8. Релігійна боротьба в Чехії. «Община Чеських братів». 

Методичні рекомендації: 

під час підготовки питання необхідно: 

* акцентувати на результатах гуситських війн для подальшого 

державотворення Чеського королівства; 

* простежити в динаміці політику Габсбургів щодо чехів-гуситів; 

* розкрити базові положення релігійних сект Чехії; 

* охарактеризувати віровчення та діяльність «Общини Чеських 

братів»; 

* визначити напрями поширення ідеології братчиків у межах 
центрально-східного регіону Європи. 

4 

9. Славонія та Хорватії у ХVІ ст. 

Методичні рекомендації: 
при вивченні даного питання, слід звернути увагу на таке: 

* боротьба за хорватсько-славонські землі Венеції, Австрії та 

Османської імперії; 

* формування Військового Кордону та його значення; граничари; 

* головні напрями політики австрійського уряду; 

* повстання під проводом Матія Губця. 

4 

10. Словацькі землі у складі Угорського королівства. 

Методичні рекомендації: 
висвітлюючи окреслене питання, розкрийте особливості: 

* політичного становища; 

* соціально-економічного розвитку; 
* культурно-духовного життя. 

4 

11. Особливості національно-визвольного руху чеського і словацького 

народів упродовж ХVІ ст. 

Методичні рекомендації: 

у процесі підготовки слід: 

* схарактеризувати політичне, соціально-економічне та культурно- 

духовне становище чехів і словаків у складі монархії Габсбургів; 

* чітко виокремити причини, характер і соціальну базу національно- 

визвольного руху; 

* наголосити на провідній ролі чеської політичної еліти та відсутності 

лідерства у словаків; 

* з’ясувати досягнення чеського і словацького народу у контексті 
національно-визвольного руху. 

4 

12. Екзекуційний рух на польських теренах. 

Методичні рекомендації: 
досліджуючи питання, необхідно вказати на: 

* дифініцію поняття «екзекуційний рух»; 

* причини і передумови виникнення екзекуційного руху, його 

соціальну базу; 

* головні вимоги екзекуціоністів; 
* наслідки екзекуційного руху для польсьької держави. 

4 

13. Східні слов’яни: територія розселення та основні заняття 

Методичні рекомендації: 
виконуючи дане завдання, треба акцентувати на такому: 

4 
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 * теорії про походження слов’ян: історіографія проблеми; 

* ореал пробатьківщини східнослов’янської спільноти; 

* формування союзів племен; 
* основні заняття східних слов’ян, особливості господарювання. 

 

14. Білоруські терени у складі Давньоруської держави. 

Методичні рекомендації: 

розкриваючи проблему, варто: 

* назвати союзи слов’янських племен та окреслити їхню територію 

залюднення сучасної Білорусі; 

* охарактеризувати політичне становище білоруських теренів у складі 

Київської Русі; 

* вказати на особливості соціально-економічного розвитку білоруських 

теренів у давньоруський час; 

* розкрити головні засади культурного розвитку на білоруських землях 
в означений період. 

4 

15. Боротьба за білоруські землі між Галицько-Волинським 

князівством і Великим князівством Литовським. 

Методичні рекомендації: 

опрацьовуючи тему, слід звернути увагу на наступні питання: 

* входження і перебування білоруських теренів у складі Київської Русі; 
* формування ВКЛ і приєднання земель, заселених східнослов’янським 

племінними союзами; 

* підпорядкування Галицько-Волинській державі західних 

давньоруськоих рубежів; 

* протиборство за білоруські терени Данила Галицького і Міндовга; 

* розпад Королівства Руського, територіальне розширення ВКЛ й 

ствердження Литовської Русі. 

4 

16. Культурний розвиток білоруських земель (ХІV – ХVІ ст.). 

Методичні рекомендації: 
аналізуючи означену проблему, потрібно: 

* виокремити особливості культурного розвитку білоруських земель 

під владою чужоземних країн; 

* охарактеризувати стан тогочасної освіти та науки; 

* наголосити на жанрах і тематиці фольклору й літератури; 

* розкрити притаманні риси образотворчого митецтва та архітектури; 

* підкреслити роль православної віри у збереженні автохтонної 

культури і протистоянні ополяченню та покатоличенню. 

5 

17. Політична і правова думка у Московії ХVІ ст. 

Методичні рекомендації: 
при вивченні даного питання варто проаналізувати: 

* причини появи політичної концепції «Москва – третій Рим»; 

* теорію царської влади Івана Грозного та його полеміку з Андрієм 

Курбським; 

* політико-юридичну програму Івана Пересвєтова; 
* теорію «освіченої монархії» Симеона Полоцького. 

4 

Усього годин на самостійну роботу 74 

 

Методи навчання 

1. інтерактивні методи навчання (диспут); 

2. словесні методи навчання (лекція, бесіда); 
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3. практичні методи навчання (виконання творчих і тестових завдань, 

підготовка доповідей, презентацій); 

4. проблемний виклад матеріалу; 

5. дослідницький метод навчання. 

 

Методи контролю 

1. усне опитування, участь у груповій роботі; 

2. тестові завдання, творча робота, презентації; 

3. перевірка самостійної роботи. 

 
 

Засоби діагностики успішності та якості навчання 

- презентації та виступи на практичних заняттях; 

- усна відповідь; 

- тестові завдання, творча робота. 

 
Методичне забезпечення 

1. навчальна програма; 

2. робоча програма навчальної дисципліни; 

3. методичні матеріали до практичних занять; 

4. теми і завдання для самостійного опрацювання; 

5. матеріали до лекційних занять. 
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