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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – формування системної уяви студентів про специфіку й етапи 

історичного розвитку народів Центральної та Південно-Східної Європи у добу Середньовіччя 

та ранній Новий час, усвідомлення взаємозв’язку й взаємозалежності певних історичних 

подій та явищ, закономірностей загального розвитку людської цивілізації в регіоні, ролі в 

ньому об’єктивного й суб’єктивного чинників. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати основні події й головних дійових осіб в історії Європи Давньої доби. 

2. Вміти визначати характерні риси, які властиві для суспільного ладу, політичного 

устрою й економічно-господарського комплексу держав регіону. 

3. Володіти елементарними навичками джерельної критики, історичного аналізу, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Ознайомлення з джерелами та історіографією, науковими результатами дослідницьких 

шкіл, спростування сформованих стереотипів щодо історії Центрально-Східної Європи. 

Висвітлення взаємин народів і держав на тлі поширення та сприйняття провідних 

цивілізаційних ідей на континенті. Аналіз основних віх та подій з історії народів регіону в 

добу Середньовіччя та ранній Новий час. Визначення особливостей процесу 

державотворення та християнізації, соціально-економічної та політичної структури, основних 

рис матеріальної та духовної культури. З’ясування загальних закономірностей та специфіки 

історичного розвитку в контексті регіонально-епохально-інформаційного підходу. 

 

4. Завдання (навчальні цілі): формування цілісної системи знань про історію народів  

Центральної та Південно-Східної Європи з V до середини ХVІІ ст. У результаті вивчення 

курсу студенти повинні засвоїти елементи науково-дослідної роботи, вміти аналізувати й 

узагальнювати історичний матеріал, оцінювати найважливіші події та явища європейської 

історії в контексті світової, навчитися зіставляти історичні події з епохами, орієнтуватися в 

науковій періодизації історії доби Середньовіччя та раннього Нового часу країн регіону, 

набути навички роботи із науковою літературою та джерелами, вироблення самостійних 

оцінок і власних суджень по розглянутих історичних проблемах. 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 
Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумко-

вій оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати термінологічно-понятійний апарат 

історії народів Центральної та Південно-

Східної Європи. 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 1 

(тест) 

4% 

1.2 Знати основні періоди історії регіону в добу 

Середньовіччя та ранній Новий час. 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 2 

(тест) 

4% 

1.3 Знати суть суспільно-політичних та 

соціально-економічних процесів в країнах 

регіону. 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 1 

(тест) 

7% 

1.4 Знати типологію східноєвропейських 

середньовічних держав. 

лекція, самостійна 

робота 

контрольна 

робота 2 

(тест) 

7% 



2.1 Вміти характеризувати (визначити риси, які 

характерні й властиві) місце та роль 

Центральної та Південно-Східної Європи у 

світовому історичному процесі. 

семінар усне опитування 8% 

2.2 Вміти аналізувати основні концепції й 

гіпотези етногенезу східноєвропейських 

народів.  

семінар  усне опитування 8% 

2.3 Вміти визначати й оцінювати тенденції 

цивілізаційного поступу народів і країн цієї 

частини Європи. 

семінар усне опитування 7% 

2.4 Вміти висвітлювати значення політики 

представників провідних королівських 

(князівських) династій на кожному з 

історичних етапів.  

семінар усне опитування 7% 

2.5 Вміти проводити порівняльний аналіз 

закономірностей розвитку та регіональної 

(субрегіональної) специфіки. 

самостійна робота реферат 4% 

2.6 Вміти з’ясовувати роль головних 

міжнародних подій в певний історичний 

період. 

самостійна робота реферат 4% 

2.7 Вміти встановлювати причинно-

наслідковий зв'язок між змінами у 

суспільній свідомості та перетвореннями в 

організації суспільства. 

лекція, самостійна 

робота 

екзамен 20% 

2.8 Вміти аналізувати причини, умови, 

особливості перебігу, визначати головні 

рушійні сили в окремих подіях історії 

Центральної та Південно-Східної Європи. 

лекція, самостійна 

робота 

екзамен 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін,  які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2. 1.3. 1.4. 2.1 2.2 2.3. 2.4. 2.5 2.6 2.7. 2.8. 

             

Уточнюються             

             

 

 



7. Схема формування оцінки.  

7.1 Форми оцінювання студентів: 

- семестрове оцінювання: 

1. Контрольна робота з тем ЗМ1 (тест): РН 1.1, 1.3 – 11 балів/6 балів*. 

2. Контрольна робота з тем ЗМ2 (тест): РН 1.2, 1.4 – 11 балів/6 балів. 

3. Реферат з тем ЗМ 1: РН 2.5 – 4 бали/3 бали. 

4. Реферат з тем ЗМ2: РН 2.6 – 4 бали/3 бали. 

5. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ1: РН 2.1-2.2 – 16 балів/10 балів. 

6. Оцінювання роботи під час семінарських занять ЗМ2: РН 2.3-2.4– 14 балів/8 балів. 

 

* максимальний бал/ пороговий  бал для отримання позитивної оцінки з відповідної форми 

контролю. 

 

- підсумкове оцінювання: 

- форма оцінювання – екзамен; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 40 балів; 

- Оцінюються такі результати навчання студента: вміння встановлювати причинно-

наслідковий зв'язок між змінами у суспільній свідомості та перетвореннями в організації 

суспільства, вміння аналізувати причини, умови, особливості перебігу, визначати головні 

рушійні сили в окремих подіях історії Центральної та Південно-Східної Європи. 

- форма проведення екзамену – письмова, види завдань – завдання, які потребують 

розгорнутих відповідей; 

- мінімальний пороговий рівень екзаменаційної оцінки, за якої іспит вважається 

складеним – 24 бали. 

Необхідна умова допуску до екзамену: студент не допускається до екзамену, якщо під час 

семестру набрав менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). Рекомендований 

мінімум допуску до екзамену 36 балів. 

 

7.2 Організація оцінювання: 

Контроль знань студента здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальну 

кількість балів студента формують семестрові бали, отримані з усіх тем двох змістових 

модулів (бали, отримані під час семінарів (усні опитування); бали, отримані за  виконання 

рефератів; бали, отримані під час модульного контролю (за виконання тестових завдань), а 

також бали, отримані під час складання підсумкового контролю (екзамену), а саме: за 

виконання запропонованих завдань. 

Зміст курсу поділений на 2 змістових модулі. Кожний змістовий модуль включає в 

себе лекції, семінари, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем 

рівня засвоєння знань програмного матеріалу відповідної частини курсу. У змістовий модуль 

1 (ЗМ1) входять теми 1-8, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 9-15. 

Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: семестрове 

оцінювання (контрольні роботи, усне опитування, реферати) і підсумкове оцінювання 

(екзамен). 

Загальна сума балів – 100 балів (із них, семестрове оцінювання – максимум 60 балів; 

підсумкове оцінювання (екзамен) – максимум 40 балів). 

 

 

 

 

 



Змістовий модуль 1 

 Центральна та Південно-Східна Європа в добу 

раннього Середньовіччя  

Змістовий модуль 2 

Центральна та Південно-Східна Європа  

в добу високого, пізнього Середньовіччя 

і  ранній Новий час 

 

Екзамен 

31 заліковий бал (максимум) 29 залікових балів (максимум)  

40 

балів 

 

(макси-

мум) 

Самостійна 

робота 

(реферат) 

Семінари Модульний 

контроль 

Самостійна 

робота 

(реферат) 

Семінари Модульний 

контроль 

4 

(максимум) 

16 

(максимум) 

11 

(максимум) 

4 

(максимум) 

14 

(максимум) 

11 

(максимум) 

 

Упродовж семестру оцінюється робота студента під час кожного семінару (доповідь, 

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 0,5  до 

2 балів. Критеріями оцінювання відповіді студента під час семінару є: 

 повнота розкриття питання     0,5 бала; 

 логіка викладення       0,5 бала; 

 використання основної і додаткової літератури  0,5 бала; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки  0,5 бала. 

 

Реферат студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового 

модулю, зокрема Реферат 1 (остання декада жовтня) і Реферат 2 (остання декада листопада). 

Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   4 бали; 

 тема розкрита неповно       3 бали; 

 реферат суто компілятивного рівня     2 бали; 

 розкритий лише окремий аспект      1 бал. 

 

Після завершення відповідно Змістового модулю 1 і Змістового модулю 2 проводяться 

контрольні роботи у формі тестування, зокрема Контрольна робота 1 (остання декада 

жовтня) і Контрольна робота 2 (остання декада листопада). Завдання з тестування містить 22 

запитання, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 0,5 бала. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі 

модульних контрольних робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 

процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

 

Екзаменаційний білет містить два завдання, кожне з яких оцінюється в 20 балів. 

Критеріями оцінювання відповіді є: 

 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми 19-20 

Відповідь повна, подане власне бачення проблеми та зроблені ґрунтовні 

висновки, проте наявні окремі незначні помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

16-18 

Відповідь відображає знання фактичного матеріалу з питання 13-15 

Відповідь демонструє знання фактичного матеріалу, але допущені окремі 

помилки 

10-12 

Відповідь фрагментарна, відображені лише деякі аспекти проблеми 7-9 

Відповідь фрагментарна, наявні суттєві помилки при викладі фактичного 

матеріалу 

4-6 

Відповідь має значні помилки 1-3 

Умовою допуску до екзамену є отримання студентом під час семестрового оцінювання 

не менше ніж 20 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є 

успішне складання модульних контрольних робіт. Рекомендований мінімум для допуску до 

екзамену – 36 балів. 



При простому розрахунку отримаємо: 

  
Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Екзамен  Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 19 17 24 60 

Максимум 31 29 40 100 

 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  

  

  



88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і семінарських занять. 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

 

 

Розділ 1. Центральна та Південно-Східна Європа  в добу раннього Середньовіччя  

1. 

 Вступ. 

 Тема 1.Давні слов’яни в історії Центрально-

Східної Європи 

2 2 4 

2. 
 Тема 2.Утворення та розвиток Першого 

Болгарського царства 
2 2 4 

3. 
 Тема 3.Формування державності в словенських, 

хорватських та сербських землях  
2 2 4 

4. 
 Тема 4.Велика Моравія та Чеська держава   

Пржемисловичів  (ІХ-ХІІ ст.)  
2 2 4 

5. 
 Тема 5.Словацькі землі під владою Угорщини в 

Х-ХІІ ст. 
2 2 4 

6. Тема 6.Польська держава Пястів у Х-ХІІ ст.  2 2 3 

7. 
Тема 7.Полабські та поморські слов’яни (VІІІ-

ХІІ ст.) 
2 2 4 

8.  Тема 8.Угорська держава Арпадів у Х-ХІІ ст.  2 1 3 

9.  Реферат з тем ЗМ1 - - 2 

10.  Контрольна робота з тем ЗМ1 - 1 - 

 

 

Розділ 2. Центральна та Південно-Східна Європа  в добу високого, пізнього 

Середньовіччя і ранній Новий час  
11. Тема 9.Балканські народи у ХІІІ – ХІV ст. 2 2 4 

12.  Тема 10.Угорщина в ХІІІ – ХV ст. 2 2 4 

13. Тема 11.Чеське королівство в ХІІІ – ХV ст. 2 2 4 

14. 
 Тема 12.Польські землі в ХІІІ – середині ХVІ 

ст. 
2 2 4 

15. 
 Тема 13.Південно-Східна Європа під владою 

османів (ХІV – середина ХVІІ ст.) 
2 2 3 

16. 
 Тема 14.Володіння Габсбургів у Центральній 

Європі у ХVІ – середині ХVІІ ст. 
2 2 3 

17. 
 Тема 15.Річ Посполита у ХVІ – середині ХVІІ 

ст. 
1 1 4 

18.  Реферат з тем ЗМ2 - - 2 

19.   Контрольна робота з тем ЗМ2 - 1 - 

 ВСЬОГО 30 30 60 
 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 30 год. 

Семінари – 30 год. 

Самостійна робота – 60 год. 
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