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ВСТУП 
1. Мета дисципліни – сформувати в студентів необхідне розуміння простору в житті 

суспільства, вміння користуватися і складати історичну карту з різних напрямів історичної 

діяльності: економіки, культури, політики тощо.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати  основні періоди в історії країн Центральної та Південно-Східної Європи 

2. Вміти визначити характерні риси, властиві для суспільного ладу, державного 

устрою й економічно-господарського комплексу країн регіону від давніх часів по 

сьогодення. 

3. Володіти елементарними навичками джерельної критики, історичного аналізу, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків.  

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
     Дисципліна спрямована на покращення  орієнтації студентів в історичному просторі за 

допомогою карт, які відображають стан суспільства на шляху його розвитку у взаємовпливі 

природи, людини і суспільства. В основу курсу покладено ознайомлення з  історико-

географічними проблемами історії Центральної та Східної Європи, що пов’язані з різними 

епохами, з питаннями історії на карті світу. Матеріал тісно пов’язаний з питаннями 

історичного часу, територіального і державного поділів, топоніміки, з основними курсами 

всесвітньої історії. Дисципліна розрахована на оволодіння теоретичними знаннями, 

методикою і  практикою історико-географічних досліджень. Вона відображає події пов’язані 

із значними політичними, економічними, демографічними, територіальними та іншими 

змінами в Центральній та Східній Європі.  

 
4. Завдання (навчальні цілі): формування у студента вмінь робити смислові узагальнення та 

висновки щодо просторово-хронологічних змін та взаємозв’язків природної та соціально-

економічної територіальної системи. Студенти повинні засвоїти класифікацію джерел з 

історичної географії, вплив природно-кліматичних умов на процеси на різних етапах 

господарської діяльності, вміти системно оцінювати головні тенденції, динаміку, події в 

історії Центральної та Південно-Східної Європи, знаходити, обробляти та робити 

самостійний аналіз джерел, застосовувати набуті знання на практиці, враховуючи 

геополітичні процеси сьогодення. 

 

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 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати еволюцію методів історико-

географічних досліджень  

лекція,, самостійна 

робота 

усне опитування, 

контрольна 

робота ЗМ1 

(тест) 

5% 

1.2 Знати класифікацію джерел з історичної 

географії 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне опитування 5% 

1.3 Знати суть політичних економічних, 

демографічних, територіальних та інших 

змін в Центральному та Південно-Східному 

регіоні Європи 

лекція, семінар усне опитування, 

контрольна 

робота ЗМ2 

(тест) 

5% 



 

1.4 Знати результати політики завоювань  

періоду нової доби в Центральній та 

Південно-Східній Європі. 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне опитування  5% 

2.1 Вміти визначати характерні риси розвитку 

Центральної та Південно-Східного регіону 

Європи доби середньовіччя 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне опитування 8% 

2.2 Вміти визначати передумови створення 

окремих субрегіональних утворень в межах 

Центральної та Східної Європи 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне опитування 8% 

2.3 Вміти характеризувати державний устрій 

кожного з історико-географічних субрегіонів 

Центральної та Південно-Східної Європи 

лекція, семінар усне опитування 7% 

2.4 Вміти визначати вплив природно-

кліматичних умов на історичні процеси в 

Південно-Східній Європі  

лекція, семінар, 

самостійна робота 

усне опитування 7% 

2.5 Вміти робити самостійний аналіз причин 

трансформаційних процесів в державницькій 

політиці країн регіону Центральної та 

Південно-Східної Європи в новітній час 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

реферат  5% 

2.6 Вміти аналізувати економічно-

господарський комплекс 

Центральноєвропейського регіону в нову 

добу 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

реферат 5% 

2.7 Вміти встановити причинно-наслідковий 

характер окремих аспектів суспільно-

культурного розвитку Центральної та 

Південно-Східної Європи 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

іспит 20% 

2.8 Вміти оцінити головні тенденції розвитку, 

динаміку та події в історії Центральної та 

Південно-Східної Європи 

лекція, семінар, 

самостійна робота 

іспит 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 1, (тест): РН 1.1, 1.3. – 10 балів/ 6 балів.* 

Контрольна робота 2 (тест): РН 1.2, 1.4 – 10 балів/ 6 балів. 

2. Реферат 1: РН 2.5 – 5 балів/ 3 бали. 

Реферат 2: РН 2.6 – 5 балів/ 3 бали. 

3. Робота під час семінарських занять 1 ЗМ: РН 2.1, 2.3 – 15 балів/9 балів. 

Робота під час семінарських занять 2 ЗМ: РН 2.2, 2.4– 15 балів/9 балів. 

 

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

форми контролю. 

- підсумкове оцінювання у формі іспиту 

- форма оцінювання – екзамен; 

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

Оцінюються такі результати навчання студента, як вміння встановлювати причинно-

наслідковий характер окремих аспектів суспільно-культурного розвитку Центральної та 

Південно-Східної Європи, оцінити головні тенденції розвитку , динаміку та події в історії 

регіону.  

- 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 за модульні контрольні роботи (у формі тестування); бали, отримані 

за самостійну роботу (за підготовку рефератів); бали отримані під час усних опитувань. 

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 1-5, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 7-11. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Змістовний модуль №1 

Центральна та Південно – Східна 

Європа (X ст. – XVI ст.) 

Змістовний модуль №2 

Центральна та Південно-Східна 

Європа (XVII ст. – початок XXI 

ст.) 

Екзамен 

30 балів (максимум) 30 балів (максимум) 

Семінари Самостійна 

робота 

(реферати) 

Модульний 

контроль 

Семінари Самостійна 

робота 

(реферати) 

Модульний 

контроль 

40 

 

15 

 

максимум 

10 

максимум 

5 

максимум 

15 

максимум 

10 

максимум 

5 

максимум 

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

доповнення, участь у дискусії). Під час семінару студент має можливість досягти від 1 до 

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

 повнота розкриття питання       2 бали; 

 логіка викладення         1 бал; 

 використання основної і додаткової літератури    1 бал; 

 аналітичні міркування, вміння робити висновки    1 бал. 

 

Реферат студент подає викладачеві на останньому семінарі кожного Змістового модулю, 

зокрема Реферат 1 (остання декада жовтня березня) і Реферат 2 (середина грудня). 

Критеріями оцінки самостійної роботи студента є:  

 глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція   5 бали; 

 тема розкрита неповно  4-3 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 (середина грудня). Завдання з тестування містить 10 запитань, 

правильна відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал. 

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 загальні теоретичні питання, відповідь на 

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, 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, або відсутня       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 

Іспит Підсумкова 

оцінка 

Рекомендований 

мінімум 

18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій і семінарських занять 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

Розділ 1. Центрально-Східна Європа 

(X ст. – XVI ст.) 

1. 

Вступ. 

Тема 1. Вступ. Історико-географічні основи 

політичної географії світу 

2 - 4 

2. 
Тема 2. Державні утворення в Центральній  

Європі IV- XІІ ст. 
2 - 6 

3. 
Тема 3. Географія перших державних утворень 

на Балканах 
2 2 6 

4. 

Тема 4. Етнічність історико-етнографічних 

регіонів Центральної та Південно-Східної 

Європи 

2 2 6 

5. 

Тема 5. Південно-Східна Європа в умовах 
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