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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія Центрально-Східної Європи ранньомодерного часу  

Викладач (-і) Дебенко Василь Зеновійович 

Контактний телефон викладача 38 (050) 581-29-85 

E-mail викладача vasyl_debenko@ukr.net 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.1 Обовʼязкові дисципліни 

2.1.1 Теоретична підготовка  

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації середа, 1400 – 1600 

2. Анотація до курсу 

«Історія Центрально-Східної Європи ранньомодерного  часу» є нормативним курсом передбаченим навчальною 

програмою, затвердженою до виконання МОН України для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавр зі 

спеціальності 014 «Середня освіта (історія)». Програма курсу є складовою частиною державного екзамену для 

студентів, які завершують навчання за рівнем бакалавра історії.  

Передбачає короткий і змістовний аналіз схеми підготовки студентів згідно навчальної програми з курсу «Історія 

Центрально-Східної Європи ранньомодерного часу». Лекційні та семінарські заняття допоможуть студентам 

глибше засвоїти вузлові питання історичного розвитку народів словʼянського регіону, ознайомитися з джерелами та 

історіографією. На семінарських заняттях студенти оволодівають основами наукового дослідження, навчаються 

самостійно оцінювати історичні події, висловлювати і аргументувати власні думки. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни – засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь і навичок 

студентів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 

014.03 «Середня освіта (історія)» з нормативної дисципліни «Історія Центрально-Східної Європи ранньомодерного 

часу»; опанування і застосування ключових теоретико-методологічних засад і методів вивчення та інтерпретації 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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історичного минулого; формування інтегральної, загальних, фахових компетентностей, достатніх для ефективного 

розв’язування стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в навчальних 

закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.   

Мета курсу «Історія Центрально-Східної Європи ранньомодерного часу» полягає в тому, щоб, спираючись на 

методологічні принципи історичної науки, використовуючи найновіші здобутки історіографії, сформувати у 

студентів-істориків знання про головні етапи та події в історії народів Центральної та Східної Європи. Розглянути 

основні соціальні, економічні, політичні, етно-конфесійні та культурні процеси в центральноєвропейському та 

східноєвропейському регіонах, проаналізувати труднощі, здобутки та специфіку в процесі формування державності 

місцевих народів. 

Вивчення історії країн Центрально-Східної Європи видається особливо актуальним сьогодні, коли народи даного 

регіону, долаючи різні історичні перешкоди, ведуть активний пошук нових шляхів власного етнополітичного 

розвитку та міжнародної інтеграції.  
 

Завдання: ознайомити студентів із історичною та культурологічною спадщиною народів центрально- та 

східноєвропейського регіонів; навчити використовувати в професійній і соціальній діяльності знання з історії країн 

Центральної та Східної Європи, порівнювати їх із всесвітньою історією; виробити в студентів навички самостійних 

оцінок і власних суджень щодо розглянутих історичних проблем. Одним з головних завдань курсу є формування в 

молодого покоління суспільної свідомості, культури, моралі, самостійного творчого мислення, вироблення 

патріотичної орієнтації, прагнення до самореалізації, цивілізаційної толерантності.  

4. Компетентості (результати навчання) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– факти, явища, процеси, поняття і терміни, що характеризують цілісність історичного процесу минулого 

Центрально-Східної Європи (D2); 

– особливості історичного, соціологічного, економічного, політологічного та культурологічного аналізу подій, 

явищ і процесів європейської і світової історії (D11); 

– взаємозв’язок і особливості історії держав Центрально-Східної Європи та України (D2); 

– періодизацію історії регіону (D5);  

– сучасні версії і трактування найважливіших проблем історії Центрально-Східної Європи (D2); 
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–  особливості історичного шляху держав Центрально-Східної Європи, її роль у світовому товаристві (D2); 

– термінологію навчального курсу (D5);; 

–  діяльність історичних постатей (D6). 

вміти: 

– чітко і логічно відтворювати базові історичні знання з історії Центрально-Східної Європи ранньомодерного 

часу, оцінювати нові відомості, факти, події та інтерпретації в контексті формування цілісної історичної 

картини (D2); 

– систематизувати різносторонню історичну інформацію на основі власних уявлень про спільні закономірності 

історичного процесу; аналізувати історичну інформацію, надану у різних знакових системах (текст, карта, 

таблиця, схема) (D11);  

– синтезувати історичну інформацію, щоб одержати ціле з новою системною властивістю, користуючись 

структурно-логічними схемами (D11);  

– орієнтуватися в історичному часі і просторі, розглядати історичні явища в розвитку та в конкретно-історичних 

умовах певного часу, співвідносити історичні події та явища в історії народів Центрально-Східної Європи і 

всесвітньої історії, використовувати міждисциплінарний підхід (D5, D22); 

– володіти категоріально-понятійним апаратом (D5); 

      –   здійснювати аналіз, синтез ін., мати сформоване критичне мислення (D11); 

– порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності 

історичних осіб, соціальних груп(D6); 

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в контексті історії Центрально-Східної 

Європи ранньомодерного періоду, приймати нестандартні рішення у практиці викладання історії в навчальних 

закладах середньої освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів 

методики викладання і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації 

навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі (С1). 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу конкретної історичної інформації з курсу (С5). 

Здатність системно відтворювати історичні знання, факти, події і процеси ранньомодерної історії Центрально-
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Східної Європи в контексті формування цілісної історичної картини світу (С11). 

Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом, хронологією та науковою періодизацією щодо 

ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи (С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений історичний матеріал, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково аргументувати власну позицію щодо конкретних проблем ранньомодерної 

історії Центрально-Східної Європи, брати активну участь у дискусіях (С17). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати діяльність конкретних історичних постатей ранньомодерної історії 

Центрально-Східної Європи із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати мотиви діяльності історичних осіб, соціальних груп (С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції у країнах Центрально-Східної Європи ранньомодерного 

періоду, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості (С28). 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / 

лабораторні 

18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

2-й 

семестр 

014.03 Середня освіта (історія)   І курс Нормативний 

Тематика курсу 

Тема Форма заняття Література Завдання, год. Вага 

оцінки 

Термі

н 

викон

ання 
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Тема 1. 

Закономірності і 

особливості 

утворення 

централізованих 

держав у Європі і в 

слов’янських 

країнах. 

Лекція, 2 год.  

 

1. Всемирная история в 13 т.  –  М., 1958.  – Т. 4.  

2. Дейвіс Норман. Європа: історія.  –  К., 2008. – 

1464 с.  

3. Ивонин Ю.Э. Имперская идея и проблемы 

государственности в Западной Европе //  

Вопросы истории.  –  1993.  –  № 6.  

4. Раннефеодальные государства и народности 

(южные и западные славяне VI-XII вв.). – 

Москва, 1991. 

5. Хрестоматия по истории средних веков в 3-х 

томах (Под ред. С.Д. Сказкина).  – М., 1968.  –  

Т.2.  

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Закономірності 

утворення 

централізованих 

держав у Європі у 

ХV-ХVІ ст. 

(відокремлення 

міст від села, 

спеціалізація 

регіонів, 

виникнення 

промислових і 

аграрних зон, 

поглиблення 

спеціалізації в 

ремеслі). 

Пожвавлення 

торгівлі, розвиток 

торговельних 

зв’язків, 

зародження і 

становлення 

внутрішнього 

ринку. 

Особливості 

5/5 Протя

гом 

семест

ру 
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утворення 

централізованої 

держави в Росії, 

Польщі та в 

східнослов’янськи

х народів.  5 год. 

Тема 2. Утворення 

станових монархій, 

їх особливості у 

слов’янських 

країнах. 

Лекція, 2 год. 1. Дворнік Ф. Слов’яни в європейській історії та 

цивілізації.  –  К., 2000.  

2. Історія Центрально-Східної Європи / За ред. 

Леоніда Зашкільняка.  –  Львів, 2001.  

3. Ливанцев К.Е. Сословно-представительная 

монархия в Польше, ее сущность и особенности 

(вторая половина XIV - конец XVI в.). – 

Ленинград, 1968. 

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Передумови і 

процес 

формування 

станів і станових 

монархій в 

Європі. Уява 

сучасників про 

визначення 

політичних 

обов’язків 

суспільно-

політичних верств 

населення як 

основи станового 

поділу 

суспільства. 

Стани, їх 

політична і 

5/5 Протя

гом 

семест

ру  
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економічна роль у 

суспільному 

житті, їх 

особливості у 

слов’янських 

країнах. 

Політична роль 

монархів і 

представницьких 

органів влади у 

слов’янських 

країнах. 5 год. 

Тема 3. Структурна 

перебудова 

господарства в 

Європі і її 

особливості в 

слов’янських країнах 

у ХVІ-ХVII ст.  

Лекція,  2 год.  1. Вопросы первоначального накопления 

капитала и национального движения в 

славянских странах.  –  М., 1972. 

2. Гросман Ю.М. Деякі спірні питання 

виникнення фільварково-панщинної системи в 

Речі Посполитій // Українське слов’янознавство.  

– Львів, 1971. Вип. № 4. 

3. Иванов Ю.Ф. Некоторые вопросы аграрных 

отношений в Чехии XVI - XVII вв.  // Вопросы 

истории.  – 1957.  –  № 7. 

4. История Европы в восьми томах.  –  М., 1994.  

–  Т. 4.  

5. Історія Центрально-Східної Європи / За ред. 

Леоніда Зашкільняка.  –  Львів, 2001. 

6. Сказкин С.Д. Очерки по истории 

западноевропейского крестьянства в средние 

века.  –  М., 1968. 

7. Якубский В.А. К вопросу о причинах 

развития феодальной системы в Польше // 

Проблемы социальной структуры и идеологии 

средневекового общества.  –  Вып. 1.  –  Л., 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Утворення 

національних 

держав, 

збільшення стану 

феодалів на 

землю. 

Поглиблення 

суспільного 

поділу праці, 

розвиток товарно-

грошових 

відносин і 

5/5  Протя

гом 

семест

ру 



10 

1976. 

 

викликане ними 

та «революцією 

цін» зростання цін 

на 

сільськогосподарс

ьку продукцію 

Причини 

переходу 

Німеччини, Росії, 

Польщі, Чехії, 

Угорщини, 

Словаччини до 

зміцнення 

фільварково-

помісної системи, 

«другого видання 

кріпацтва». 5 год. 

Тема 4. Загальна 

характеристика 

передумов, 

соціальної бази, 

ідеології єретичних і 

реформаційних рухів 

взагалі, їх 

особливості в 

слов’янських 

країнах. 

Контрреформація 

(кінець ХV-ХVІ ст.).  

Лекція,  2 год.  1. Дейвіс Н. Європа: історія.  –  К., 2008. –    

1464 с.  

2. История Чехословакии. В 3-х томах. – Т. 1.  –  

М.,1956. 

3. Кареев А. Очерки истории реформационного 

движения и католической реакции в Польше. –  

М., 1986. 

4. Культурные связи народов Восточной Европы 

в ХVІ веке.  –  М., 1976. 

5. Лемэтр Н. Католики и протестанты: 

религиозный раскол XVI века в новом 

освещении // Вопросы истории. 1995. – № 10. – 

С. 44–53. 

6. Смирнов М.Ю. Реформация и протестантизм: 

Словарь. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2005. – 

196 с. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Ідеологічний 

зміст єретичних і 

реформаційних 

рухів. Спроби 

панівних верств 

країн Центрально-

Східної Європи 

5/5 Протя

гом 

семест

ру 
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7. Хрестоматия по истории средних веков в 3-х 

томах (Под ред. С.Д. Сказкина). – М., 1968. –    

Т. 2.  

 

використати ці 

рухи для 

секуляризації 

церковних земель 

(Росія, Польща) і 

для боротьби 

проти іноземного 

гноблення (Чехія, 

Угорщина, 

югославські 

народи). 

Контрреформація. 

Її передумови: 

збереження 

феодалізмом 

висхідного 

розвитку, 

організаційні 

заходи 

католицької 

церкви.  4 год. 

Тема 5. Внутрішня 

та зовнішня політика 

великих 

московських князів 

Івана ІІІ та Василя 

ІІІ (друга половина 

XV – перша третина 

XVI ст.).  

Лекція,  2 год.  1. Борисов Н.С. Иван III. – М., 2000. 

2. Горский А.А. От славянского расселения до 

Московского царства. – М., 2004.  

3. Зимин А.А. Россия на рубеже ХV-ХVI 

столетий. – М., 1982. 

4. История России с древнейших времен до 1861 

г. / Под ред. Н.И. Павленко. – М., 2000. 

5. Карамзин Н.М. История государства 

Российского. В 3-х кн. – М., 1989. – Кн. 2. – Т. 6.  

6. Юрганов А.Л. У истоков деспотизма // 

История отечества: люди, идеи, решения. 

Очерки истории России IX – начала XX в. – М., 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

 «Государ всієї 

Русі». Об'єднавча 

політика Івана III . 

5/5 Протя

гом 

семест

ру 
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1991. 

 

«Судебник» 1497 

р. Зовнішня 

політика Івана III. 

Зміцнення 

особистої влади 

Івана ІІІ та Василя 

ІІІ. Ґенеза 

самодержавства 

та деспотизму в 

Російській 

державі. 4 год. 

Тема 6. Реформи 

Петра І. Утворення 

Російської імперії.  

Семінар,  2 год.  1. Анисимов Е. Петр I: рождение империи // 

Вопросы истории. – 1989. – № 7. 

2. Багтер Х. Реформы Петра Великого. – М., 

1995.  

3. Буганов В.И. Петр Великий и его время. – М., 

1989.  

4. Данилов А.А. и др. История России с 

древнейших времен до конца ХХ века: Учеб. 

пособие. 2-е изд. – М., 2001.  

5. Медушевский А. Реформы Петра Великого в 

сравнительно-исторической перспективе // 

Вестник высш. шк. – 1990. – № 2. – С. 79-88. 

6. Павленко Н.И. Петр Великий. – М., 1990. 

7. Преображенский А. Великое посольство 1697 

– 1698 годов: старое и новое в русской 

дипломатии (Петр I) //Вопросы истории. – 1999. 

– № 2. – С. 114 – 122. 

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Початок 

царювання Петра 

I. Політика 

меркантилізму й 

протекціонізму. 

Внутрішня й 

зовнішня 

торгівля. Фінанси. 

Митна і податкова 

політика Петра І. 

Мілітаризація 

економіки. 

Реформи 

5/5 Протя

гом 

семест

ру 
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місцевого і 

центрального 

управління. 

Сенат. Колегії. 

Адміністративно-

територіальна 

реформа. 

Створення нової 

армії і флоту. 

Табель про ранги. 

Церковна 

реформа. 

Посилення 

контролю над 

суспільною 

думкою і 

приватним 

життям 

населення. 

Фіскали. 

Утвердження 

абсолютизму в 

Росії. Утворення 

Російської імперії. 

Північна війна 

1700-1721 рр. 5 

год. 

Тема 7. Утворення 

Габсбурзької 

багатонаціональної 

монархії. 

Лекція,  2 год.  1. Австро-Венгрия. Опыт многонационального 

государства. – Москва, 1995. 

2. Бурьяк А. Великолепная империя Габсбургов: 

замыслы, воплощения, итоги. [Електронний 

ресурс]. Режим доступу – 

http://oesterreich.narod.ru/Index.htm  

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

5/5  Протя

гом 

семест

ру 

http://oesterreich.narod.ru/Index.htm
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3. Исламов Т.М. Империя Габсбургов. 

Становление и развитие. ХVІ- ХІХ вв. // Новая и 

новейшая история, 2001. – № 2. – С.11-40. 

4. История южных и западных славян (под 

редакцией Матвеева Г.Ф. и Ненашевой З.С.). – В 

2-х т. – Т. 1.: Средние века и новое время. – М., 

2008. 

5. Історія Австрії / Еріх Цьольнер [пер. з нім. А. 

Онишко та ін.]. – Львів: Літопис, 2001. – 712 с. 

6. Яровий В.І. Історія західних та південних 

слов’ян. Курс лекцій. – К., 2001. 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Передумови і 

наслідки для 

слов’янських 

країн. Політична 

структура. 

Імперський статус 

слов’янських 

країн. Внутрішня і 

зовнішня політика 

Габсбургів у XVI 

– початку XVII 

ст., її вплив на 

слов’янські 

країни. 4 год. 

Тема 8. Розпад 

Золотої Орди. 

Створення 

Кримського ханату. 

Внутрішня та 

зовнішня політика 

Гіреїдів XVI-XVIII 

ст. 

Семінар,  2 год.  Галенко О.І. Золота Орда, улус 

Джучі // Енциклопедія історії України: у 10 т. / 

ред. кол.: В.А. Смолій (голова) та ін. Інститут 

історії України НАН України. – К.: Наук. думка, 

2005. – Т. 3. – 672 с. 

Греков Б.Д., Якубовський А.Ю. Золотая Орда и 

ее падение. – Москва-Ленінград, 1950. 

Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды // 

Ученые записки Мордовского государственного 

университета. – Т. 11-А. – Саранск, 1960. 

Тунманн, Й. Крымское ханство. – Симферополь, 

1936. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Причини розпаду 

Золотої Орди: 

політичні, 

суспільні, 

релігійні та ін. 

Кримське 

ханство. 

5/5 Протя

гом 

семест

ру 

http://www.history.org.ua/?encyclop&termin=Zolota_orda
http://www.history.org.ua/?encyclop&termin=Zolota_orda
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
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Внутрішня і 

зовнішня політика 

ханів династії 

Гіреїв.4 год. 

Тема 9. Утворення 

Російської 

централізованої 

держави в другій 

половині XV – перші 

третині XVI ст. 

Семінар,  2 год.  1. Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. – 

Новосибирск, 1991. 

2. Государство Российское: власть и общество. 

С древнейших времен до наших дней / Составил 

B.C. Шульгин. Под редакцией Ю.С. Кукушкина. 

– М., 1996.  

3. Кобрин В. Б., Юрганов А. Л. Становление 

деспотического самодержавия в средневековой 

Руси // История СССР. – 1991. – № 4. 

4. Масленникова Н.Н. Присоединение Пскова к 

Русскому централизованному государству. – Л., 

1985. 

5. Хрестоматия по истории СССР с древнейших 

времен до конца XVIII века. – М., 1989. 

6. Черепнин Л.В. Образование русского 

централизованного государства в ХIV-ХV вв. – 

М., 1960.  

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Зміни в соціальній 

структурі 

російського 

суспільства. 

Формування 

дворянства.  

Завершення 

політичного 

об’єднання 

російських земель 

під владою 

Москви. 

Приєднання 

Новгорода, Твері, 

Рязані, Пскова, 

Смоленська, 

Новгород-

Сіверщини. 

Повалення 

золотоординськог

5/5 Протя

гом 

семест

ру 
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о ярма. Боротьба з 

Литвою за 

«київську 

спадщину».  

Організація 

апарату влади 

Російської 

централізованої 

держави. 

Великокнязівська 

влада. Боярська 

дума. Створення 

приказів. 

Судебник 1497 р. 

Місництво. 

Російська 

православна 

церква і її 

взаємини з 

великокнязівсько

ю владою.  4 год. 

Тема 10. Слов’янські 

країни в період 

європейської 

структурної 

перебудови 

господарства в XV - 

XVII ст.  

Семінар,  2 год.   1. Вопросы первоначального накопления 

капитала и национального движения в 

славянских странах.  –  М., 1972. 

2. Гросман Ю.М. Деякі спірні питання 

виникнення фільварково-панщинної системи в 

Речі Посполитій // Українське слов’янознавство.  

– Львів, 1971. Вип. № 4. 

3. Иванов Ю.Ф. Некоторые вопросы аграрных 

отношений в Чехии XVI - XVII вв.  // Вопросы 

истории.  – 1957.  –  № 7. 

4. История Европы в восьми томах.  –  М., 1994.  

–  Т. 4.  

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Передумови 

структурної 

перебудови 

5/5 Протя

гом 

семест

ру 



17 

5. Історія Центрально-Східної Європи / За ред. 

Леоніда Зашкільняка.  –  Львів, 2001. 

6. Сказкин С.Д. Очерки по истории 

западноевропейского крестьянства в средние 

века.  –  М., 1968. 

7. Якубский В.А. К вопросу о причинах 

развития феодальной системы в Польше // 

Проблемы социальной структуры и идеологии 

средневекового общества.  –  Вып. 1.  –  Л., 

1976. 

 

господарства 

європейської 

цивілізації та її 

вплив на 

слов’янські 

країни. Створення 

та організація 

помісної та 

вотчинної 

системи 

господарювання в 

Російській 

державі. 

Посилення 

феодального 

гноблення, зміна 

становища селян 

та створення 

фільваркової 

системи в Польщі. 

Перебудова 

аграрних відносин 

та перехід до 

панщинно-

помісної системи 

в Чехії та 

Словаччині. 4 год. 

Тема 11. Єретичні та 

реформаційні рухи в 

країнах Центрально-

Східної Європи в 

першій третині ХVІ - 

ХVІІ ст. 

Семінар, 2 год.  1. Дейвіс Н. Європа: історія.  –  К., 2008. –    

1464 с.  

2. Дмитриев М.В. Антифеодальные тенденции в 

реформационном движении в Речи Посполитой 

второй половины ХVІ века // Советское 

славяноведение.  – 1984.  – № 5. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

5/5 Протя

гом 

семест

ру 
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3. История Чехословакии. В 3-х томах. – Т. 1.  –  

М.,1956. 

4. История Венгрии. В 3-х томах (Отв. ред. В.П. 

Шумарин ).  –  М., 1971.  – Т. 1.  

5. Кареев А. Очерки истории реформационного 

движения и католической реакции в Польше. –  

М., 1986. 

6. Культурные связи народов Восточной Европы 

в ХVІ веке.  –  М., 1976. 

7. Проткин С.А. Реформации и общественная 

мысль Белоруссии и Литвы (вторая половина 

ХVІ - начало ХVІІ вв.).  –  Минск, 1970. 

8. Хрестоматия по истории средних веков в 3-х 

томах (Под ред. С.Д. Сказкина). – М., 1968. –    

Т. 2.  

 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Передумови та 

причини 

зародження 

єретичних та 

реформаційних 

рухів у Європі. 

Реформація та 

Контрреформації. 

«Польські 

братчики» та їх 

релігійно-

просвітницька 

діяльність. 

Польська 

Контрреформація 

та її методи 

боротьби з 

дисидентами. 

Поширення 

єресей та 

реформаційного 

руху в Білорусії: 

причини, хід, 

наслідки. 

Релігійна ситуація 

в Чехії та 

Словаччині. 

«Чеські братчики» 

та їх 

послідовники в 
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Словаччині. 

Реформаційні рухи 

та 

Контрреформація 

в словенських та 

хорватських 

землях 

Угорського 

королівства. 4 год. 

Тема 12. 

Тридцятирічна війна 

1618 - 1648 рр. та 

участь у ній 

слов’янських 

народів.  

Семінар,  2 год.  1. История Чехословакии в 3-х томах.  –  Т. 1. 

2. История Польши в 3-х томах.  –  Т. 1. 

3. История СССР с древнейших времен до 

наших дней в 12-ти томах.  –  Т. 2. 

4. Поршнев Б.Ф. Тридцатилетняя война и 

вступление в нее Швеции и Московского 

государства.  –  М., 1976. 

5. Прошнев Б.Ф. Франция, Английская 

буржуазная революция и европейская политика 

в середине XVII века.  –  М., 1970. 

6. Шиндлерж. Вестфальский мирный конгресс 

1643-1648 гг. и чешский вопрос // Средние века.  

–  Вып. 28-29. – 1965-1966. 

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Загострення 

міжнародних 

протиріч у Європі 

та передумови 

першої 

загальноєвропейс

ької війни 1618  –  

1648 рр. 

Чехія в 

Тридцятирічній 

війні. 

Річ Посполита в 

Тридцятирічній 

війні. 

Росія в 

5/5 Протя

гом 

семест

ру 
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Тридцятирічній 

війні. 

Вестфальський 

мир і його вплив 

на європейські і 

слов’янські 

країни. 2 год. 

Тема 13. 

Внутрішньополітичн

е та міжнародне 

становище Речі 

Посполитої в другій 

половині XVIII ст. 

Три її поділи: 

передумови і 

наслідки.  

Семінар, 2 год.  1. Избранные произведения прогрессивных 

польских мыслителей.  –  Т.1.  –  М., 1956. 

2. История Польши в 3-х томах.  –  Т.1.  –  М., 

1956. 

3. Нарский И.С. Философия польского 

просвещения.  –  М., 1958. 

4. «Петербургские конвенции» у кн. 

Дипломатический словарь в 2-х т.  –  Т.2.  –  М., 

1950. 

5. Погодин А. История польского народа.  –  М., 

1915.  

6. Цернак К. Конец эпохи великих держав // 

Вопросы истории.  –  1993.  –  №5. 

 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Внутрішньополіти

чне і міжнародне 

становище Речі 

Посполитої у 60-

70-х роках XVIII 

ст. Втручання 

іноземних держав 

у внутрішні 

справи Польщі. 

Перший поділ 

Речі Посполитої: 

його передумови і 

наслідки 

Поглиблення 

реформ в Речі 

Посполитій: 

протидія Росії і 

5/5  Протя

гом 

семест

ру  
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Пруссії. Другий 

поділ Польщі. 

Національно-

визвольна 

боротьба 

польського 

народу у 1794 

році: хід, 

програмові 

вимоги, поразка. 

Третій поділ 

Польщі. 2 год. 

Тема 14. Південні 

слов’янські народи 

під владою 

Османської  імперії в 

XVI – XVIII ст.  

 Семінар, 2 год.   1. Арси Г.Л., Виноградов В.Н., Достин И.С., 

Наумов Е.П. Балканы в международной жизни 

Европы (ХV- начало XX вв.) // Вопросы 

истории.  – 1981.   –  № 4. 

2. Гасратян  М.А., Орешкова Ю.А. Очерки 

истории Турции.  –  М., 1983. 

3. Достян М.А. Борьба сербского народа 

против турецкого ига ХV - начала XIX веков.  –  

М., 1958. 

4. Егоров В.Л. Государственное и 

административное устройство Золотой Орды  //  

Вопросы истории .  –  1972.  –  № 5. 

5. История Болгарии.  –  М., 1954.  –  Т. 1. 

6. История Югославии.  –  М., 1963.  –  Т.1 

7. Фрейденберг М.М. Рождение 

Дубровницкой республики // Вопросы истории.  

–  1989.  –  № 2. 

8. Шеремет В.И. Балканы и торговые договора 

Османской империи с европейскими державами: 

от Балта-Лиманской конвенции до Крымской 

войны // Советское славяноведение.  –  1988.  –  

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Турецьке 

завоювання 

слов’янських 

народів 

Балканського 

півострова. 

Соціально-

економічний 

розвиток 

південних слов’ян 

в складі 

Османської 

5/5  Протя

гом 

семест

ру 
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№ 2. імперії. 

Болгарія  під 

час війн 

європейських 

держав проти 

Туреччини. 

Боротьба Сербії, 

Македонії, Боснії 

та Герцеговини 

проти Туреччини. 

Чорногорія і її 

боротьба за 

незалежність у 

ХVІ – ХVІІІ ст. 

Дубровницька 

республіка під 

владою 

Туреччини в 

1526-1806 рр. 2 

год. 

Тема 15. Слов’янські 

землі в складі 

Австрійської імперії 

у XVI  – XVIII ст.  

Семінар,  2 год.  1. Дейвіс Н. Європа: історія.  –  К., 2008. –    

1464 с.   

2. Зашкільняк Л. Історія Центрально-Східної 

Європи.  –  Львів, 2001.  

3. История Чехословакии.  –  М., 1956.  –  Т. 1. 

4. История Югославии.  –  М., 1963. – Т. І. 

5. История южных и западных славян.  –  М., 

1998.  – Т. 1. 

6. История Словакии.  –  М., 2003. 

7. Краткая история Венгрии: с древнейших 

времен до наших дней.  – М., 1991.  

8. Фрейдзон В.И. История Хорватии.  –  С-Пб., 

2001. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чехія і 

Словаччина в 

другій половині 

ХV – ХVІ ст. 

5/5 Протя

гом 

Семес

тру 
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9. Хрестоматия по истории южных и западных 

славян: В 3 т.  –  Минск, 1987. – Т. 1. 

10. Яровий В.І. Історія західних і південних 

слов’ян. – К., 1996.  

 

Соціально-

економічний і 

політичний 

розвиток Чехії і 

Словаччини в 

1620-1781 рр. 

Хорватія під 

владою 

Габсбургів у ХVІ 

– ХVIII ст. 

Словенські землі 

в складі Австрії та 

Венеції в ХVІ – 

ХVIII ст. 

Розвиток  

чеської й 

словацької 

культури в ХVІ  – 

ХVIII ст. 

Культура 

Хорватії, Далмації 

і Словенії в ХVІ – 

ХVIII ст. 2 год. 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

26-49  
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 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 

 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового балу та балу 

за залік. 

Упродовж семестру студент отримує бали за різні види робіт, які сумуються в підсумкові семестрові 

бали. Підсумковий семестровий бал складається з суми балів, отриманих студентом денної форми 

навчання за свою навчальну діяльність протягом семестру і дорівнює сумі підсумкового балу за 

семінарські (практичні) заняття (максимально 20 балів), балу за 2 модульні контрольні роботи 

(20 балів) і балу за індивідуальну роботу (10  балів) та в сукупності може складати максимально 50 

балів.  

 

Вид контролю Поточний 

контроль 

Контр. 

робота 

№1 

Контр. 

робота 

№2 

Індивідуальне 

завдання 

(конспект і 

захист 

монографії 

тощо) 

Сума 

балів за 

модулям

и 

Колоквіу

м  

Підсумкова оцінка 

у 100 бальній 

шкалі 

Максимальна 

кількість балів, 

яку може 

набрати 

студент 

20 10 10 10 50 50 100 

(50+50) 

 

При обчислені підсумкового семестрового балу враховується: 

Поточні оцінки успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – 

«незадовільно») – виставляються під час проведення семінарських занять; 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється студенту в кінці семестру за 
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результатами роботи на семінарських заняттях і є середнім арифметичним (заокругленим до сотих) 

всіх отриманих оцінок за семінарські заняття. Отримані «незадовільні» оцінки враховуються при 

додаванні оцінок і входять у загальну кількість отриманих оцінок  

Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські (практичні) заняття: 

З навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 4, 3. Підсумкова оцінка за 

семінарські заняття за семестр складає: (4+4+3) : 3 = 3,66667 ≈ 3,67. 

Підсумковий бал за семінарські заняття (максимально 20 балів) – підсумкова оцінка за 

семінарські заняття, помножена на коефіцієнт 4, заокруглена до цілого (наприклад, якщо підсумкова 

оцінка за семінарські заняття 3,67, то підсумковий бал за семінарські заняття буде становити 3,67× 4 

= 14,68≈ 15 балів); 

Бал за модульну контрольну роботу (максимально 20 балів). З навчальної дисципліни 

передбачено написання двох контрольних робіт, тому остаточні бали за модульну контрольну 

роботу визначаються як середнє арифметичне, заокруглене до цілого (наприклад, за першу 

контрольну студент отримав 10 балів, а за другу – 8, то остаточний бал за контрольну роботу буде 

становити 10+8= 18 балів); 

Бал за індивідуальну роботу (максимально 10 балів) – бали за виконані індивідуальні 

(індивідуально-дослідні) завдання. 

*студенту, який має наукові публікації, виступи на наукових конференціях, бере активну 

участь в роботі студентського наукового гуртка, був учасником олімпіад, конкурсів з відповідної (чи 

суміжної) дисципліни за поданням наукових керівників чи керівників наукових гуртків та  рішенням 

кафедри в підсумковий семестровий бал може додаватись максимально 10 балів за участь в 

науковій роботі (за умови, що підсумковий семестровий бал не перевищує 50 балів) 

Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних занять. Основне завдання 

поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи. 

Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між науково-педагогічним 

працівником та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією 

студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як науково-

педагогічним працівником для коригування методів і засобів навчання, так і студентами для 
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планування самостійної роботи. Особливим видом поточного контролю є колоквіум. Поточний 

контроль може проводитись у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на 

практичних заняттях та лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні питань на семінарських 

заняттях, у формі комп’ютерного тестування тощо. Результати поточного контролю враховуються 

при визначенні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Принципи оцінювання роботи студентів на  

семінарських заняттях 

       Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. На 

занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом виставляння балів від «1» до «5». 

Позначення «0» виставляється студентові за відмову від відповіді на занятті через непідготовленість, 

що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. Кожен студент зобов’язаний 

бути присутнім не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі впродовж 

семестру. 

        Пропущене заняття або негативну оцінку студент зобов’язаний «відпрацювати» у формі, 

визначеній викладачем. При цьому може виставлятися оцінка, а попередня не впливатиме на 

середній бал студента.  

Завдання контролю знань студентів під час проведення семінарських занять зводяться до того, 

щоб: 

- виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що вивчається; 

- визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

- виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи; 

- стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

 Контроль знань студентів під час проведення семінарських занять може відбуватись в 

наступних формах: 

- детальний усний аналіз поставлених питань; 

- вибіркове усне опитування «з місця»; 

- дискусійне обговорення питань;  

- індивідуальне розв’язування практичних завдань, проблемних запитань чи завдань; 
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- фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 хв; 

- письмова (до 30 хв.) самостійна робота по варіантах тощо. 

❖ Критерії поточної оцінки 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

 

Оцінка «п'ять» ставиться, якщо студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання 

програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; 

відповідь чітка і завершена, у письмовій роботі не повинно бути помилок. Ознайомлений(а) з найновішими 

досягненнями вітчизняної і зарубіжної  історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає історичну 

термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується в історичній хронології, 

володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно площинними 

зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, 

політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати 

історичний матеріал. Повною мірою володіє історичним критичним мисленням, аналізом (вміти розбивати історичну 

інформацію на компоненти, розуміючи їх взаємозв’язки та організаційну структуру. Здатен (на) самостійно на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем, що 

дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних 

проблем; будує переконливу аргументацію, рецензує відповіді ровесників. Вміє організовувати комплексний пошук, 

неупереджений аналіз та інтерпретацію історичних джерел (як українською, так й іноземними мовами); може 

використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Може порівнювати й 

оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль 

людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб.  

Може використати інноваційні технології (наприклад, технологію Шаталова). Має синтетичне мислення. Бере 

активну участь у групових формах роботи в межах етики професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-

конференціях, формує аргументацію, базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних 

цінностях;   застосовує оптимальну стратегію діяльності, бере на себе відповідальність; проводить рефлексію, 

самооцінку та коригування пізнавальної діяльності; вміє долати труднощі, вдосконалює з високим рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції тощо. Використовує під час навчання історико-краєзнавчий 

матеріал, здатен(на) його пропагувати через просвітницьку діяльність. Керується моральними та етичними нормами, 

з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід, поважає 
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різноманітність та мультикультурність в Україні. 

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного матеріалу, усвідомлені 

уміння і навички, здатен (на)  щодо їх застосування на практиці; відповідь чітка і практично завершена, у письмовій 

роботі є незначні помилки. Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Знає 

історичну термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, добре орієнтується в історичній 

хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно 

площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, 

економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, 

доводити, порівнювати історичний матеріал. Достатньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і 

синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Європі та Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати 

певні способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації 

інтегрувати знання для розв’язання власних проблем; будує аргументацію на основі 2-3 доказів, може рецензувати 

відповіді ровесників. Вміє організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію історичних джерел (як українською, так й 

іноземними мовами); може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. 

Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, однак не може розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники 

діяльності історичних осіб. 

Має певний рівень синтетичного мислення. Бере участь у групових формах роботи в межах етики професійних 

взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях, формує аргументацію (в аргументації зустрічаються окремі 

неточності), базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях; застосовує 

оптимальну стратегію діяльності; проводить самооцінку пізнавальної діяльності, вдосконалює з достатнім рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції тощо. Використовує під час навчання історико-краєзнавчий 

матеріал, здатен(на) його пропагувати через просвітницьку діяльність. Керується моральними та етичними нормами, 

з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід, поважає 

різноманітність та мультикультурність в Україні. 

Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), 

елементарні уміння і навички; не здатен (на) повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; 

відповідь не чітка і спрощена, у письмовій роботі є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної 

історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на 

запитання, а просто перераховує. Посередньо знає історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, задовільно 
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орієнтується в історичній хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Посередньо володіє історичним критичним 

мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) по середньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції, до кінця не 

здатен (на) інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати, 

рецензії відповідей ровесників поверхові. Вміє організовувати пошук історичних джерел, але не може їх критично 

проаналізувати. Не використовує сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Знає історичну 

персоналістику, але не може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні 

чинники діяльності історичних осіб. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. Бере пасивну участь у групових формах 

роботи в межах етики професійних взаємин, зокрема дискусіях, прес-конференціях; не застосовує оптимальну 

стратегію діяльності, не бере на себе відповідальність; не проводить рефлексію, самооцінку та коригування 

пізнавальної діяльності. Мінімально використовує під час навчання історико-краєзнавчий матеріал. Керується 

моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних позицій, враховує 

гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Вдосконалює з посереднім рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції. 

 Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння 

і навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; відповідь не змістовна і не доречна, у письмовій роботі є 

суттєві помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, 

науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Практично не знає історичну 

термінологію (до 25%), незадовільно орієнтується в історичній хронології (до 25%), не володіє просторовою 

компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Не 

володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Не здатен (на) оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Європі. Відсутня об’єктивна і неупереджена аргументація, самооцінка і оцінка інших. Не вміє 

організовувати пошук історичних джерел, не може їх критично проаналізувати. Не використовує сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. Знає історичну персоналістику на рівні переліку 

історичних постатей. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. У групових формах роботи тільки присутній 

(я) без особистої відповідальності, стратегії; не дотримується норм професійної етики, не виявляє усвідомлення 

необхідності удосконалення професійних якостей, не вдосконалює здобуті під час навчання компетенції. 

 

❖ Критерії оцінювання індивідуального завдання  
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Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень 

1-2 Кейс виконаний незадовільно, оскільки відтворити його зміст самостійно не може, відповідь недолуга, 

із значними помилками. Немає навичок командної роботи, не бере на себе відповідальність. Захист 

кейсу спрощений, із значними помилками. Не здійснював (ла) пошук інформації. Відсутня будь-яка 

аргументація. Відсутні самостійні висновки і синтетичні зв’язки. Не здатен використати наявний 

матеріал для роботи в школі. ІКТ використано недоречно. Не виявляє усвідомлення необхідності 

удосконалення професійних якостей. 

3-6 Кейс виконано задовільно. Студент може репродуктивно відтворити змісту кейсу, однак у його 

відповіді є помилки. Відсутні окремі складові кейсу. Може використати наявний у кейсі навчальний 

матеріал, але його зміст  не достатній; відповідь не чітка і спрощена. Здатен (на) посередньо оцінювати 

суспільні явища, процеси і тенденції, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання для розв’язання 

власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати. Вміє організовувати пошук 

історичної інформації, але не може її критично проаналізувати. Не достатньо використовує сучасні 

інформаційно-технологічні ресурси під час підготовки кейсу. Визначає роль людського фактора в 

історії, однак без необхідної аргументації. 

Не використовує інноваційні технології і не має синтетичного мислення. Бере пасивну участь у кейс-

технології;   не застосовує оптимальну стратегію діяльності, не бере на себе відповідальність. 

Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших світоглядних 

позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. 

Демонструє на посередньому рівні здатність використати знання, уміння і навички, необхідні для 

роботи в навчальних закладах середньої освіти. Може критично ставитися до результатів своєї праці, 

виявляє певне усвідомлення необхідності удосконалення професійних якостей. 

7-8 Кейс виконаний добре. Помилки під час захисту незначні. Є самостійні висновки на основі 

сформованих ціннісних орієнтирів і принципів наукової об’єктивності й неупередженості, 

пропонуються певні способи розв’язання суспільних проблем, що дозволяє в умовах неповної 

(недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних і суспільних проблем; 

аргументація є, але не повна (75%). Вміє організовувати пошук, аналіз та інтерпретацію історичної 

інформації; може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси у навчальній діяльності. 

Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та 

національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, однак не може розкрити 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Має певний рівень синтетичного мислення. Бере участь у роботі підготовки і захисту кейсу в межах 
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етики професійних взаємин, застосовує оптимальну стратегію під час захисту, чітко дає відповіді на 

запитання одногрупників; може приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів. 

Використовує історико-краєзнавчий матеріал, здатен(на) його пропагувати через просвітницьку 

діяльність. Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися до інших. 

Демонструє на достатньому рівні здатність використати знання, уміння і навички, необхідні для роботи 

в навчальних закладах середньої освіти. Може критично ставитися до результатів своєї праці, виявляє 

усвідомлення необхідності удосконалення професійних якостей. 

9-10 Здатність презентувати власну творчу інтерпретацію (версію, розуміння, оцінку) історичних явищ на 

основі захисту кейсу, ставити під сумнів усталені погляди, спростовувати стереотипи,  при захисті 

використовує значний обсяг джерел і літератури, висновки самостійні, тези здійснені на високому 

рівні, студент створив значну кількість роздаткового матеріалу тощо. 

Підготовлений у кейсі матеріал здатен використати на практиці; відповідь чітка і завершена. Здатен 

(на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні та світі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, 

пропонувати способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) 

інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем; будує переконливу 

аргументацію, рецензує відповіді ровесників. Вміє організовувати комплексний пошук, неупереджений 

аналіз та інтерпретацію історичної інформації; може використовувати сучасні інформаційно-

технологічні ресурси під час підготовки кейсу. Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних 

осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в 

історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Може використати інноваційні технології. Має синтетичне мислення. Бере активну участь у кейсі на 

всіх етапах його підготовки і презентації в межах етики професійних взаємин, формує аргументацію, 

базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях;   застосовує 

оптимальну стратегію діяльності, бере на себе відповідальність; проводить рефлексію, самооцінку та 

коригування пізнавальної діяльності; вміє долати труднощі; приймати рішення на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів. Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням ставитися 

до інших світоглядних позицій, враховує гендерний підхід,  поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. Демонструє на високому рівні здатність використати знання, уміння і 

навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти. Може критично ставитися до 

результатів своєї праці, бачить шляхи подолання труднощів, виявляє усвідомлення необхідності 

удосконалення професійних якостей. 
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❖ Критерії оцінки виконання контрольної роботи 

❖ 2+1+1+6=10 балів 

1 контрольна (10 балів) +2 контрольна(10 балів) = 20 балів (максимальна кількість) 

Тести на знання хронології (1 повністю правильна відповідь – 0,2 бали, частково правильна – 0,1. 

10 тестів*0,2 = 2 бали (максимальна кількість). 

Тести на знання історичних постатей (1 повністю правильна відповідь – 0,2 бали, частково 

правильна – 0,1. 5 тестів*0,2 = 1 бал (максимальна кількість) 

Тести на знання історичних джерел (або історіографії) (1 повністю правильна відповідь – 0,2 бали, 

частково правильна – 0,1. 5 тестів*0,2= 1 бал (максимальна кількість) 

2 теоретичні завдання максимальна кількість 6 балів (оцінки сумуються і діляться на 2). 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1-4 У студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і навички, тому не 

здатен (на) їх використати на практиці; у письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не 

ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та 

не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Практично не знає історичну термінологію і 

наукову періодизацію (до 25%), незадовільно орієнтується в історичній хронології (до 25%), не володіє 

просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати 

історичний матеріал. Не володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом Не здатен (на) 

оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Європі. Відсутня обʼєктивна і неупереджена 

аргументація. Знає історичну персоналістику на рівні переліку історичних постатей. Не має синтетичного 

мислення, безвідповідально ставиться до обраного фаху. 

5-6 У студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), елементарні уміння і 

навички; не здатен (на) повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; відповідь не 

чітка і спрощена, є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, 

джерелознавства, науковими концепціями на рівні їх перерахунку. Посередньо знає історичну 

термінологію і володіє понятійним апаратом, задовільно орієнтується в історичній хронології, не 

достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, 

доводити, порівнювати історичний матеріал, посередньо володіє історичним критичним мисленням, 

аналізом і синтезом. Здатен (на) посередньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Європі, до 

кінця не здатен (на) інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може 
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переконливо аргументувати. Знає історичну персоналістику, але не може порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль 

людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних 

осіб. 

Не має синтетичного мислення, враховує гендерний підхід, поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. Демонструє вдосконалення з низьким рівнем автономності здобуті під час 

навчання компетенції.  

7-8 Студент (ка) має глибокі і повні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, здатен (на) 

їх застосовувати на практиці; відповідь чітка і практично завершена, є незначні помилки (не більше 4). 

Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної і зарубіжної історіографії, джерелознавства, 

науковими концепціями, та, головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Знає 

історичну термінологію, володіє понятійним апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, 

володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно 

площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, 

економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Достатньо володіє історичним критичним 

мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів 

оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості, пропонувати певні способи розв’язання суспільних проблем; будує аргументацію (75%). 

Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних 

цінностей; визначати роль людського фактора в історії, однак не може розкрити внутрішні мотиви й 

зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Виявляє певний рівень синтетичного мислення; використовує історико-краєзнавчий матеріал, враховує 

гендерний підхід,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє вдосконалення з 

достатнім рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції.  

9-10 Студент (ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу, 

усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; відповідь 

чітка і завершена, відсутні помилки (або ж не більше 2). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями 

вітчизняної і зарубіжної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає 

історичну термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується в 

історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу 
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бачити за умовно площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс 

між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, 

співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. На високому рівні володіє 

історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих 

ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Центрально-Східній Європі, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання 

суспільних проблем; будує переконливу аргументацію. Може порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. Виявляє 

синтетичне мислення; використовує історико-краєзнавчий матеріал, враховує гендерний підхід,  поважає 

різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє вдосконалення з високим рівнем 

автономності здобуті під час навчання компетенції. 
 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Семестровий підсумковий контроль з навчальної дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень студента. Він проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді семестрового заліку у терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. Залік – форма підсумкового 

контролю, яка передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного програмного 

матеріалу з усієї дисципліни, здатності творчо використовувати здобуті знання та вміння, формувати 

власне ставлення до певної проблеми тощо. Зміст залікових завдань та критерії оцінювання 

встановлюються кафедрою історії словʼян.  

Семестровий залік оцінюється від 1 до 50 балів. Зміст питань, що виносяться на залік, форма 

та структура завдань та їх оцінювання визначається керівником курсу, затверджується на засіданні 

кафедри. 

Отриманий в результаті здачі заліку бал додається до виставлених балів за семінарські заняття 

та індивідуальні завдання, виконані в результаті самостійної роботи,  і складає підсумковий 

семестровий бал.  

Залікова робота з навчальної дисципліни передбачає формулювання  завдань: 3 – теоретичних, 

4 – знання історичних постатей, 2 – знання термінів та 5 – знання хронології. 

Три теоретичні завдання (по 13 балів кожне): 13+13+13=39 

Тестове завдання на знання хронології: 5 завдань по 1 балу=5 балів 
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Тестове завдання на знання історичних постатей або історичних термінів: 6 завдань по 1 балу = 6 

балів. 

 

Критерії оцінювання завдань на заліку (наведено максимальну кількість балів, яку можна 

здобути за відповідь на кожне завдання): 

Завдання Кількість 

балів 

1 теоретичне 12 балів 

2 теоретичне 12 балів 

3 теоретичне 12 балів 

5 знання хронології 0,2 бал•10=2 

бали 

4 знання історичних 

постатей 

1 бал•4= 4 бали 

3 знання історичних 

термінів 

1 бал•3=3 бали 

1 практичне 

(характеристика 

історичного джерела)  

5 балів 

Разом 50 балів 

 

Університетська 

шкала 

Національна 

шкала 

40 – 50 балів Відмінно (5) 

30 – 39 балів Добре (4) 

25 – 29 балів Задовільно (3) 

1 – 24 балів Незадовільно (2) 
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Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1-3 У студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і навички, тому 

не здатен (на) їх використати на практиці; у письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не 

ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими 

концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Практично не знає 

історичну термінологію (до 25%), незадовільно орієнтується в історичній хронології (до 25%), не 

володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 

порівнювати історичний матеріал. Не володіє історичним критичним мисленням, аналізом і 

синтезом Не здатен (на) оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Європі. Відсутня 

обʼєктивна і неупереджена аргументація. Знає історичну персоналістику на рівні переліку 

історичних постатей. Не має синтетичного мислення, не демонструє елементарне вдосконалення 

здобутих під час навчання компетенцій, безвідповідально ставиться до обраного фаху. 

4-6 У студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), наявні помітні 

прогалини у формуванні умінь і навичок, що не дозволить повною мірою використати їх у 

професійній діяльності; відповідь не чітка і спрощена, є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з 

досягненнями вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями на рівні їх 

перерахунку. Посередньо знає історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, задовільно 

орієнтується в історичній хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) 

посередньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, до кінця не здатен (на) 

інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо 

аргументувати. Знає історичну персоналістику, але не може порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Не має синтетичного мислення, враховує гендерний підхід, поважає різноманітність та 

мультикультурність в Україні. Демонструє елементарне вдосконалення здобутих під час навчання 

компетенцій. 

7-9 Студент (ка) має добрі знання програмного матеріалу (75%), сформовані уміння і навички, здатен 

(на) застосовувати знання, уміння і навички у професійній діяльності; відповідь чітка і практично 

завершена, є незначні помилки (не більше 4). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями 

вітчизняної і зарубіжної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, головне вміє їх 
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використовувати під час відповіді на запитання. Знає історичну термінологію, володіє понятійним 

апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією 

(інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно площинними зображеннями історичні 

факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і 

культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 

порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Європі та Україні, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні способи розв’язання 

суспільних проблем; будує аргументацію (75%). Може порівнювати й оцінювати діяльність 

історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, однак не може розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності 

історичних осіб. 

Виявляє певний рівень синтетичного мислення; використовує історико-краєзнавчий матеріал, 

враховує гендерний підхід,  розуміє значення культури як форми людського існування, поважає 

різноманітність та мультикультурність в Україні. Демонструє достатнє вдосконалення здобутих під 

час навчання компетенцій. 

10-12 Студент (ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу, 

усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; 

відповідь чітка і завершена, у ній відсутні помилки (не більше 2). Ознайомлений (а) з найновішими 

досягненнями вітчизняної і зарубіжної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та, 

головне вміє їх використовувати під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі 

принципи та ідеї. Знає історичну термінологію, володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується 

в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають 

змогу бачити за умовно площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює 

розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) 

самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Центрально-Східній Європі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем; будує переконливу 

аргументацію. Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. Виявляє синтетичне 

мислення; використовує історико-краєзнавчий матеріал, враховує гендерний підхід,  розуміє 
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значення культури як форми людського існування, поважає різноманітність та мультикультурність в 

Україні.  

      Зміст питань, що виносяться на залік, форма та структура завдань та їх оцінювання визначається 

керівником курсу, затверджується на засіданні кафедри. 

Отриманий в результаті здачі заліку бал додається до виставлених балів за семінарські заняття і 

складає підсумковий семестровий бал. 

Умови 

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Належне виконання: 

1) змісту питань планів семінарських занять, а також завдань, які виносяться на самостійну роботу. 

2) індивідуальних робіт  

Студент (-ка) допускається до підсумкового контролю (заліку) за умови відпрацювання усіх 

«заборгованостей» та набору 25 і більше балів.  

 

7. Політика курсу 

Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. Відвідування лекцій для студентів є 

обов’язковим. 

Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять також є обов’язковою умовою успішного 

складання курсу. Пропонуються наступні форми роботи на семінарських заняттях: виступ, опонування, рецензія, 

участь у дискусії, прес-конференції, захист кейсів ін. При цьому враховуватимуться лише логічно обґрунтовані 

виступи, альтернативна теза чи спростування поданої, а не фактична підтримка тези виступаючого, змістовне 

рецензування та коментар чи доповнення, що дійсно сприятиме розгляду проблеми. Важливим є використання 

студентами навчального матеріалу історії Центрально-Східної Європи для майбутньої професії «вчитель історії і 

суспільствознавчих предметів», вміння формувати навчально-методичний комплекс з тем для використання в 

школі. 

Політика курсу передбачає перездачу усіх невиконаних завдань в силу серйозних запізнень на заняття або 

пропущених пар без поважних причин. За умови відсутності студента (-ки) на лекції чи семінарському занятті, 

отримання негативної оцінки на семінарських заняттях або ж невчасного виконання індивідуальної роботи 

визначений день для відпрацювання пропущених аудиторних занять, негативних оцінок та подачі індивідуальних 

робіт – середа, 1400 – 1600. У випадку запозичених робіт, випадків плагіату, виявів академічної недоброчесності 



39 

(списування), недобропорядної поведінки в аудиторії викладач пропонує студентові (-ці) повторно виконати 

необхідний вид роботи. 
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