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1. Загальна інформація 

Назва 

дисципліни 

Історія середніх віків 

Викладач (-і) Мирослав Михайлович Волощук 

Контактний 

телефон 

викладача 

+380342596103 

E-mail 

викладача 

Myrkomyrko79@gmail.com 

Формат 

дисципліни 

Лекційні, практичні, індивідуальні завдання. Самостійна робота у 

широкому вимірі персональних практик студента 

Обсяг 

дисципліни 

6 кредити ЄКТС (180 годин) 

Посилання 

на сайт 

дистанційног

о навчання 

http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewOneCourse&id_cat=46&id

_cou=287 

Консультації передбачаються 

2. Анотація до курсу 
Історія Середніх віків – одна з найфундаментальніших вузівських навчальних дисциплін, 

котра хронологічно охоплює період історії V–XV ст. З інших предметів, які пропонують студентам 

найрізноманітніші напрями розвитку всесвітньої історії, Середньовіччя чи не найскладніше, 

насичене хронологією, термінологією, власними назвами. Політична карта Європи і світу цього часу 
– одна з найяскравіших, часто змінюється в силу династичної, військово-політичної, релігійної чи 

іншої кон’юнктури. Континент за понад тисячолітню історію дізнався про десятки керівних 

династій, чимало систем світобачення і світосприйняття, зіткнення цілих цивілізацій. Звідси – 
особлива складність вивчення епохи. Для вчителя історії ЗОШ проблема полягає ще й в тому, що на 

відміну від Античної епохи, чи Ранньомодерної доби, Середньовіччя репрезентоване старими, 

головно, умовно «мертвими» в повсякденному усному вжитку, мовами: вульгарною латинською, 
середньо-грецькою, церковнослов’янською, верхньонімецьким діалектом, арабською, періодично 

гебрайською та ін. Специфіка пояснення дітям у школі такого кшталту строкатої історії завжди 

наштовхується на чималі перешкоди, які спробуємо спросити у даному конкретному випадку. Самих 

лише теоретичних знань, як часто є, не завжди виявляється достатньо. У цьому випадку варто 
володіти цілим арсеналом програмних та предметних компетентностей задля якісного і 

продуктивного викладання предмету у школі. 

3. Мета та цілі курсу  
Мета та цілі курсі опираються на освітню програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта (Історія) у ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», програмові вимоги, що 
включають перелік найосновніших тем, які обговорюватимуться на лекціях, готуватимуться 

студентами на практичних, або ж виконуватимуться як самостійна робота (конспект монографій, 

творчі виступи, есе, мультимедійні презентації тощо). Однак під час навчання тематика модуля може 

змінюватися залежно від напряму розвитку викладання предмету. Усестороннє опрацювання 
запропонованих тем має надати студентові не лише широку базу знань із окресленого предмета, а й 

закріпити відповідні практичні навички, допомогти опанувати і застосувати загальні засади 

методології наукової та професійної педагогічної діяльності за спеціальністю Середня освіта 

(Історія) (див. пункт 4. Результати навчання (компетентності)). Метою є також формування 

загальних, спеціальних, професійних 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, формування професійних компетентностей майбутніх учителів історії 

і суспільствознавчих предметів з фаховими інтересами до впровадження інноваційних 
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технологій з метою безперервного подальшого навчання та підвищення професійного рівня, 

що забезпечить високий рівень їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку 

праці; виховання високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, спроможних 

вносити істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України.  
 

Завдання: ознайомити студентів із політичною, соціально-економічною, освітньо-культурною, 
релігійною історією Середніх віків V–XV ст.; навчити використовувати в професійній і соціальній 

діяльності знання середньовічної історії, порівнювати їх із українською 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. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси історії Середніх віків , необхідні для роботи в 

навчальних закладах середньої освіти(D2). 

– термінологію та наукову періодизацію історії Середніх віків (D5). 

вміти: 

– характеризувати основні тенденції і закономірності історичного поступу людства 

різних епох, розуміти роль і місце людини в історії Середніх віків (D6). 

– аналізувати, синтезувати, порівнювати історичну інформацію, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки(D11). 

– розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал у вербальній і невербальній формах 

різного обсягу й складності, дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових 

та навчальних текстів(D15). 

– самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції історії Середніх віків, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості(D22). 

 
Програмні та предметні компетентності розвиваються суміжно, в контексті виконання низки 
теоретичних і практичних завдань, передбачених програмовими вимогами навчальної дисципліни. 

У процесі їхнього виконання студент (майбутній вчитель) вдосконалюватиме комунікативну, 

лінгвістичну, інформаційно-цифрову, соціальну у громадянську компетентності, виробить навик 

постійно вчитися, шукати нове і вдосконалюватися у вже відомому, виростатиме у власному 
соціокультурному просторі та, безперечно, володітиме широким спектром фахових, предметних 

компетентностей вчителя-професіонала  

1. Робота з першоджерелом (належить до лінгвістичної, інформаційно-цифрової, 

загальнокультурної компетентності, у цілому – навчання вчитися) 

Студент отримує фрагмент джерела на староболгарській (церковнослов’янській), латинській 

мовах доби Середньовіччя (оригінал або вже відчитана його версія – у випадку тексту на латині) 
задля типологізації, встановлення авторства та часу написання, вичленення незнайомої термінології 

(власні назви – імені, предикати, прізвиська осіб, географічні локоніми й хороніми, спеціальні 

поняття – уряди, адміністративну номенклатуру, етноніми тощо) та її пояснення, а також коментаря 

отриманого фрагмента джерела. Такий навик буде корисним під час прищеплення учням розуміння 
елементів наукової роботи, ознайомлення із живою історією, проникнення в її найпотаємніші 

глибини 

2. Реферований переклад статті з іноземної мови (лінгвістична, інформаційно-цифрова, 

загальнокультурна компетентність, навчання вчитися, а також низка фахово-

предметних: наявність системи знань із предметної області майбутньої професії, Наявність 

основних теорій та концепцій сучасної історіографії, джерелознавства, здійснення 

джерелознавчого та історіографічного аналізу зібраної інформації) 
Студент отримує на переклад, із власної ініціативи запропонованої іноземної мови, наукову 

статтю або фрагмент монографії обсягом не більше 15 сторінок, які повинен перекласти близько до 

тексту в учнівському зошиті, здійснивши чіткий бібліографічний її опис та перекладені сторінки. 
Така форма роботи не тільки виховує культуру спілкування (невербального) іноземною мовою, а й 

виховує у студентові знання в галузі зарубіжної історіографії, наукову етику ведення конспекту, 



здатність застосовувати сучасні методи і освітні технології (online переклади, новітні для цього 

гаджети тощо). 

3. Опрацювання спеціалізованої музейної експозиції (належить до комунікативної, 

соціальної і громадянської, загальнокультурної компетентностей, у цілому – навчання 

вчитися) 

Студент з цією метою самостійно відвідує музей, у якому присутні спеціалізовані тимчасові 
медієвістичні виставки або стаціонарні покази. Його завдання передбачає опрацювання та 

класифікацію цієї експозиції за характерними критеріями побаченого, наприклад: війна, побут і 

повсякдення, господарство і ремесла, світ релігійних уявлень і міфологія, освіта і наука, символи 
влади та ін. Прикінцевим варіантом підготовки є розгорнутий конспект та усний виступ. Вітається 

мультимедійна презентація. Такого роду робота важлива для частішого залучення дітей відвідувати 

музеї, вміння пояснити експозицію, дати чіткий розлогий, а головне, цікавий коментар до будь-якого 
артефакту, прививати висококультурні цінності, вміти логістично грамотно побудувати такі 

відвідини музею, знати головні тематичні музеї світу, Європи і України (свого краю) 

4. Археологічний артефакт (належить до лінгвістичної, інформаційно-цифрової, 

компетентності, компетентності у природничих науках та технологіях, 

загальнокультурної та екологічної компетентностей, у цілому – навчання вчитися) 

У цьому випадку студент має справу із живим світком матеріальної минувшини – окремим 

археологічним артефактом (музейний експонат, приватна власність, підйомний матеріал під час 
польових досліджень, тощо). За допомогою інструментарію спеціальних історичних дисциплін та 

даних археології він має навчитися атрибутувати цей предмет дослідження, датувати, пов’язати із 

чітким колом осіб та пояснити його використання, зіставити і порівняти з іншими типологічно 

схожими артефактами, вміти встановити його вартість, відчитати на ньому напис, перекласти його та 
відкоментувати. Дитина зможе відчути «дух епохи», торкнутися своїми руками до «живої історії», а 

відтак ще більше полюбити її, коли матиме справу, хоча б час від часу, із такими елементами занять. 

Сучасні технології дадуть змогу студентові такого роду завдання проводити online (інклюзивна 
освіта), застосовувати новітні гаджети тощо. Відвідини археологічних досліджень виховає в учнів 

розуміння важливості дбати про екологію краю, грамотного ведення такого роду студій. 

5. Спеціалізована бібліографія (належить до циклу компетентностей за предметом, бо дає 
змогу студентові виробити систему знань основних теорій і концепцій сучасної історіографії, 

джерелознавства, здійснення джерелознавчого і історіографічного аналізу зібраної 

інформації. Сюди ж відносимо лінгвістичну компетентність, навчання вчитися, загально 

культурну компетентність) 
З метою вироблення навику проведення наукових студій студент повинен навчитися 

грамотно складати бібліографічний опис видань на різну тематику. З цією метою пропонується 

компонування в окремому конспекті списку джерел кількістю до 50 позицій з довільно обраної 
студентом теми. При цьому бібліографія не обов’язково мусить бути лише українською мовою.  

Особливо корисним цей елемент роботи є при підготовці учнів до шкільних, регіональних та 

всеукраїнських олімпіад і конкурсів з історії, Малої Академії наук тощо, коли учень разом зі своїм 
вчителем повинні грамотно і з елементами наукової підготувати перше наукове дослідження  

6.  Розробка медієвістичного туристичного маршруту (комунікативна компетентність, 

лінгвістична, громадянська, загальнокультурна компетентність, навчання вчитися та 

здорового способу життя, поєднана із низкою фахових) 
Збір та обробка даних про перелік медієвістичних пам’яток тієї чи іншої частини нашого 

краю і держави мають допомогти студентові скласти мапу туристичного маршруту, чітко прописати 

логістику та кошторис витрат поїздки, рекламу, екскурсійну програму й дозвілля (тут присутні 
навики підприємницької діяльності, міждисциплінарні підходи до справи, здатність керувати 

групами людей та вміння себе поводити в колективі). Окреслений елемент повинен дозволити краще 

зрозуміти організацію і проведення пішохідних, велосипедних чи автобусних екскурсій, особливо 

пам’ятками, котрим властива середньовічна історія. Через участь у таких екскурсіях дітьми (і 
вчителями школи, батьками дітей також) краще засвоюється навчальний матеріал, розвивається 

любов до рідного краю та його історії, загальнокультурні цінності, почуття патріотизму, свого 

статусу у суспільстві та вагомості власної професійної діяльності, а водночас застосування вчителем 
на практиці як теоретичних, так і практичних знань, вмінь, навичок, а також здатності до розуміння 

теоретичних і практичних засад економічної науки та підприємницької діяльності, основних 

особливостей сучасної світової та національної економіки, формування економічної грамотності і 
підприємливості. 



7. Термінологічний диктант (належить до лінгвістичних, загальнокультурних 

компетентностей, але, насамперед, має стосунок до формування фахово-предметних) 
Під час практичного заняття студент отримує комплекс середньовічних термінів, які має 

вміти розлого пояснити (чимало з них латинського, грецького, арабського та іншого походження), 

датувати (використовуються компетентності у СІД та міждисциплінарні підходи) та чітко пов’язати з 

конкретними історичними подіями (причинно-наслідкові зв’язки, наявність системи знань основних 
теорій і концепцій сучасної історіографії, джерелознавства, здійснення джерелознавчого та 

історіографічного аналізу зібраної інформації; вміння їх критично аналізувати, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості), назвавши джерело чи комплекс джерел, в 
яких вони згадуються. Понятійно-категоріальний апарат доби Середньовіччя – один із найбільш 

насичених, а відтак потребує від майбутнього вчителя кращого і простішого засвоєння з метою 

доступнішого пояснення учням школи. 

8. Коментування документального та художнього історичного кіно (інформаційно-

цифрова компетентність, навчання вчитися, загальнокультурна та низка фахових 

компетентностей) 

Завдання студента передбачатиме складення фахового історичного коментаря до довільно обраного 
документального та художнього історичного фільму на тему вітчизняного чи європейського 

Середньовіччя, вичленення в сюжеті історичної правди і режисерського вимислу (із добіркою 

пристосування предметних компетентностей, утім міждисциплінарного характеру: здатність 
усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, формувати й науково аргументувати власну позицію, 

брати активну участь у дискусіях; здатність порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із 

позиції загальнолюдських та національних цінностей), локалізацію місцевості розгортання ключових 

подій, датування їх, встановлення головних героїв, окреслення побуту та повсякдення тощо. Елемент 
використання кіносюжетів під час уроків історії у школах (здатність застосовувати знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної та професійної підготовки в практичній діяльності – у 

викладанні історії і суспільствознавчих предметів, організації навчально-виховного процесу, 
розробці навчально-методичного забезпечення дисципліни) – давно відомий, виправданий засіб з 

метою кращого засвоєння учнями знань 

 

Програмні компетентності 

– Інтегральна компетентність (С1). Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і прийняття рішень у 

практиці викладання історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах 

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

теорій та методів професійно спрямованих наук і характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі. 

– Комунікативна (С2) – здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) 

українською – державною мовою; здатність реагувати мовними засобами на повний 

спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні і на практиці. 

– Компетентності в природничих науках і технологіях (С5) – це наукове розуміння 

природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній 

діяльності; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

– Здатність системно відтворювати історичні знання, факти, події і процеси із всесвітньої 

історії у контексті формування цілісної історичної картини світу (С11). 

– Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом, хронологією та науковою 

періодизацією (С14). 

– Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, аналізувати і систематизувати, 

порівнювати і формувати й науково аргументувати власну позицію, брати активну 

участь у дискусіях (С17). 

– Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі навчальної 

інформації, дотримуючись грамотності і вимог до написання наукових та навчальних 

текстів (С24). 

– Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в 



історії, розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності історичних осіб, соціальних 

груп (С25). 

– Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та світі, 

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

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 36 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 

самостійна робота 114 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

4 Історія і археологія 2 курс нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Вступ 
Загальне 

поняття 

середньовічної 
історії, її місце 

в історії 

європейської 

цивілізації. 
Предмет, мета 

і завдання з 

вивчення 
історії 

Середніх віків 

у ЗОШ 
Походження 

терміну 

“середні віки”, 

їхнє розуміння 
учнями і 

студентами. 

Хронологічні 
рамки і 

періодизація 

курсу історії 
середніх віків. 

Найважливіші 

джерела з 

історії 
середньовіччя. 

Що повинен 

знати вчитель? 

Лекція Дейвіс Н. Європа. 
Історія. – К., 2000. 

Люблинская А.Д. 

Источниковедение 
истории средних 

веков. – Л., 1955. 

2 - Впродовж лекції 

Германці на 

рубежі двох ер. 

Джерела до 

історії 
германців (на 

рубежі двох 

Лекція Грацианский Н.П. Из 

социально-

экономической 

истории 
западноевропейского 

средневековья. – М., 

4 - Впродовж лекції 



ер): шкільна 

вибірка; 
Походження і 

розселення 

германців; 

Природно-
географічне 

середовище. 

Ілюстрації 
підручників та 

музейна 

реальність. 
Господарство 

германців за 

даними 

античних 
авторів та 

археологічних 

досліджень; 
Суспільний 

лад давніх 

германців; 

Релігійні 
вірування 

германців. Як 

сучасна 
кіноіндустрія 

відобрає світ 

германців 

1960. – 408 с. 

Грацианский Н.П. К 
толкованию термина 

«villa» в Салической 

правде // Средние 

века. – 1946. – Вып.2. 
– С.59-73. 

История крестьянства 

в Европе: В 3 т. – М., 
1985. – Т.1. 

Церква V–XI 
ст. 

Становлення 

Християнської 
догматики. 

Вселенські 

собори. 
Християнізація 

германських 

племен і 

кельтів. 
Виникнення 

чернецтва. 

Статут св. 
Бенедикта. 

Становище 

церкви в 
імперії 

Каролінгів. 

Папство і 

західна церква 
у другій 

половині ІХ – 

середині ХІ ст. 
Проблеми з 

вивчення 

історії Церкви 

в школі. 

Лекція Головащенко С. 
Історія християнства. 

Курс лекцій. – К., 

1999. – 352 с. 
Гоне К. Великие 

христианские 

мыслители. – СПб., 
2000. – 442 с. 

Ковальський Я. В. 

Папы и папство. – М., 

1991 – 234 с. 
Коструба Т. Нариси з 

церковної історії Х–

ХІІІ століття / 
Коструба Т. Вибрані 

твори. – Торонто, 

1956. – 136 с. 

4 - Впродовж лекції 



Сучасні 

гендерні студії 
та їхні загрози 

учнівській 

молоді 

Східна 
Римська 

імперія. 

Виникнення 
Візантійської 

імперії. 

Учнівський 

кейс-
порівняння 

імперій: 

Специфічні 
риси 

ранньоромейськ

ого суспільства. 
Політична 

система 

Візантійської 

імперії (IV – 
середина VII 

ст.). Розквіт 

держави за 
Юстиніана І 

(образ 

імператора в 

шкільних 
підручниках). 

Міські 

незадоволення. 
Повстання 

“Ніка” (532 р.). 

Ослаблення 
Візантійської 

імперії у кінці 

VI–VII ст. 

Зміни у 
соціально-

політичному 

устрої. 
Особливості 

генезису 

феодалізму у 
Візантійській 

імперії. 

Іконоборство 

(726–843 рр.). 
Повстання 

Фоми 

Слов’янина.  

Лекція Балух В.О. 
Візантиністика. – 

Чернівці, 2006. 

Всемирная история: В 
24 т. – Минск, 1996. 

Гийу А. Византийская 

цивилизация. – 

Екатеринбург, 2005. 

4 - Впродовж лекції 

Джерела. 
Що таке 

середньовічне 

джерело та як 

Семінар Люблинская А.Д. 
Источниковедение 

истории средних веков. 

– Л., 1955. 

2 1-5 Впродовж 
семінару 



його вивчати у 

школі? 
Класифікація і 

типологія 

середньовічни

х документів. 
Головні 

джерела з 

історії 
Середньовіччя 

V–ХІ ст.  

Історія 

західноєвропейського 
Середньовіччя. 

Хрестоматія / 

Упорядник М.О. Рудь. – 

К., 2005. 
Хрестоматия по 

истории средних веков: 

В 3 т. / Под ред. С.Д. 
Сказкина. – М., 1961. – 

Т.1. 

«Салічна 

Правда» 
(«Салічний 

Закон») як 

історичне 
джерело: що 

треба про 

нього знати 
учневі? 

Господарство 

франків кінця 

V – початку VI 
ст. Соціальна і 

майнова 

диференціація 
у франків та 

соціальні зміни 

у галло-

римському 
населенні. 

Політичний 

устрій у 
франків на 

початку VI ст. 

за шкільними 
підручниками 

у Європі та 

Україні 

Семінар Салическая Правда / 

Пер. с латинского Н.П. 
Грацианского. – М., 

1950. 

Історія 
західноєвропейського 

Середньовіччя. 

Хрестоматія / 
Упорядник М.О. Рудь. – 

К., 2005. 

Неусыхин А.И. Новые 

данные по 
источниковедению 

«Салической Правды» // 

Средние века. – М., 
1960. – Вып.17. – С. 

394-409. 

Неусыхин А.И. Новые 

данные по 
источниковедению 

«Салической Правды» // 

Средние века. – М., 
1962. – Вып. 21. – С.38-

54. 

2 1-5 Впродовж 

семінару 

Феодалізація 
франків. 

Характеристик

а джерел. 
Історіографія 

теми. Поява 

залежного 

селянства: 
наскільки 

вивчення 

проблем 
селянства 

відрізнялося у 

шкільній освіті 

СРСР і 
України. 

Прекарні 

відносини 

Семінар Корсунский А.Р. 
Раннефеодальное 

государство и 

формирование 
феодальной 

собственности в 

Западной Европе. – М., 

1970. 
Михаловская Н.С. 

Каролингский 

иммунитет // Средние 
века. – 1946. – Вып. 2. – 

С. 135–154. 

Серовайский Я.Д. О 

путях формирования 
феодальной 

собственности на леса и 

пастбища во франкском 

2 1-5 Впродовж 
семінару 



патронат-

комендації, 
бенефіції. 

Зростання 

феодальної 

земельної 
власності, її 

форми та 

характер. 
Феодальна 

ієрархія та 

васалітет. 
Імунітет 

государстве // Средние 

века. – 1971. – Вып. 33. 
– С. 61–80. 

 КР №1 Частина 1, № 1 2 1-10 Впродовж КР 

Місто. 

Джерела та 
історіографія 

проблеми. Що 

повинен про 

середньовічне
місто знати 

учень. 

Причини і 
передумови 

появи 

середньовічни

х міст в 
країнах 

Європи. 

Боротьба міст 
за 

незалежність 

(на прикладі 
Італії, Франції 

та Німеччини). 

Міське право і 

види міського 
самоврядуванн

я. Приклад 

міського 
самоврядуванн

я з історії 

населеного 
пункту школи 

Семінар Средневековое 

городское право ХІІ–
ХІІІ вв. Сборник 

текстов / Под ред. С.М. 

Стама. – Саратов, 1989. 

Стоклицкая-
Терешкович В.В., 

Плешкова С.Л. 

Средневековые города в 
Западной Европе в ХІ–

XV вв. Сборник 

источников. – М., 1989. 

2 1-5 Впродовж 

семінару 

Цехи. 

Джерела та 

історіографія 
проблеми. 

Причини та 

передумови 
виникнення 

цехів. 

Структура 

цехів, цехове 
виробництво. 

Цехові статути 

Німеччини, 

Семінар Регистры ремесел в 

торговле Парижа // 

Средние века. – 
1957. – Вып.10. – 

С.306-340. 

Регистры ремесел в 
торговле Парижа // 

Средние века. – 

1958. – Вып. 11. – 

С. 171–200. 
Хрестоматия по 

истории средних 

веков: В 3 т. / Под ред. 

2 1-5 Впродовж 

семінару 



Італії та 

Франції: 
шкільна 

вибірка учня. 

Соціальна 

боротьба у 
цехах, її 

причини, 

характер та 
наслідки. Чому 

цех – 

важливий 
елемент 

розвитку міста: 

запитальник 

для учня 

С.Д. Сказкина. – М., 

1961. – Т.1. 
Хрестоматия по 

истории средних 

веков: В 3 т. / Под ред. 

С. Д. Сказкина. – М., 
1963. – Т. 2. 

Культура 

Середньовічна 

культура 
очима учня. 

Література (за 

шкільним 

підручником). 
Мистецтво 

(музеї, які 

варто відвідати 
учневі школи) 

Філософія  

Семінар Городская культура. – 

М., 1984. 

Гуревич А.Я. 
Категории 

средневековой 

культуры. – М., 1984. 

Гуревич А.Я. 
Культура и общество 

средневековой 

Европы глазами 
современников. – М., 

1989. 

2 1-5 Впродовж 

семінару 

 КР № 2 Частина 1 № 2 2 1-10 Впродовж КР 

Хрестові 
Походи. 

Зародження 

Хрестоносного 

руху і 
становлення 

перших держав 

хрестоносців 
(один день із 

життя рицаря 

очима учня 
ЗОШ). 

Проблема 

перенесення 

західноєвропей
ської моделі 

феодального 

устрою на 
Близький Схід. 

Створення 

духовно-
рицарських 

Орденів. 

Другий і третій 

хрестові 
походи (як 

поєднуються 

їхні події із 

Лекція Ададуров В. Історія 
Франції. Королівська 

держава та створення 

нації. – Львів, 2002. 

История крестовых 
походов, СПб., 2003 

2 - Впродовж лекції 



темами 

світової 
літератури: 

«Робін Гуд», 

«Айвенго» та 

ін.). Четвертий 
хрестовий 

похід і падіння 

Константиноп
оля 1204 р. 

Військові 

кампанії на 
Близький Схід 

Ендре ІІ та 

Фрідріха ІІ 

Штауфена. 
Останні 

хрестові 

походи 
Діяльність 

Людовіка ІХ 

(окреслення 

наслідків ХП 
очима учня 

ЗОШ) 

Західна Європа 
ХІ–XV ст. 

Виникнення 

єдиного 

Німецького 
королівства 

(учнівська 

компетентніст
ь: різниця 

королівства і 

імперії). 
Соціальні 

відносини та 

економіка 

Німеччини у 
ІХ – на 

початку ХІ ст. 

Зовнішня 
політика 

німецьких 

імператорів у 
Х – на початку 

ХІ ст. (роль 

особи у 

шкільному 
наративі) 

Імперська 

Церква у 
Німеччині (Х – 

початок ХІ 

ст.). 

Лекція Ковальський Я. В. 
Папы и папство. – М., 

1991 – 234 с. 

Лінч Дж. 

Середньовічна Церква: 
Коротка історія / 

Переклад з англійської 

В.Шовкун. – К., 1994. 
– 348 с. 

2 - Впродовж лекції 

Дунайські Лекція Шушарин В.П. Ранний 2 - Впродовж лекції 



монархії. 

Чому у ЗОШ 
важливо 

вивчати 

історію своїх 

найближчих 
сусідів? 

Зародження 

угорської 
державності у 

Х–ХІ ст. 

Феодальна 
знать, 

оформлення 

інституту 

королівської 
влади 

(учнівська 

компетентніст
ь: різниця 

короля від 

князя). Місце 

Угорщини в 
системі 

міжнародних 

відносин ХІ–
ХІІІ ст. (наш 

край та 

Угорське 
королівство: 

подорож з 

учнями до 

середньовічног
о Галича). 

Угорщина в 

ХІV – першій 
третині XV ст.. 

Матяш 

Хуньяді. Криза 
королівської 

влади XV ст. 

Угорське 

королівство й 
турки. 

Утворення і 

розвиток 
господарств 

Валахія та 

князівства 

Молдова. 

этап этнической 

истории венгров. 
Проблемы этнического 

самосознания. – М., 

1997.  

Шушарин В.П. 
Свидетельства 

письменных 

памятников 
королевства Венгрии 

об этническом составе 

населения восточного 
Прикарпатья первой 

половины ХІІІ века // 

История СССР. – 1978. 

– №2. – С.38-53. 
История Венгрии : в 3 

т. / Ред. коллегия Т. М. 

Исламов и др. – М., 
1971 – 1972. – Т. 1. – 

644 с. 

 

Історіографія. 

Розуміння 

сутності 
феодалізму 

нарівні 

вивчення 

історії 

Лекція Яковенко Н. Вступ до 

історії. Київ, 2006 

Рутенбург В.И. 
Титаны Возрождения. 

– Л., 1976. 

Гарен Э. Проблемы 

итальянского 

2 - Впродовж лекції 



Середніх віків 

у ЗОШ. 
Історіографія 

XVI–XVIII ст. 

Медієвістика в 

першій 
половині ХІХ 

– другій 

половині ХІХ 
ст. 

Медієвістика 

першої 
половини ХХ 

ст. Концепції 

феодалізму у 

Західній 
медієвістиці 

другої 

половини ХХ – 
початку ХХІ 

ст. 

Західноєвропе

йський 
феодалізм у 

радянській 

медієвістиці. 
Сучасні 

українські 

дослідження з 
історії 

Середніх віків 

та їхня 

адаптація в 
шкільній 

програмі 

предмету 

Возрождения. – М., 

1986. 
 

 

Станові 

монархії. 

Характеристик

а джерел. 
Історіографія 

теми. Велика 

хартія 
вольностей та 

формування 

парламентариз
му в 

Англійському 

королівстві 

(шкільний 
вимір теми). 

Зміни в 

розвитку 
політичного 

управління 

Францією 

кінця ХІІІ – 

Семінар Альтамира-и-Кревеа Р. 

История Испании / 

Под ред. З.Мосиной. – 

М., 1951. – 357 с. 
Барг М.А. 

Исследование по 

истории английского 
феодализма в ХІ – ХІІІ 

вв. – М., 1962. 

Варьяш О.И., Черных 
А.П. Португалия: 

дороги истории. – М., 

1990. 

Денисова Н. А. К 
вопросу о 

политической роли 

горожан в 
Генеральных Штатах 

Франции начала ХVI 

в. // Вестник 

Московского 

2 1-5 Впродовж 

семінару 



початку XIV 

ст. Утворення 
Генеральних 

штатів (що ми 

знаємо про це 

із шкільного 
курсу світової 

літератури?). 

Вплив 
Реконкісти на 

становлення 

станово-
представницьк

их органів 

держав 

Піренейського 
півострова. 

Роль кортесів 

университета. – 1969. 

– № 3. – С. 56–68. 
Корсунский А.Р. 

История Испании ІХ – 

ХІІІ вв. – М., 1976. 

Єресі (як 
вивчати 

делікатні теми 

історії Церкви 

в ЗОШ?). 
Вчення та 

діяльність 

Арнольда 
Брешианського

. Єресі катарів 

та вальденів. 

Альбігойські 
хрестові 

походи ХІІІ ст. 

Вчення 
Йоахима 

Флорського. 

Повстання 
Дольчіно 

Семінар Релігієзнавчий 
словник / За ред.. 

А.Колодного і 

Б.Лобовика. – К., 1996. 

Таевский Д.А. 
Христианские ереси и 

секты I – XXI веков. 

Словарь. – М., 2003. – 
320 с. 

Чибич С. Історія 

християнської 

церкви.– Львів, 2001.– 
600 с. 

2 1-5 Впродовж 
семінару 

Селянсько-

плебейські 

повстання (в 
чому різниця 

їх вивчення 

шкільної 
програми 

СРСР і 

України?). 

Зміни в 
розвитку євро-

пейського села 

та міста XIV 
ст. Жакерія. 

Селянсько-

плебейське 

повстання 
Уота Тайлера. 

Повстання 

чомпі у 

Семінар Басовская Н.И. И живы 

памятью столетий. 

Очерки о вождях 
народных движений в 

средневековой Европе. – 

Минск, 1987. 
Басовская Н. И. 

Столетняя война: 

леопард против лилии. – 

М., 2003. – 428 с. 
Гутнова Е.В. 

Классовая борьба и 

общественное 
сознание крестьянства 

в средневековой 

Западной Европе (ХІ–

XV вв.). – М., 1984. 

2 1-5 Впродовж 

семінару 



Флоренції 

 КР № 3 Частина 2 № 1 2 1-10 Впродовж КР 

Міжнародні 
відносини 

(адаптативніст

ь курсу у 
шкільну 

програму з 

історії). 

Між-
династичні 

шлюби. 

Середньовічна 
дипломатія. 

Хрестові 

походи 
християн 

проти 

християн. 

Анти-турецькі 
коаліції. 

Внутрішні 

проблеми 
Церкви XIV–

XV ст. 

Семінар Зінченко А. Історія 
дипломатії від давнини 

до початку нового 

часу. Навчальний 
посібник. – Вінниця, 

2002. 

Попов Н. 

Династические браки 
и брачная дипломатия 

в Западной Европе 

раннего нового 
времени // Новая и 

новейшая история. – 

1998. – № 6. – С. 48–
65. 

Сванидзе А.А. Эпоха 

уний в северной 

Европе XIV – начала 
XV вв. – М., 1980. 

2 1-5 Впродовж 
семінару 

Університети. 

Що учні 
повинні знати 

про вищу 

школу в 
Європі? 

Витоки 

формування 

системи 
університетів. 

Поняття вищої 

освіти доби 
Середньовіччя. 

Болонья, 

Сорбона, 
Оксфорд, 

Кембридж. 

Методи та 

форми 
навчання 

(шкільна 

вибірка 
університетськ

у статутів). 

Контингент 
студентів 

Семінар Добиаш-

Рождественская О. 
Культура 

западноевропейского 

Средневековья. – М., 
1987. 

Дюбі Ж. Доба соборів. 

Мистецтво та 

суспільство 980 – 1420 
років. – К., 2003. 

Итальянское 

Возрождение: 
Гуманизм второй 

половины XIV – 

первой половины XV 
вв. / Сост. Н.В. 

Ревякина. – 

Новосибирск, 1975. 

2 1-5 Впродовж 

семінару 

Культура. 

Матеріальна 

культура ХІІ–
XV ст. Готика. 

Початки 

Відродження. 

Семінар Дюбі Ж. Доба соборів. 

Мистецтво та 

суспільство 980–1420 
років. – К., 2003. 

Ле Гофф Ж. 

Цивилизация 

2 1-5 Впродовж 

семінару 



Світогляд 

середньовічної 
людини. Зміни 

уявлень про 

будову світу, 

час, простір 
(учнівські 

експерименти). 

Успіхи у 
розвитку науки 

і техніки XIV – 

другої 
половини 

XV ст. 

(короткий 

музейний 
учнівський 

досвід) 

средневекового Запада. 

– Екатеринбург, 2005. 
Рутенбург В.И. 

Итальянский город от 

раннего средневековья 

до Возрождения. 
Очерки. – Л., 1987. 

Рутенбург В.И. 

Титаны Возрождения. 
– Л., 1976. 

 

 КР №4 Модуль 4 2 1-10 Впродовж КР 

Араби. 
Походження 

арабів. Аравія. 

Мохаммед 
(учнівська 

компетентніст

ь: різниця 

вчення Біблії і 
Корану). 

Завоювання 

арабів 

Лекція Доктор Рахман. 
Краткая история 

Ислама. Хронология 

событий 570 – 1000 гг. 
от Рождества 

Христова. – М.: 

ИММАН, 2003. 

Колесников Алий 
Иванович. Завоевание 

Ирана арабами (Иран 

при «праведных» 
халифах). – М.: Наука, 

1982. 

Мюллер Август. 
История ислама. – М., 

2004. – Т. 1–2. 

2 - Впродовж лекції 

Китай. 

Імперії Хань, 
Сун, Тан, 

держава 

киданів, Сі Ся, 
Юань. 

Шкільний 

екскурс у 

китайські 
винаходи 

Лекція История Китая / В.В. 

Адамчик, М.В. 
Адамчик, А.Н. Бадак. 

– М., 2005. – 786 с. 

Кравцова Марина 
Евгеньевна. История 

культуры Китая. – 

СПб., 2003. – 416 с. 

Крюгер Рейн. Полная 
история Поднебесной. 

– М., 2006.  

Скарпари М. Древний 
Китай: Китайская 

цивилизация от 

неолита до династии 
Тан. – М., 2003. 

2 - Впродовж лекції 

Монголія. 

Великий Степ 

до монголів. 
Темучин. 

Завоювання 

ХІІ–ХІІІ ст. 

Лекція Владимирцов Б.Я. 

Общественный строй 

монголов. 
Монгольский кочевой 

феодализм. – Л., 1934. 

Войтович Л.В. 

2 - Впродовж лекції 



Яса. Розпад 

держави. 
Шкільний 

практикум 

феномену 

монгольської 
держави 

Нащадки Чингіз-хана: 

вступ до генеалогії 
Чингізидів-Джучидів. 

– К., 2005 

Капица. Ёще раз о 

роли Чингизхана в 
истории // ВИ. – 1988. 

– №7. – С. 48–99. 

Оттоманська 
Порта 

(Туреччина і 

Україна очима 

учня ЗОШ). 
Осман і його 

родина. 

Анатолія ХІІІ – 
початку XIV 

ст. Взяття 

Адріанополя. 
Хрестові 

походи кінця 

XIV–XV ст. 

Взяття 
Константиноп

оля. Чому 

туркам 
вдалося: 

учнівська 

експертиза 

Лекція Васильев Л. С. 
История Востока : в 2 

т. – Т. 1. – М., 1994. – 

495 с. 

Іналджик Г. Османська 
імперія. Класична доба 

1300–1600. – К., 1998. 

– 288 с. 
История Османского 

государства, общества 

и цивилизации: в 2-х т. 
/ под ред. 

Э. Ихсаноглу. – Т. 1 : 

История Османского 

государства и 
общества. – М., 2006. – 

602 с. 

2 - Впродовж лекції 

Коран. 
Походження 

Корану, 

структура, 
канонізація 

тексту (що про 

іслам каже 

шкільний 
підручник?). 

Світогляд 

Корану, 
Біблійні 

сюжети і 

персонажі в 
Корані. 

Соціальні 

проблеми 

арабського 
світу VII ст. 

Семінар Священный Коран / 
Пер. с араб. 

Т.Шумовский. – Спб.: 

Северо-Запад Пресс, 
2004. 

Сурдель Ж., Сурдель 

Д. Цивилизация 

классического ислама. 
– Екатеринбург, 2005. 

Фильштинский Исаак 

Моисеевич. История 
арабов и Халифата 

(750–1517 гг.). – М. : 

АСТ, 2006. 

2 1-5 Впродовж 
семінару 

Японія. 

Далекий світ 
очима учня 

ЗОШ. 

Природно-

географічні та 
кліматичні 

умови Японії. 

Айни. Японія 

СР Васильев Л. История 

Востока : в 2 т. – М., 
1994. 

Рубель В. Японська 

цивілізація: 

традиційне 
суспільство і 

державність. — Київ: 

Аквілон-Прес, 1997. 

10 1-10 Впродовж 

семестру 



ІІІ–VII ст. 

Реформи 
Тайка. 

Японське 

суспільство 

досамурайсько
ї доби. Бойові 

мистецтва і 

філософія 

Рубель 

В. А. Транскрибування 
японських слів 

засобами української 

мови: проблеми і 

пропозиції // Східний 
світ. -2009. – № 4. – 

С. 151–156 

Кавказ. 

Арабські 

завоювання у 

Закавказзі. 
Повстання 

Бабека. 

Візантійська 
експансія в 

регіоні. Навала 

турків-
сельджуків 

Захоплення 

Вірменії і 

Азербайджану. 
Об’єднання і 

піднесення 

Грузії. 
Кіногерої 

історичного 

наративу на 

уроках в школі 

СР Очерки истории 

Грузии : в 8 т.. Т.II. 

Грузия в IV–X веках 

ред.: М. 
Лордкипанидзе, Д. 

Мусхелишвили 

Тбилиси, Мецниереба: 
Тип. АН ГССР. – 1988. 

The Armenian People 

From Ancient to 
Modern Times: The 

Dynastic Periods: From 

Antiquity to the 

Fourteenth Century / ed. 
R. Hovannisian. 

Palgrave Macmillan, 

2004. 
Тревер К. В. Очерки 

по истории и культуре 

Кавказской Албании 

IV в. до н. э. – VII в. 
н. э. – М., 1959 

10 1-10 Впродовж 

семестру 

Індія. 

Династія 
Гуптів. 

Варново-

кастова 

система. 
Земельні 

відносини. 

Ремесло і 
торгівля у VI–

X ст. Міста і 

культура 

СР Аблаев Л. 

Средневековая Индия. 
СПб., 2003. 

Васильев Л. История 

Востока : в 2 т., 

Москва, 1994. 
Бонгард-Левин Г. М. 

Древнеиндийская 

цивилизация: История, 
религия, философия, 

эпос, литература, 

наука, встреча 
культур. — М.: ИФ 

«Восточная 

литература» РАН, 

2007 

10 1-10 Впродовж 

семестру 

Пам’ятки 

готичного 

архітектурного 
стилю в 

Україні (XIV–

XVI ст.) 

СР Чорний М. Вибрані 

праці. Львів, 2017 

Бродель Ф. 
Матеріальна 

цивілізація, економіка 

і капіталізм, XV–XVIII 

ст.: в 3 т. – К., 1995. – 
Т. 1–3. 

10 1-10 Впродовж 

семестру 

Українські 

учні і студенти 

СР Татаркевич В. Історія 

філософії : в 3 т. – 

10 1-10 Впродовж 

семестру 



в європейських 

університетах 
доби 

Середньовіччя 

Львів, 2006. – Т. 1. 

Киселева Л. И. 
Готический курсив 

XIII–XV вв. – 

Ленинград, 1974. 

Галицька 
земля в 

системі між-

династичних 
відносин XIV 

ст. 

СР Грушевський М. 
Історія України-Руси. 

– К., 1993–1994, т. 3–4  

Войтович Л. Галицько-
Волинські етюди. – 

Львів, 2011 

10 1-10 Впродовж 
семестру 

 КР № 4 Частина 2, № 2 2 1-10 Впродовж КР 

Історико-
туристичний 

маршрут 

замками 

Львівщини 

СР Мацюк О. Замки і 
фортеці України. – 

Львів, 2005 

10 1-10 Впродовж 
семестру 

Зйомка 

документально

го фільму 

СР Консультативно з 

викладачем 

10 1-10 Впродовж 

семестру 

Конспект 
музейної 

експозиції 

СР Музей Давнього 
Галича Національного 

заповідника «Давній 

Галич» 

10 1-10 Впродовж 
семестру 

Реферований 

переклад статті 

з іноземної 

(будь-якої за 
бажанням 

студента) мови  

СР Довільний вибір 10 1-10 Впродовж 

семестру 

Переклад і 
коментар 

оригінального 

латино 

мовного 
джерела 

СР Semkowicz W. Łacińska 
paleografia. – Kraków, 

2005 

10 1-10 Впродовж 
семестру 

Тематична 

бібліографія 

СР 50 позицій літератури 

на довільно обрану 
тему з історії СВ 

4 1-5 Впродовж 

семестру 

6. 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 

 

 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 
 

Критерії поточного оцінювання 
«5» балів – знання студентів відмінні. Задля отримання такого балу студент повинен 

бездоганно володіти знаннями із предметної області майбутньої професії, необхідними для роботи в 
навчальних закладах середньої освіти, знати і розуміти основні концепції, теорії та етапи розвитку 
історії Середньовіччя, орієнтуватися на їх сучасні досягнення, знати термінологію та наукову 
періодизацію предмету, розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал у вербальній і невербальній 



формах різного обсягу й складності, дотримуючись грамотності, здійснювати аналіз, синтез ін., мати 
сформоване критичне мислення, використовувати знання, уміння і навички для розв’язання 
конкретних задач у професійній діяльності учителя історії і суспільствознавчих предметів. Студент 
має дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, вміти вести пошукову 
роботу в галузі історії Середніх віків, а також здійснювати наукові і науково-педагогічні 
дослідження, застосовувати міждисциплінарний підхід. Студент має вміти застосувати власний 
професійний і творчий потенціал, розуміти проблематику ролі й місця людини в історичному 
процесі, вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання на заняттях з 
історії Середніх віків.  

«4» бали – знання студентів добрі. 
Студент повинен володіти хорошими знаннями із предметної області майбутньої професії, 

необхідними для роботи в навчальних закладах середньої освіти, орієнтуватися на сучасні здобутки 
медієвістики, знати основи термінології та наукової періодизації предмету, здійснювати аналіз і 
синтез тем навчальної дисципліни, мати сформоване критичне мислення. Студент має дотримуючись 
принципів наукової об’єктивності й неупередженості.  

«3» бали – знання студентів задовільні. 
Студент повинен володіти посередніми знаннями із предметної області майбутньої професії, 

необхідними для роботи в навчальних закладах середньої освіти, орієнтується, але допускає помилки 
у сучасних здобутках медієвістики, слабо володіє термінологією та науковою періодизацією 
предмету, погано аналізує і синтезує теми навчальної дисципліни, не володіє критичним мисленням.  

 «2» бали – знання студентів незадовільні із дозволом повторного складання предмету. 
Вказані бали отримують за незнання навіть основного інформативного навантаження з 

навчального предмету. Студенти, які отримують такий бал, володіють найбільш загальними 
знаннями з теми, що вивчається. Вони допускають грубі помилки, даючи аналіз ситуації, яка 
вивчається, не орієнтуються у хронології і не оперують термінологічним словником.  

«1» бал – знання студентів незадовільні із обов’язковим повторним слуханням курсу.  
Вище наведений бал свідчить про повне і цілковите незасвоєння курсу історії Середніх віків. 

Загальна 
система 

оцінювання 
курсу 

Поточне оцінювання студентів відбувається за 5-бальною шкалою у випадку усних 
виступів на практичних заняттях із подальшим накопиченням балів задля допуску 
до складання іспиту. Найменшою для допуску може бути кількість балів 25, 
найбільшою – 50. У такий спосіб оцінюються усі різновиди індивідуальної та 
самостійної роботи, яка може також оцінюватися за 10-бальною шкалою (критерії у 
такому випадку – ті ж, що й при 5-бальній шкалі, де 10–9 балів – «відмінно», 8–7 
балів – «добре», 6–5 балів – «задовільно», 4–3 балів – «незадовільно», 2–1 бали – 
«геть незадовільно»), в залежності від рівня складності завдань (див. пункт 4. 
Результати навчання (компетентності)) 

Вимоги до 
письмової 

роботи 

Письмові роботи (дві упродовж семестру) оцінюються за 10-бальною шкалою. До 
письмових робіт відносяться також будь-які інші види не аудиторної роботи, котрі 
передбачають написання самостійного авторського твору. У такому випадку вони 
оцінюються за 5-бальною шкалою 

Семінарські 
заняття 

Виступи на семінарських заняттях оцінюються за 5-бальною шкалою. Активна 
усестороння участь на занятті може оцінюватися у один додатковий бал 

Умови 
допуску до 

підсумкового 
контролю 

Допуск до підсумкового контролю передбачений за умов відсутності жодної 
заборгованості за лекційні і практичні заняття та наявності не менше 25 балів, 
зароблених у різний спосіб під час практичних, індивідуальних занять та 
самостійної роботи. Заборгованість ліквідовується у часі консультативних годин 
викладача, відповідно до встановленого з ним графіка та форм відпрацювання, які 
носять індивідуальний для кожного студента характер (див.: пункт 4. Результати 
навчання (компетентності)) 

7. Політика курсу 
Абсолютно демократична, прозора, зрозуміла, спрямована на і для студента задля його варіативної, 
інтердисциплінарної та усесторонньої підготовки до занять, при виконанні індивідуальних завдань, 
співпраці з викладачем тощо  

8. Рекомендована література 

 



співпраці з викладачем тощо
8, Рекомендована література

1. Блок М. Апология истории или ремесло историка. Издание второе, дополненное. -  М., 1986.
2. История Востока / под ред. Л. Васильева. -  Москва, 1994. -  Т. 3-4.
3. Історія західноєвропейського Середньовіччя. Хрестоматія / [упорядник М. О. Рудь]. -  К., 2005.
4. Киселева Л. И. Западноевропейская рукописная книга ХІУ-ХУ вв. Кодикологический и

книговедческий аспекты. -  Л., 1985
5. Киселева Л. Письмо и книга в Западной Европе в Средние века. -  СПб., 2003.
6. Купчинський О. А. Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII -  першої

половини XIV століть. Дослідження. Тексти. -  Львів, 2004.
7. Люблинская А. Д. Источниковедение истории средних веков. -  Л., 1955.
8. Люблинская А. Д. Латинская палеография. -  М., 1969.
9. Памятники средневековой латинской литературы ІУ-УІІ вв. / [отв. ред. С. С. Аверинцев,

М. Л. Гаспаров]. -  М., 1998.
10. Памятники средневековой латинской литературы УІІІ-Х вв. / [отв. ред. М. Л. Гаспаров]. -  М., 

2006.
11. Памятники средневекЬвой латинской литературы Х-ХІ вв. / [отв. ред. М. Л. Гаспаров]. -  М., 

20 1 1 .

Викладач _/_ Волощук М. М.


