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1. Загальна інформація 

Назва 

дисципліни 

Русько-угорські відносини ІХ–XIV ст. 

Викладач (-і) Мирослав Михайлович Волощук 

Контактний 

телефон 

викладача 

+380342596103 

E-mail 

викладача 

Myrkomyrko79@gmail.com 

Формат 

дисципліни 

2. Цикл професійної підготовки. 

2.2 Вибіркові дисципліни 

2.2.2. Дисципліни  вільного вибору студента 

Обсяг 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС (90 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=3153 

Консультації передбачаються 

2. Анотація до курсу 
Навчальний курс упорядкований на основі написання і захисту кандидатської та докторської 

дисертації автора («Військово-політичні стосунки Угорського королівства Галицьким та 
Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ–ХІІІ ст.)», Чернівці, 2005 та «“Русь” в Угорському 

королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції», 

Львів, 2015), а також детального вивчення угорсько-руських історичних контактів (ІХ–XIV ст.) 
починаючи з 1998 і дотепер. Для вчителя історії ЗОШ проблема полягає ще й в тому, що на 

відміну від Античної епохи, саме у Середньовіччі зародилися перші двосторонні міждинастичні 

стосунки нашої прабатьківщини Русі та її володарів зі своїми сусідами, зокрема – Угорським 

королівством. 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 курсу 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 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)). 
Завдання: ознайомити студентів із русько-угорськими політичними, соціально-економічними, 

освітньо-культурними, релігійними відносинами ІХ–XІV ст.; навчити використовувати в 

професійній і соціальній діяльності знання середньовічної історії обох країн, порівнювати їх із 

історією інших сусідніх земель (Польщею, Чехією, Німеччиною, країнами Балтії тощо); виробити 
в студентів навички самостійних оцінок і власних суджень щодо розглянутих історичних 

проблемах. Одним з головних завдань курсу є формування в молодого покоління суспільної 

свідомості, культури, моралі, самостійного творчого мислення, вироблення патріотичної 
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орієнтації, прагнення до самореалізації. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

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, в цілому, середньовічної історії та історії русько-угорських відносин 

доби Середньовіччя, зокрема, теоретичні основи правової та економічної наук, теоретичні 

і практичні основи навчання історії і суспільствознавчих предметів ін.; орієнтуватися на їх 

сучасні досягнення знати термінологію та наукову періодизацію предмету D 5. 
вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання на заняттях з історії 

Середніх віків та історії русько-угорських відносин доби Середньовіччя, зокрема, компетенції, 
усвідомлювати призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів, а також потреби систематично підвищувати професійну кваліфікацію через навчання 

впродовж життя D 17. 
вести пошукову роботу в галузі історії Середніх віків історії русько-угорських відносин доби 

Середньовіччя, зокрема, а також здійснювати наукові і науково-педагогічні дослідження, 

методики викладання історії, історичного краєзнавства; застосовувати міждисциплінарний підхід. 

D 18. 
 

Програмні та предметні компетентності:  

 

Студент отримує фрагмент джерела на староболгарській (церковнослов’янській) або 

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 Русі 

та Угорського королівства, проникнення в її найпотаємніші глибини 

1. 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, 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 русько-угорських 

історичних зв’язків доби Середньовіччя, наукову етику ведення конспекту, здатність 
застосовувати сучасні методи і освітні технології (online переклади, новітні для цього гаджети 

тощо). 

2. Опрацювання спеціалізованої музейної експозиції (належить до комунікативної, 

соціальної і громадянської, загальнокультурної компетентностей, у цілому – 

навчання вчитися) 

Студент з цією метою самостійно відвідує український (наприклад, на Закарпатті) або 
угорський музей (під час екскурсії), у якому присутні спеціалізовані тимчасові медієвістичні 

виставки або стаціонарні покази, що відображають аспекти двосторонніх відносин. 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 України, 

Угорщини, Європи і світу, в цілому. 



3. 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), які раз по раз являються світові під час археологічних розкопок в 
Україні й Угорщині. За допомогою інструментарію спеціальних історичних дисциплін (CІД) 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 імовірний 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 (наприклад, у Галичі, сповненому великої кількості сюжетів русько-

угорських відносин ХІІ–XIV ст.) виховає в учнів розуміння важливості дбати про екологію краю, 
грамотного ведення такого роду студій. C 1. 

         

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

дисципліни, а також суміжних дисциплін, як от «Історія Середніх віків», «Історія України» тощо. 

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  C. 19. 

 

       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), які раз по раз являються світові під час археологічних розкопок в 
Україні й Угорщині. За допомогою інструментарію спеціальних історичних дисциплін (CІД) 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 імовірний 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 (наприклад, у Галичі, сповненому великої кількості сюжетів русько-

угорських відносин ХІІ–XIV ст.) виховає в учнів розуміння важливості дбати про екологію краю, 
грамотного ведення такого роду студій.   

 

     Термінологічний диктант (належить до лінгвістичних, загальнокультурних 

компетентностей, але, насамперед, має стосунок до формування фахово-предметних) 

Під час практичного заняття студент отримує комплекс термінів, які має вміти розлого 

пояснити (чимало з них латинського або угорськомовного походження), датувати 

(використовуються компетентності у рамках СІД і 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, що вивчається – один із найбільш 

насичених, а відтак потребує від майбутнього вчителя кращого і простішого засвоєння з метою 
доступнішого пояснення учням школи.  C. 14 



 

         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 чи Угорщини 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 наших двох країн. 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.  C. 27.  

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 16 

семінарські заняття / практичні / 

лабораторні 

18 

самостійна робота 56 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

3–4 Історія і археологія 2 курс нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, 

год. 

Вага 

оцінки 

Термін виконання 

Джерела 

Мова і 
слово. 

Літописи. 

Угорські 

хроніки. 
Польські 

джерела. 

Актовий 
матеріал. 

Проблема 

вишколу 

молоді 
(шкільний 

досвід). 

лекція Волощук М. М. 

«Русь» в 
Угорському 

королівстві (ХІ 

– друга 

половина XIV 
ст.): суспільно-

політична роль, 

майнові 
стосунки, 

міграції. – 

Івано-

Франківськ : 
Лілея НВ, 2014. 

– 495 с. 

Voloshchuk 
Myroslav. 

Ruthenian-

Hungarian 
matrimonial 

connections in 

the context of 

the Rurik 
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dynasty inter-

dynasty policy 
of the 10TH–

14TH centuries: 

selected 

statistical data // 
Codrul 

Cosminului. – 

2018. – Vol. 
XXIV. – № 3. – 

S. 7–30. 

Волощук М. М. 
Просопографіч

ні студії битви 

під Ярославом 

17 серпня 1245 
року // 

Colloquia 

Russica / [за 
ред. В. 

Нагірного і М. 

Волощука]. – 

Івано-
Франківськ ; 

Краків : Лілея 

НВ, 2017. – 
Series II. – V. 3 

: Данило 

Романович і 
його часи. – С. 

103–122. 

Двосторонн

і стосунки 
ІХ–ХІІ ст. 

«Переселен

ня мадярів» 
VIII–IX ст. 

(що ми про 

це знаємо з 

підручників 
у школі та 

музейних 

легенд?); 
Київ, Галич, 

Володимир-

Волинський 
(?) та 

городища 

Закарпаття. 

Характер 
стосунків 

Угорщини з 

Руссю Х – 
початку ХІ 

ст. 

Двосторонн

і шлюби та 

лекція Font M. Árpád-

házi királyok és 
Rurikida 

fejedelmek. – 

Szeged: Szegedi 
Középkorász 

Műhely, 2005. – 

330 l. 

Волощук М. М. 
«Прозвані 

руськими» в 

Угорському 
королівстві 

XIV ст.: 

проблеми 
ідентифікацій // 

Ruthenica. – К., 

2014. – № 12. – 

С. 82–91 
Волощук М. М. 

Terra 

Praemizliensi in 
Regnum 

Hungariae в 

XIII веке. 

Хронология 
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конфлікти проблемы // 

Colloquia 
Russica / [pod 

red. V. 

Nagirnego i T. 

Pudłockiego]. – 
Series II. – T. 1 : 

Przemyśl i 

ziemia 
Przemyska w 

strefie wpływów 

ruskich X – 
połowa XIV w. 

– Kraków, 2013. 

– S. 101–111. 

Війни ХІІІ 
ст. (як 

вивчення 

русько-
угорських 

відносин 

допомагає 

розуміти 
тяглість 

історичної 

долі 
Галичини 

до початку 

ХХ ст.) 

Спадщина 
князів та 

їхні 

позашлюбні 
діти. 

Боярство. 

Інші і «свої 
чужі» (хто 

ці люди для 

пересічного 

учня ЗОШ?) 

лекція Волощук М. М. 
Роман 

Мстиславич – 

видатна 
постать 

української 

історії // 

Історичний 
журнал. – К., 

2005. – № 3. – 

С. 74–84. 
Волощук М. М. 

Венгерское 

присутствие в 

Галиции на 
протяжении 

1214–1219 гг. // 

Вопросы 
истории. – 

2005. – № 12. – 

С. 97–106 
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Коронація 

Данила 

Романовича 
та 

Угорщина 

(учнівська 

компетентні 
ком: 

різниця 

князівства і 
королівства, 

різниця 

інститутів 

влади). 
Теологія та 

ідеологія. 

Роль 

лекція Волощук М. М. 

Коронація 

Данила 
Романовича в 

зовнішній 

політиці 

Угорського 
королівства // 

Галичина: 

науковий і 
культурно-

просвітній 

краєзнавчий 

часопис. – 
Івано-

Франківськ, 

2004. – № 10. – 
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Церкви. 

Монголи, 
папство та 

Священна 

Римська 

імперія 

С. 23–31 

Волощук М. 
М., Курін М. Д. 

Коронація 

Данила 

Романовича в 
зовнішній 

політиці й 

дипломатії 
Інокентія IV: 

короткий нарис 

історіографії // 
Вісник 

Прикарпатсько

го 

університету. – 
Історія. – 2011. 

– Вип. 18. – С. 

129–136 

Міграції 

русинів в 

Угорщину 

(наші 
предки за 

межами 

своїх 
земель: хто 

вони і що 

вміли?). 

Шлюби. 
Еліти. 

Міщани. 

Духівництв
о 

семінар Волощук М. М. 

«Русь» в 

Угорському 

королівстві (ХІ 
– друга 

половина XIV 

ст.): суспільно-
політична роль, 

майнові 

стосунки, 

міграції. – 
Івано-

Франківськ : 

Лілея НВ, 2014. 
– 495 с. 

Волощук М. Як 

Рюриковичі 
родичалися з 

«латинянами» 

// Локальна 

історія. – 2019. 
– Вип. 7. – С. 

4–9 
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Династії 
(генеалогія 

очима 

школяра). 

Шлюбна 
політика 

(спроба 

відтворення 
генеалогічн

ого дерева). 

Династичні 

відносини 
Київського 

князівства 

та 

семінар Войтович Л.В. 
Княжа доба на 

Русі: портрети 

еліти. – Біла 

Церква: 
Видавець 

Олександр 

Пшонківський, 
2006. – 782 с. 

Волощук М. М. 

Iobagio 

Zubuzlaus de 
villa Checher 

castri de Ung, 

онуки боярина 
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Угорщини 

ХІІ ст. 
Родинні 

стосунки та 

військові 

події; 
Арпади, 

Ростиславов

ичі, 
Романовичі, 

Ольговичі 

ХІІІ–XIV 
ст.  

Судислава та 

проблема 
етнічної 

ідентифікації 

населення 

східних 
комітатів 

Угорщини в 

ХІ–ХІІІ 
століттях // 

Княжа доба: 

історія і 
культура / 

[відп. ред. В. 

Александрович

]; Національна 
академія наук 

України, 

Інститут 
українознавств

а ім. І. Крип’я-

кевича. – Львів, 

2013. – Вип. 7. 
– С. 39–48. 

Волощук М. М. 

Проблеми та 
перспективи 

вивчення 

середньовічних 
міграційних 

рухів (на 

прикладі 

руських 
переселенців у 

королівстві 

Угорському 
ХІ–XIV ст.) // 

Величина 

малих 
jезичних, 

књижевних, 

культурних и 

историjских 
традициjах. 

Зборник 

радова. Са 
Мећународне 

научне 

конференциjе, 

одержане на 
Андревљу од 

20-21. априла 

2012 године / 
[за здавача 

Ивана 

Живанчевић 
Секеруш]. – 



Нови Сад : 

Филозофски 
факультет, 

2012. – С. 107–

120 

Церква (що 
учень має 

знати про 

різницю 
між 

католиками 

і 

православн
ими). 

Вчення 

Христа у 
взаєминах 

Русі з 

Угорщиною 
Вплив 

Зовнішня 

політика 

Арпадів 
щодо 

Галицької 

землі 
(кінець ХІ – 

перша 

половина 

ХІІ ст.) і 
папство; 

Латинізація, 

чи унія з 
Угорщиною 

ХІІІ ст. 

Східна 
Церква й 

Угорщина; 

Чернечі 

Ордени; 
Релігійне 

питання в 

“галицькій 
політиці” 

Карла 

Роберта та 
Лайоша І; 

Учнівська 

туристична 

подорож 
сакральним

и 

архітектурн
ими 

пам’ятками 

краю   

семінар Україно-
угорські етюди 

/ Відповід. ред. 

Л.Войтович. – 
Львів, 2010. – 

Вип.1. 

Волощук М. 

М., 
Жерноклеєв О. 

С. Релігійна 

політика 
угорців у 

Галичині в 

першій чверті 
ХІІІ ст. // 

Вісник 

Прикарпатсько

го 
університету. – 

Історія. – Вип. 

3. – Івано-
Франківськ: 

Плай, 2000. – 

С. 13–19. 

Волощук М. М. 
Венгерское 

присутствие в 

Галиции на 
протяжении 

1214–1219 гг. // 

Вопросы 
истории. – 

2005. – № 12. – 

С. 97–106. 

Волощук М. М. 
Коронація 

Данила 

Романовича в 
зовнішній 

політиці 

Угорського 
королівства // 

Галичина: 

науковий і 

культурно-
просвітній 

краєзнавчий 

часопис. – 
Івано-

Франківськ, 

2004. – № 10. – 

С. 23–31 
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Волощук М. М. 

Ruthenes in 
Regnum 

Hungariae (XI–

XIV ст.): 

дискусії та 
пошуки // 

Україно-

угорські етюди 
/ [відп. ред. Л. 

Войтович]. – 

Львів, 2010. – 
Вип. 1. – С. 

142–163 

ЦСЄ. 

Учнівська 
вибірка 

(сусіди: 

свої, чужі, 
інші): як 

розуміти 

оточення і 

контекст 
русько-

угорських 

взаємин ІХ–
XIV ст. 

Хазарський 

каганат, 

мадяри, 
слов’яни  

(VIII–Х ст.); 

Польща і 
Пясти (Х–

XIV ст.); 

Імперії 
Сходу і 

Заходу 

поміж 

Руссю й 
Угорщиною  

ІХ–XIV ст.; 

Номади; 
Литовське 

князівство 

XIV ст. 

семінар Україно-

угорські етюди 
/ Відповід. ред. 

Л.Войтович. – 

Львів, 2012. – 
Вип.2. 

Волощук М. М. 

Неизвестные 

страницы 
биографии 

галицкого 

боярина 
Володислава 

Кормильчича 

(1214–1232 гг.) 

// Specimina 
nova. Pars 

prima. – Sectio 

mediaevalis. – 
P. 5. – Pécs, 

2009. – S. 41–

58 
Волощук М. М. 

Король Ендре 

ІІ – князі 

Ігоревичі 
галицькі 

(чернігівські): 

проблеми вза-
ємовідносин 

(1208–1209 рр.) 

// Карпати: 
людина, етнос, 

цивілізація. – 

Івано-Фран-

ківськ : ЦІТ, 
2009. – Вип. 1. 

– С. 84–94 
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Широке тло 

русько-
угорських 

відносин 

ХІІ–ХІІІ ст. 

лекція Україно-

угорські етюди 
/ Відповід. ред. 

Л.Войтович. – 

Львів, 2019. – 
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Гвельфо-

гіббелінські 
війни; 

Князівська 

спадщина 

(як це 
розуміти 

учневі 

школи). 
Русько-

угорський 

досвід; 
Хрестові 

походи, 

Угорщина, 

Русь (кінець 
ХІ – перша 

воловина 

ХІІ ст.).  

Вип.3. 

Волощук М. М. 
Галицкая 

идентичность в 

ХІІ–ХІІІ вв.: 

земельный, 
династический 

и этнический 

аспекты // 
Studia Slavica et 

Balcanica 

Petropolitana. – 
СПб., 2010. – 

№ 1 (7). 

Январь-Июнь. 

– С. 165–178 
Волощук М. М. 

Problem 

tytularnego 
konfliktu 

monarchów 

Węgier i Polski 

o ziemie 
Halicką w 

końcu XIV w. // 

Jogailos ir 
Vytauto laikai. 

Mokslinių 

straipsnių 
rinkinys, skirtas 

Žalgirio mūsio 

600-osiom 

metinéms / [red. 
kolegija Vaida 

Kamuntavičiené

]. – Kaunas : 
Vytauto 

Didžiojo 

Universitas, 
2011. – S. 149–

156 

Угорська 

смута. 
Коломан І. 

Зв’язки з 

руськими 
князями. 

Шлюб 

Євфимії. 

«Подружні 
зради» в 

угорській 

шлюбній 
практиці. 

Трагізм і 

поразка в 

діяльності 

лекція Головко О. Б. 

Корона Данила 
Галицького: 

Волинь і 

Галичина в 
державно-

політичному 

розвитку 

Центрально-
Східної Європи 

раннього та 

класичного 
середньовіччя. 

– К.: Стилос, 

2006. – 575 c. 

Волощук М. М. 
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князя 

Бориса. Як 
розуміти і 

вивчати на 

уроках 

історії в 
ЗОШ 

пікантні 

деталі 
стосунків у 

князівських 

і 
королівськи

х родинах? 

Естергомський 

архієпископ в 
системі русько-

угорських 

відносин кінця 

ХІІ – першої 
третини ХІІІ 

ст. // Княжа 

доба: історія і 
культура. – 

Львів, 2010. – 

Вип. 3. – С. 
104–115 

Волощук М. М. 

До питання про 

етнічне та 
соціальне 

походження 

Судислава 
(Бернатовича?) 

// 

Прикарпатськи

й вісник НТШ. 
Думка. – 2008. 

– № 1 (1). – С. 

127–145 

G. L. Rex 

(титули і їх 

важливість 

у вивченні 
історії 

вЗОШ). 

Угорські 
королі 

“Galitiae et 

Lodomeriae 
Regis”. 

Легітимні і 

нелегітимні 

(перша 
чверть ХІІІ 

ст.); “Золоті 

булли” 
Андрія ІІ 

(1222 і 

1231); 
Князь 

Данило 

Романович і 

його 
васальні 

сюжети; 

Арпади і 
коронація 

Данила як 

“Russiae 

Rex”; 

семінар Лабунька 

Мирослав. 

Князь Данило 

Галицький і 
коронація 

угорського 

короля Бели IV 
(Чин Officium 

Stratoris) // До 

джерел. 
Збірник 

наукових праць 

на пошану 

Олега 
Купчинського з 

нагоди його 70-

річчя / Ред. 
колегія Ігор 

Гирич, Ярослав 

Грицак, 
Микола 

Крикун. – К. – 

Львів: Вид-во 

НТШ та ін., 
2004. – Т.1. – 

С.554-561 

Волощук М. М. 
Васальна 

підлеглість 

Данила 

Романовича від 

2 1-5 Впродовж семінару 



“Війна 

титулів” 
(“Galitiae et 

Lodomeriae 

Rex” та 

“Russiae 
Rex”) у 

другій 

половині 
ХІІІ ст. 

Бели IV (1235–

1245 гг.): 
джерела, 

історіографія 

та коротка 

постановка 
проблеми // 

Україна – 

Угорщина: 
спільне минуле 

та сьогодення. 

Матеріали 
міжнародної 

наукової 

конференції 

(Київ, 14–16 
квітня 2005 р.) 

/ [відп. ред. В. 

А. Смолій]. – 
К. : Інститут 

історії України 

НАН України, 

2006. – С. 86–
95 

Волощук М. М. 

Dominus noster 
Bela Galaciae 

Rex. Проблема 

оновлення 
титулу угорсь-

ких королів в 

контексті 

військових 
подій рубежу 

80–90-рр. ХІІ 

ст. // Воєнна 
історія 

Галичини та 

Закарпаття. 
Науковий 

збірник. 

Матеріали 

Всеукраїнської 
військово-істо-

ричної 

конференції. 
Львів, 15 

квітня 2010 р. / 

[відп. 

редактори В. В. 
Карпов, 

В. І. Горєлов, І. 

В. Мороз]. – 
Львів : Б.В., 

2010. – С. 63–

66 

Русько- семінар Контлер Ласло. 2 1-5 Впродовж семінару 



угорські 

стосунки 
XIV ст. 

Боротьба за 

угорський 

престол 
1301–1308; 

Галицькі 

бояри і 
угорська 

корона XIV 

ст.; 
Польсько-

угорські 

угоди; 

Лайош І 
“Hungariae, 

Poloniae, 

Galitiae, 
Lodomeriae 

…Rex”. 

Правління 

Владислава 
Опольськог

о; Кревська 

унія 1385 р. 
Облога 

Галича 1387 

р. 

История 

Венгрии. 
Тысячелетие в 

центре Европы 

/ Перевод с 

английского 
В.Т. Олейника. 

– М.: Изд-во 

Весь Мир, 
2002. – 656 с. 

Волощук М. М. 

Русские 
йобагионы на 

службе 

венгерских 

Арпадов и 
Анжу в XIII–

XIV вв. // 

Rossica antiqua. 
Исследования 

и материалы. – 

СПб. : Изд-во 

Санкт-
Петербургско-

го 

университета, 
2012. – № 6. – 

С. 134–166 

Волощук М., Ф
едорук А. 

«Ioan Rusul» 

або «Ἰβάνης ὁ 

Ρὼς»: з історії 
політичної 

діяльності 

руського 
вельможі в 

Угорському 

королівстві та 
Болгарському 

царстві 

наприкінці ХІІІ 

– першій 
половині XIV с

т. // Питання 

історії України: 
Збірник 

наукових 

праць. – 

Чернівці : 
Технодрук, 

2014. – Т. 17. – 

С. 18–28 

Шлюби 

Учнівська 

компетентні 

ком з 

СР Донской Д.В. 

Рюриковичи. 

Исторический 

словарь. – М.: 

10 1-15 Впродовж семестру 



вибудуванн

я 
генеалогічн

ого дерева 

Русская 

панорама, 
2008. – 788 с. 

Угорці і 

ГВД 
Учнівська 

термінологі

чна 
компетентні 

ком: хто 

ким був у 

міждинасти
чних 

стосунках з 

погляду 
середньовіч 

сере права 

СР Мазур Олег 

Перша 
галицька 

королева // 

Княжа доба: 
історія і 

культура / 

Відп. ред. 

Я.Ісаєвич. – 
Львів: Інститут 

українознавств

а імені Івана 
Крип’якевича 

НАН України, 

2007. – Вип.1. – 
С.106-114 

10 1-15 Впродовж семестру 

Арпади – 

Пясти – 

Пшемислід
и – 

Рюриковичі 

Що таке 

династія і 
яка її роль у 

Середні 

віки: 
учнівське 

есе 

СР Волощук М. М. 

«Русь» в 

чешских 
землях 

(Богемия, 

Моравия, 

Силезия) XI–
XIV вв.: 

избранные 

проблемы // 
Rossica antiqua. 

– СПб., 2014. – 

№ 2. – С. 3–42 

10 1-15 Впродовж семестру 

Анжу. 
«Імперія 

однієї 

династії». 
Учнівська 

компетентні 

сть у 
роз’ясненні 

різниць 

правління у 

Франції, 
Англії, 

Італії, 

Угорщині 

СР Hardi Đura. 
Drugeti. Povest 

o usponu i padu 

porodice 
pratilaca 

Anžujskich 

kraljeva. – Novi 
Sad : Filozofski 

fakultet, 2012. – 

480 s. 

10 1-15 Впродовж семестру 

Культура 

(музейна 

вибірка 

учня ЗОШ: 
що і де 

варто 

подивитися, 
щоб 

зрозуміти 

русько-

СР Font M. À la 

frontierè du 

christianisme 

latin et 
orthodoxe la 

Galicie-

Volhynie aux 
XIVè – XVè 

sièclès // 

Specimina nova. 

10 1-15 Впродовж семестру 



угорські 

відносини) 

Pars Prima. – 

Pécs, 2007. – 
T.IV. – S.101-

118 

Повсякденн

я (музейна 
вибірка 

учня ЗОШ: 

що і де 
варто 

подивитися, 

щоб 

зрозуміти 
русько-

угорські 

відносини) 

СР Voloshcsuk M. 

W kwestii 
obecności 

Rusinów na 

dworze księżnej 
Grzymisławy – 

wdowy (1227–

1258) po księciu 

krakowsko-
sandomierskim 

Leszku Białym 

// Tractu 
temporis. 

Ludzie – 

regiony – fakty. 
Księga 

jubileuszowa 

dedykowana Dr 

hab. Prof. UŁ 
Tadeuszowi 

Nowakowi / 

[red. Tadeusz 
Grabarczyk, 

Anna Kowalska-

Pietrzak]. – 

Łódź ; Wieluń : 
Wieluńskie 

Towarzystwo 

Naukowe, 2017. 
– S. 25–65 

6 1-15 Впродовж семестру 

6. Система оцінювання курсу 

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, в цілому та русько-угорських відносин ІХ–XIV ст., зокрема, 
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, у цілому, та русько-угорських відносин ІХ–XIV ст., зокрема, 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 русько-угорських відносин ІХ–XIV ст.  

«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 вивчення русько-угорських відносин ІХ–XIV ст., 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 русько-угорських 
відносин ІХ–XIV ст. 

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 занять. 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 
1. Войтович Л. Ще одна згадка генеалогії Романовичів: Чи існувала королева Марія Львівна // А 

сє єго срєбро: Збірник праць на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи 
Федоровича Котляра з нагоди його 70-річчя. – К. : Інститут історії України НАН України, 
2002. – С. 161–164. 

2. Волощук М. М. «Русь» в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-
політична роль, майнові стосунки, міграції. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2014. – 495 с. 

3. Волощук М., Федорук А. «Ioan Rusul» або «Ἰβάνης ὁ Ρὼς»: з історії політичної діяльності 
руського вельможі в Угорському королівстві та Болгарському царстві наприкінці ХІІІ – першій 
половині XIV ст. // Питання історії України: Збірник наукових праць. – Чернівці : Технодрук, 
2014. – Т. 17. – С. 18–28. 

4. Иоаннисян О. Польско-русская и венгерско-русская границы в ХІ–ХІІІ вв. и их отображение в 
развитии средневековой архитектуры // Początki sąsiedztwa. Pograniczne etniczne polsko-rusko-
słowackie w średniowieczu. Materiały z konferebcji. – Rzeszów 9-11 V 1995 / red. nauk. 
M. Parczewski. – Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie; Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Jagiełłonskiego w Krakowie, 1996. – S. 157–178. 

 

 

 

 



5. Ледерер Э. Венгерско-русские отношения и татаро-монгольское нашествие // Международные 
связи России до XVII в. Сборник статей / Ред. коллектив А. А. Зимин, В. Т. Пашуто. -  М. : 
Изд-во АН СССР, 1961.- С .  181-202.

6. Магнер Г. I. Урочище Угорське в початковій історії Київської Русі // УІЖ. -  1972. -  № 5. -  
С. 40-45.

7. Фонт М. Венгерско-русские политические связи в XII веке (1118-1199 гг.) // Венгры и их 
соседи по Центральной Европе в Средние века и Новое время. Памяти Владимира Павловича 
Шушарина. Сборник статей / ред. колл. Т. М. Исламов, А. С. Стыкалкин, М. К. Юрасов. -  М. : 
Конти, 2004. -  С. 86-115.

8. Фонт М. Венгры на Руси в XI—XIII вв. // А се его сребро: Збірник праць на пошану члена- 
кореспондента НАН України Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 70-річчя. -  К. : 
Інститут історії України НАН України, 2002. -  С. 89-98.

9. Шушарин В.П. Русско-венгерские отношения в IX в. // Международные связи России до 
XVII в. Сборник статей / ред. коллектив А. А. Зимин, В. Т. Пашуто. -  М. : АН СССР, 1961. -  
С. 131-181.

10. Voloshchuk M. Ruthenian-Hungarian matrimonial connections in the context of the Rurik dynasty 
inter-dynasty policy of the*10TH-1 4 TH centuries: selected statistical data // Codrul Cosminului. -  2018. 
-  Vol. XXIV. -  № 3. -  S. 7-30.


