
Історія слов’янських народів (до кінця XVIII ст.) 

 

Тип дисципліни:  

нормативна 

Семестр:  

третій, четвертий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8), аудиторні години: лекції – 80, 

семінарські заняття – 48. 

Лектори:  

канд. іст. наук, доцент Лозинська І.Г., канд. іст. наук, доцент Тимошенко О.П. 

 

Результати навчання:   

Знання:  
- періодизації, джерел, еволюції слов’янського етногенезу; 

- проблеми формування слов’янської етнічно-культурної спільноти, етногенетичних 

процесів Центральної та Південно-Східної Європи;  

- стану внутрішньої та зовнішньої політики кожної слов’янської  країни; 

- основну хронологію подій, 

- джерельну базу та історіографію історії східних, південних та західних слов’ян; 

- особливостей економічного, суспільно-політичного розвитку, досягнень культури 

окремих слов’янських держав. 

Уміння:  

- виокремлювати причини та наслідки кризових явищ, війн, міграційних процесів;      

- оцінювати сутність основних етапів історії східних, південних та західних слов’ян з 

точки зору історичного досвіду, розглядати ці етапи у контексті загальноєвропейської 

історії. 

- аналізувати й узагальнювати історичний матеріал, 

- оцінювати найважливіші події та явища, що відбувалися в західно- та 

південнослов’янських землях; 

- орієнтуватися в складних процесах які переживали болгарський, сербський, 

польський, чеський народи в боротьбі проти завойовників; 

- знаходити та критично аналізувати потрібну інформацію з історії східних, західних та 

південних слов’ян впродовж VІ – ХVІІІ ст. 

Здатності: 

- застосовувати набуті знання та вміння з історії слов’янських народів для формування в 

учнів системи знань про історичні події та процеси; 

- критично осмислювати події історичного минулого на основі аналізу джерел періоду 

та визначати перспективні напрями дослідження; 

- використовувати набуті знання та вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи 

в школі;  

- використовувати набуті знання  при веденні наукових дискусій зі складних питань 

поліетнічного суспільного розвитку слов’янських народів; 

- вміти відбирати джерела, а також фактичний матеріал, які необхідні для 

обґрунтування теорії, викладу проблеми, розгляду причинно-наслідкових зв’язків; 

- проводити самостійне наукове дослідження з проблем історії слов’ян та презентувати 

його результати. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

історія України; 



історія стародавнього світу; 

історія середніх віків. 

Зміст навчальної дисципліни:  

вивчення історії слов’янських народів, які широко заселили простори Центральної, 

Південно-Східної та Північно-Східної Європи, прийшли в своєму історичному розвитку 

до утворення держав, втрати державної незалежності під тиском зовнішніх ворогів, 

наполегливої та запеклої національно-визвольної боротьби протягом декількох століть, 

утворення централізованих абсолютних монархій. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання контрольної роботи, 

індивідуального завдання, співбесіда з лектором;  

– підсумковий контроль: екзамени у третьому і четвертому семестрах; 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 


