
Історія слов’янських народів (XІХ – поч. ХХ ст.) 

 

Тип дисципліни:  

нормативна 

Семестр:  

п’ятий, шостий 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 64, 

семінарські заняття – 32. 

Лектори:  

канд. іст. наук, доцент Лозинська І.Г. 

Результати навчання:   

Знання:  
- понять і категорій (конституційна монархія, абсолютна монархія, декабристи, 

аракчеєвщина, таємні організації, повстання, народницькі гуртки, слов’янофіли, 

західники, будителі, “младочехи”, “старочехи”, реформи, “мадярони”, парламент); 

- періодизації, джерельної бази та історіографії історії слов’ян XІХ – поч. ХХ ст.;  

- проблеми формування демографічних процесів Центральної та Південно-Східної 

Європи;  

- особливості соціально-економічного розвитку східних, західних та 

південнослов’янських народів; 

- досягнень культури окремих слов’янських держав. 

Уміння:  
- з’ясовувати суть економічних перетворень, що мали місце у слов’янських країнах та 

привели до створення індустріального суспільства; 

- розкривати зміст політичних процесів еволюційного та революційного характеру в 

окремих державах та регіонах; 

- оцінювати зародження та еволюцію механізмів та засобів розв’язання суспільних та 

політичних проблем у суспільстві; 

- опанувати методику роботи з писемними джерелами до історії слов’янських держав 

XІХ – поч. ХХ 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; 

- володіти методиками прогнозування політичних та інтеграційних процесів в регіоні;  

- 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 основних закономірностей та особливих 

тенденцій соціально-економічного, політичного та культурного розвитку слов’янських 



народів у ХІХ – на початку ХХ століття в контексті основних напрямів розвитку людської 

цивілізації. 

Рекомендована література:  

1. Хрестоматия по истории южных и западных славян. – М.: Наука, 1991. – 349 с.  

2. Зашкільняк Л. Історія Центрально-Східної Європи. / Л. Зашкільняк. – Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. – 658с.  

3. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. – 752с. 

4. История южных и западных славян. В 2 т. Учебник. Т. 1. Средние века и Новое время. 

Под ред. Г. Ф. Матвеева и З. С. Ненашевой. – М.: Изд-во Моск. ун-та: Печатные 

традиции, 2008. – 456 с.  

5. Яровий В., Ілюшин І. Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). / 

В. Яровий , І. Ілюшин І. – К.: Либідь, 2001. – 632с. 

6. Балканы в конце XIX – начале XX века: очерки становления национальных государств 

и политической структуры в Юго-Восточной Европе / Отв. ред. Ю А.Писарев. М., 

1991. – 765 с. 

7. Виноградов К.Б. Боснийский кризис 1908-1909./ К.Б. Виноградов. –  Л., 1964. – 576с. 

8. Великие реформы в России: 1856-1874. – М., 1992. – 852 с. 

 

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 п’ятому і шостому семестрах. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


