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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3  

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки  

(шифр і назва) 
Дисципліна за вибором 

 

 
Напрям підготовки  

______бакалавр________ 

(шифр і назва) 

Модулів 2 

Спеціальність 032 Історія та 

археологія (професійне 

спрямування): 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 2  2-й – 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  

                                          

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

90  

4-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 2 

аудиторних 2 

самостійної роботи 

студента 3,5  

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

32 год. – 

Практичні, семінарські 

–. – 

Лабораторні 

–. – 

Самостійна робота 

58 год. – 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: іспит 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета курсу: Сформувати у студентів цілісне, концептуальне бачення державотворчих 

процесів на Балканах у VII–XIV ст., показати їх основні закономірності та загальноцивілізаційну 

спрямованість. 

Поглиблений аналіз досвіду середньовічного державотворення передбачає звернення до 

низки наукових проблем та питань, які недостатньо або контроверсійно висвітлені в історіографії і, 

відповідно, потребують дослідницького підходу до їх вивчення. Відтак, пропонований навчальний 

матеріал, на відміну від загальних нормативних курсів, покликаний не тільки збагатити знання 

істориків-початківців, розвинути набуті ними вміння і навики, а й стимулювати їх інтерес до 

наукової роботи, заохотити практичне застосування методів історичного дослідження та розвиток 

творчого мислення. 

Завдання курсу полягають у ґрунтовному вивченні південнослов’янських державних 

утворень епохи Середньовіччя, зокрема обставин і визначальних чинників їх зародження, поступу, 
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трансформацій та падіння у широкій порівняльній перспективі, націленій передовсім на виявлення 

спільностей і відмінностей, закономірностей тощо. 
 

В результаті вивчення курсу студент повинен  

знати: основні дати, факти і події з середньовічної історії балканських держав та їх 

взаємовідносин; 

періодизацію державно-політичного розвитку південнослов’янських спільнот; 

зміст базових термінів та понять;  

історичну географію регіону; 

основні джерела; 

історіографічні інтерпретації найважливіших проблем; 

 

вміти: критично сприймати й аналізувати концептуальні підходи до означеної проблеми;  

осмислювати фактичний матеріал і висловлювати власну думку; 

виділяти головні тенденції й етапи розвитку державних утворень; 

простежити причинно-наслідкові зв’язки між різними політичними подіями, що відбувалися 

як на Балканах, так і за їхніми межами; 

порівнювати державотворчий досвід балкано-слов’янських спільнот та робити логічні 

висновки. 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Утворення й основні етапи розвитку держав на Балканах  

у VII–ХІІ ст. 
 

Тема 1. Передумови виникнення нових держав на Балканах 

1. Східноримська імперія у V–VII ст. та її відносини з сусідніми народами 

2. Колонізація слов’янами Балканського півострова 

3. Розселення та спосіб життя балканських слов’ян 

 

Завдання для самостійної роботи 

Слов’янсько-аварські відносини. 

Розклад патріархально-родового ладу в слов’янських племен 

Адміністративно-територіальні об’єднання слов’ян: жупи, склавінії та феми 

Етнокультурна взаємодія слов’ян з корінним населенням Балкан 

 

Тема 2. Перша Болгарська держава 

1. Зародження й утвердження болгарської державності (кінець VII–ІХ ст.) 

2. “Золотий вік” царя Симеона (893–927) 

3. Децентралізація Болгарської держави та її підкорення Візантією (середина Х–перша 

чверть ХІ ст.) 

 

Завдання для самостійної роботи 

Болгарсько-візантійські війни. 

Етнічна консолідація болгарсько-слов’янської спільноти 

Християнізація Болгарії 

Особливості формування феодальних відносин 

Державно-політична роль Болгарської церкви 
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Тема 3. Сербська держава 

1. Політична консолідація сербських земель у ІХ–Х ст. 

2. Дуклянське королівство 

 

Завдання для самостійної роботи 

Сербські племінні союзи: Князівство Рашка, Паганія, Захум’я, Травунія, Конавлі та Дукля  

Поширення в Сербії християнської релігії 

Перехід сербських земель до складу Візантійської імперії у першій чверті ХІ ст.  

Утворення Охрідської архієпископії (1018) та встановлення її юрисдикції над сербськими 

землями 

 

Тема 4. Хорватська держава 

1. Хорвати та хорватські землі у VII–ІХ ст. Початки державно-політичного об’єднання. 

2. Хорватське королівство у Х–ХІ ст.  

3. Династична унія між Хорватією та Угорщиною 1102 р. та її наслідки  

 

Завдання для самостійної роботи 

Відносини Хорватії з Франкським королівством, Венецією та Візантією 

Період феодального роздроблення та втрата Хорватським королівством незалежності 

Церковно-політичні впливи Риму в Хорватії 

Загребське єпископство та його політична роль 

 

 

Тема 5. Міста-держави Далмації 

1. Основні періоди й етапи розвитку 

2. Особливості суспільно-політичного устрою 

 

Завдання для самостійної роботи 

Етнічний склад та соціальна структура населення Далмації 

Господарське життя далматинських міст  

Дубровник та його геоплітичний статус 

 
 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Державотворчі процеси на Балканському півострові наприкінці 

ХІІ–XIV ст. 
 

Тема 6. Розвиток сербської державності 

1. Утворення та зміцнення держави Неманичів. 

2. Сербське королівство у період політичної нестабільності (30–80-ті роки ХІІІ ст.) 

3. Сербія наприкінці ХІІІ–у першій чверті ХIV ст.: від роздробленості до зміцнення 

державної єдності 

4. Сербсько-грецьке царство Стефана Душана 

 

Завдання для самостійної роботи 

Сербсько-угорські відносини 

Сербсько-візантійські війни ХІІ ст. 
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Утворення Сербської архієпископії (1219). Розбудова церковно-інституційної системи на 

сербських землях 

Законник Стефана Душана 

Завоювання сербських земель турками-османами 

 

Тема 7. Друга Болгарська держава 

1. Визволення Болгарії з-під візантійського гніту й утвердження незалежності 

2. Послаблення державної влади 

3. Розпад Болгарії та завоювання її земель турками-османами 

 

Завдання для самостійної роботи 

Відносини Болгарії з Латинською імперією 

Державно-адміністративний устрій Болгарії 

Міжнародне становище Болгарії наприкінці ХІІІ–у першій половині XIV ст. 

Боротьба болгарських властей з сепаратизмом. 

 

 

Тема 8. Державно-політичне життя Хорватії та Далмації 

1. Хорватія у складі Угорського королівства 

2. Далматинські міста-держави 

 

Завдання для самостійної роботи 

Монгольська навала на хорватські землі 

Міжусобна боротьба в Хорватії 

Угорський вплив у Славонії 

Римсько-візантійське право в Далмації 

 

Тема 9. Боснійська держава 

1. Розбудова й укріплення державності 

2. Здобуття незалежності 

 

Завдання для самостійної роботи 

Васальна залежність Боснії від Угорщини 

Відносини Боснії з сусідніми державами та Римом 

Патеранська церква 

 
 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Утворення й основні етапи розвитку держав на Балканах  

у VII–ХІІ ст. 

Тема 1. Передумови 

виникнення нових 

держав на Балканах 

2 2 - - - 5 - - - - - - 

Тема 2. Перша 

Болгарська держава 

6 4 - - - 7 - - - - - - 

Тема 3. Сербська 

держава 

8 4 -   7 - - - - - - 

Тема 4. Хорватська 

держава 

8 4 -   7 - - - - - - 

Тема 5. Міста-держави 

Далмації 

8 4    7 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 1 

32 18 - - - 33 - - - - - - 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Державотворчі процеси на Балканському півострові 

наприкінці ХІІ–XIV ст 

Тема 6. Розвиток 

сербської державності 

10 4 - - - 7 - - - - - - 

Тема 7. Друга 

Болгарська держава 

10 4    7 - - - - - - 

Тема 8. Державно-

політичне життя 

Хорватії та Далмації 

10 4 - - - 7 - - - - - - 

Тема 9. Боснійська 

держава 

10 2 - - - 4 - - - - - - 

Разом за змістовним 

модулем 2 

30 14 - - - 25 - - - - - - 

Усього годин 90 32 - - - 58 - - - - - - 

             

             

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.    

2.    

                                                                                                              

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   
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7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

 

8. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Передумови виникнення нових держав на Балканах 5 

2. Перша Болгарська держава 7 

3. Сербська держава 7 

4. Хорватська держава 7 

5. Міста-держави Далмації 7 

6. Розвиток сербської державності 7 

7. Друга Болгарська держава 7 

8. Державно-політичне життя Хорватії та Далмації 7 

9. Боснійська держава 4 

 Всього годин 58 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

1. Внутрішні передумови виникнення слов’янських держав на Балканах 

2. Особливості державотворчих процесів на Балканському півострові у VII–XIV ст. 

3. Головні чинники державотворення на Балканах у VII–XIV ст.? 

4. Становлення та розвиток слов’янських держав на Балканах у VII–XI ст.: спільні та відмінні 

риси 

5. Роль зовнішньополітичних факторів у державотворчих процесах на Балканах у VII–XIV ст. 

6. Впливи Візантії на державотворення південнослов’янських народів 

7. Впливи латинського Заходу на розвиток південнослов’янських державностей 

8. Роль та значення християнської релігії у розвитку середньовічних слов’янських держав 

Балканського півострова 

9. Системи політичного поліцентризму на Балканах в епоху Середньовіччя 

10. Еволюція суспільно-політичної організації далматинських міст 

11. Політико-правові основи державотворчих процесів на Балканах в епоху Середньовіччя 

12.  Ідейні основи державотворчих процесів на Балканах у VII–XIV ст.: порівняльна 

характеристика 

 

 

10. Методи навчання 

 
Головними методами навчання є інформаційні та проблемні лекції. Окрім подачі готової 

інформації, лектор також спонукає студентів до активного осмислення матеріалу та пошуку 
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відповідей на ті чи інші питання. Важливу роль також відіграють консультації та індивідуальні 

співбесіди, що покликані полегшити засвоєння студентами навчального матеріалу. 

 

11. Методи контролю 

У процесі вивчення дисципліни “Державотворчі процеси на Балканах у VII–XIV ст.” 

використовуються методи поточного та проміжного контролю. 

Проміжний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами модульної 

контрольної роботи і виконання студентами індивідуального завдання у вигляді есе. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці семестру у формі письмового іспиту. 

Контрольна робота (тести) буде проведена на лекційному занятті у квітні. 

Есе. На підставі вивчення відповідних джерел та літератури студент повинен письмово 

висловити власні міркування з проблеми, продемонструвати свої фахові, загальнотеоретичні 

знання, вміння і навики. Обсяг есе має становити до 10 сторінок (шрифт 14 через півтора 

інтервали). Кінцевий термін подання роботи – 9 квітня 2020 р. 

. 
 

 

9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Контрольна робота (тест) – 25 балів 

Есе – 25 

Письмовий іспит – 50 балів (2 описові питання) 
 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Сумарна оцінка виставляється за 100 бальною шкалою (університету, національною та ECTS): 

 

Оцінка в балах Код оцінки Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за залік 

90–100 5 А відмінно 

81–89  

4 

B дуже добре 

71–80 C добре 

61–70  

3 

D задовільно 

51-60 E задовільно 

0–50 2 FX незадовільно 

 

Сума балів після здачі 

по талону №1, 2 (0-50) 

 

2 

 

FХ 

 

незадовільно 

 

Сума балів після здачі 

по талону«К» (0-50) 

 

2 

 

F 

 

незадовільно 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Робоча програма дисципліни. 
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2. Посібники і спеціальна література.  

 

14. Рекомендована література (базова) 

 

➢ Акимова О. А. Развитие исторического самосознания хорватов в XII–XIV вв. // Развитие 

исторического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. Москва, 

1989. 

➢ Акимова О. А. Формирование хорватской раннефеодальной государственности // 

Раннефеодальные государства на Балканах VI–XII вв. Москва, 1985. 

➢ Алексеев С. В. История Дуклянской державы: проблема достоверности источников // 

Знание. Понимание. Умение. 2014. № 2. 

➢ Алексеев С. В. Летопись попа Дуклянина: перевод и комментарий. Санкт-Петербург, 2015. 

➢ Ангелов Д. Образуване на българската народност. София, 1971. 

➢ Андрияшевич Ж. М., Растодер Ш. История Черногории с древнейших времен до 2006 года. 

Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 

➢ Благојевић М. Државна управа у српским средњовековним земљама. Београд 2001. 

➢ Войтович Л. В., Домановський А. М., Козак Н. Б., Лильо І. М., Мельник М. М., Сорочан С. 

Б., Файда О. В. Історія Візантії. Вступ до візантиністики. Львів: Вид-во “Апріорі”, 2011. 

➢ Готье Ю. Образование сербского государства // Славянский сборник. Москва, 1947. 

➢ Грачев В.П. Сербская государственность в X–XIV вв. Критика теории “жупной 

организации”. Москва, 1972. 

➢ Дворнік Ф. Слов’яни в Європейській історії та цивілізації. Київ, 2000. 

➢ Дуйчев И. Българско средновековие. С., 1972 

➢ История Югославии: В 2 т. Москва, 1963. Т.1 

➢ 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. Москва: Изд-во МГУ, 1998. 

➢ Історія Центрально-Східної Європи / За ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2001. 

➢ Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. 2-е изд., испр. 

СПб., 1998. 

➢ Краткая история Болгарии / Отв.ред. Г. Г. Литаврин. Москва, 1987.  

➢ Литаврин Г. Г. Византийское общество и государство в X–XI вв. Проблемы истории одного 

столетия: 976–1081 гг. Москва, 1977. 

➢ Литаврин Г. Г. Византия и славяне: Алетейя, 2001. 

➢ Матанов Хр. Средновековните Балкани. Исторически очерци. София, 2001. 

➢ Москаленко А. Возникновение и развитие феодальных отношений у южных славян. 

Хорваты и сербы. Москва, 1978. 

➢ Наумов Е.П. Господствующий класс и государственная власть в Сербии XIII–XV вв. Москва, 

1974. 

➢ Наумов Е.П. К истории сербского феодального государства в конце ХІІ–начале ХІІІ века 

(центральная власть и удельные княжества) // Советское славяноведение. Москва, 1976. №1. 

➢ Оболенский Д. Византийское Содружество Наций; Шесть византийских портретов. М.: 

Янус-К, 1998. 

➢ Раннефеодальные государства на Балканах VI–XII вв. Москва, 1985. 

➢ Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. Москва, 1995. 

➢ Сербия и Болгария в середине XIV в. // Социально-экономическая и политическая история 

Юго-Восточной Европы (до середины ХІХ в.). Кишинев, 1980. 

➢ Фрейдзон В. И. История Хорватии. Санкт-Петербург, 2001. 
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➢ Хрестоматия по истории южных и западных славян. В 3-х томах. Т. 1. / Отв. ред. М. М. 

Фрейденберг. Минск, 1987.  

➢ Чиркович С. М. История сербов. Москва, 2009. 

➢ Чиркович С. Сербия. Средние века. Москва: Искусство, 1996. 

➢ Чорній В.П. Історія Болгарії. Львів, 2007. 

 

15. Питання, які винесено на іспит  
 

1. Балканський півострів  VI–XІ ст.: географічні та природно-кліматичні характеристики 

2. Колонізація Балкан слов’янами 

3. Візантія та слов’яни: державно-політичні відносини 

4.  Прихід Аспарухових болгар на Нижнє Подунав’я та утворення Болгарської держави. 

5. Розвиток болгарської державності до середини ІХ ст. 

6. “Золотий вік” Болгарії 

7. Поступова децентралізація Болгарії в середині Х ст. Кінець Преславського царства 

8. Самуїлова держава та її підкорення Візантією 

9. Міжнародне становище Болгарської держави у другій половині ІХ–ХІ ст. 

10. Передумови державотворчих процесів на сербських землях  

11. Утворення перших сербських князівств та спроби об’єднання їх в єдину державу 

12. Політична консолідація сербських земель у ІХ–Х ст 

13. Дуклянська держава 

14. Архонтія Рашка у першій половині–середині ХІ ст. 

15. Хорвати та хорватські землі у VI–IX ст. 

16. Виникнення та розвиток давньохорватської держави 

17. Далматинська Хорватія і Посавське князівство (кінець VII–перша чверть X ст.) 

18. Хорватське королівство в другій чверті X–ХІ ст. 

19. Державно-політичний розвиток Дубровника у VII–X ст. 

20. Характер та основні напрями міждержавних відносин на Балканах у VII–XІ ст. 

21. Утворення та зміцнення держави Неманичів 

22. Сербське королівство у період політичної нестабільності (30–80-ті роки ХІІІ ст.) 

23. Сербія наприкінці ХІІІ–у першій чверті ХIV ст.: від роздробленості до зміцнення державної 

єдності  

24. Сербсько-грецьке царство Стефана Душана 

25. Визволення Болгарії з-під візантійського гніту й утвердження незалежності (кінець ХІІ–

перша третина ХІІІ ст.) 

26. Послаблення державної влади у Болгарії (30-роки ХІІІ ст.–перша половина ХIV ст.) 

27. Розпад Другої Болгарської держави та завоювання її земель турками-османами 

28. Хорватія у складі Угорського королівства (ХІІ–ХIV ст.) 

29. Далматинські міста-держави (ХІІ–ХIV ст.) 

30. Боснійська держава 

 


