
 

 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 9.2 «Розвиток 

польської державності в середні віки та 

ранній новий час»  

Рівень BO Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

014 Середня освіта Історія.  

Середня освіта. Історія, правознавство 

Форма навчання Денна/заочна 

Курс, семестр, протяжність  курс 4 (7 семестр) / 5 курс 9 семестр 

 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 
150 год, з них: лекц. – 28 год, практ. –

26 год,  

/ 150 год, з них 14: лекц. – 8 год, 

практ. – 6 год 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання  Всесвітньої історії  

Автор дисципліни Доктор політичних наук, 

професор кафедри всесвітньої історії 

Бортнікова Алла Василівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення фахова підготовка з курсів: давня та 

середньовічна історія України, 

історія України нового часу, історія 

середніх віків Західної Єропи, історія 

країн Центрально-Східної Європи 

середніх віків та нового часу 

Що буде вивчатися Генеза походження і розвитку польських 

племен, інших слов’янських народів, які 

перебували в особливому становищі між 

Заходом і Сходом Європи до кінця 

ХVІІІ ст. 

Чому це цікаво/треба вивчати Курс дає змогу опанувати знання 

студентами загальних рис та 

особливостей історичної еволюції 

польського народу, форм його 

суспільного та державного ладу, 

розкрити характер взаємин із сусідніми 

народами і державними утвореннями, 

зокрема Україною. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Розширити знання з історії слов’янських 

народів і дослідити генезу польської 

державності. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями (компетентності) 

– отримати ґрунтовні знання з 

суспільно-політичної історії польських 

земель доби середньовіччя та раннього 



нового часу, а також теорії 

державотворення, основних концепцій і 

моделей державності в 

західнослов’янському світі, проблем 

етногенезу слов’ян, християнізації 

населення тощо;  

– давати компетентну характеристику 

основним етапам становлення і розвитку 

польської державності; 

 – розуміти причинно-наслідкові події в 

історії Польщі, пов’язані з її 

економічним і соціально-політичним 

розвитком;  

– оволодіти вмінням аналізувати 

історичні джерела, які дають змогу 

об’єктивно оцінити місце Польщі в 

житті народів Центрально-Східної 

Європи досліджуваного періоду; 

– на основі отриманих знань вміти 

проводити оригінальні наукові 

дослідження, виокремлювати актуальні 

проблеми, здійснювати пошук та 

критичний аналіз інформації; 

 – творчо засвоювати й практично 

використовувати набуті знання, вміння 

та навички для аналізу та оцінки 

сучасних державотворчих і 

демократичних процесів;  

– вміти використовувати набуті знання 

для осмислення сучасних проблем 

соціального і політичного розвитку 

народів світу. 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на 

вебсайті факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір   

«ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

