
Опис навчальної дисципліни «Духовні основи державотворення давніх слов’ян»
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Кафедра всесвітньої історії та методики викладання історії (каб. 51, корп. 1) Факультет історії та географії
Назва освітньої (освітніх) програми 
(програм), для якої (яких) пропонується 
НД: «Середня освіта (Історія)», «Історія та 
археологія»

Мета: формування цілісної системи знань про зародження духовності давніх слов’ян і її подальший 
вплив на особливості державотворення у східних, західних і південних слов’ян

Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський)

Семестр: 3 

Статус НД: вибіркова

Кількість кредитів/годин: 4 / 120

Види індивідуальних завдань: –

(за наявності)

Попередні умови, необхідні для вивчення дисципліни: 
вивчення навчальних дисциплін: «Історія первісного суспільства», «Давня та середньовічна історія 
України», «Історія середніх віків»

Очікувані результати навчання(РНД):
- визначати передумови та причини зародження духовності давніх слов’ян;
- пояснювати особливості еволюції первісних форм духовності та вірувань давніх слов’ян;
- розуміти характерні риси елементів духовності східних, західних і південних слов’ян;
- використовувати різні інструменти пошуку інформації – бібліографічні системи, Інтернет-
ресурси тощо;
- застосовувати в повсякденній роботі теоретичні та практичні надбання знавців всесвітньої історії.

Мова викладання:
українська
Вид підсумкового контролю: залік
Теми аудиторних занять та самостійної роботи:
Тема 1. Зародження прадавньої духовної культури.
Тема 2. Язичництво – релігія давніх слов’ян.
Тема 3. Особливості язичництва в бездержавних слов’ян (балто-слов’ян).
Тема 4. Язичницька релігія «державних» слов’ян.
Тема 5. Кирило-Мефодіївська традиція слов’ян.
Тема 6. Римський вплив на слов’ян.
Тема 7. Візантійський вплив на слов’ян.
Тема 8. Запровадження християнства на Русі.
Тема 9. Християнізація Польщі упродовж доби середньовіччя.
Тема 10. Релігія та церква в середньовічній Чехії.
Тема 11. Духовне життя в словацьких землях у середні віки.
Тема 12. Роль церкви у державотворенні Болгарії.
Тема 13. Духовне життя сербів і становлення власної державності.
Тема 14. Релігія та церква в середньовічній Хорватії.
Тема 15. Релігійне протистояння в словенських, боснійських і чорногорських землях і його вплив на розвиток державності.
Тема 16. Релігійність українців як фактор їх державотворення в середньовічну добу.
Тема 17. Роль релігії в державотворенні російського народу.
Тема 18. Духовність білоруського народу доби середньовіччя.



Форми і методи навчання: групові (лекційні і практичні заняття), індивідуальні консультації; словесний, наочний, практичний методи, проблемний
та частково-пошуковий.
Система оцінювання:
– методи оцінювання:
усні відповіді на практичних заняттях, тести (тематичні, модульні, підсумкові), письмова самостійна робота, реферативні повідомлення.
– критерії оцінювання:

Основні інформаційні джерела: 
Ангелов Д. Богомильство в Болгарии. М., 1954.
Белорусы / Отв. ред. В.К.Бондарчик. М., 1998.
Введение христианства на Руси / Отв. ред. А.Д.Сухов. М., 1987.
Всемирная история: В 24-х томах. Минск, 1996. — Т. 7, 8.
Грачев В.П. Сербская государственность в X–XIV вв. М., 1972.
Дворник Ф. Славяне в европейской истории и цивилизации. М., 2019.
Древняя Русь в свете зарубежных источников. М., 1999.
История культур славянских народов: В 3-х т. Т. 1. Древность и Средневековье. М., 2013.
История средних веков (V–XV века). Хрестоматия / Сост. В.Е.Степанова, А.Я.Шевеленко. М., 1980. Ч.1; 1981. Ч.2.
История южных и западных славян. М., 2007.
История южных и западных славян. Курс лекций / Под ред. Г.Ф.Матвеева и З.С.Ненашевой. М., 1998. Т. 1-2.
Источниковедение истории южных и западных славян (феодальный период) / Отв. ред. Л.П.Лаптева. М., 1999.
Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). Курс лекцій / За ред. В.І.Ярового. К., 2001.
Історія південних і західних слов’ян. Підручник. К., 1987.
Історія Центрально-Східної Європи. Посібник / За ред. Л.Зашкільняка. Львів, 2001.
Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. СПб., 1998.
Краткая история Болгарии. С древнейших времен до наших дней. М., 1987.
Кузьмин А.Г. Падение Перуна: становление христианства на Руси. М., 1988.
Лахно О.П. Радянська історіографія проблеми походження племінних об’єднань поміж слов’ян східного типу. Історична пам’ять. 2010. №2. С. 93-
103.
Лахно О.П. Релігійні реформи Володимира Великого упродовж 980-их років на східнослов’янських землях. Історична пам’ять: Наук. збірник. 2012. 
Випуск 28. С. 127-131.
Лахно О.П. Духовна революція на східнослов’янських землях наприкінці Х століття: аналіз монотеїстичних альтернатив. Актуальні питання 
всесвітньої історії та методика їх викладання: Збірник наукових праць за матеріалами доповідей і повідомлень Восьмого Всеукраїнського науково-
практичного семінару (28-29 березня 2013 року). Полтава: ПНПУ імені В.Г.Короленка, 2013. С. 90-96.
Лахно О., Колеснікова М. Особливості вивчення джерел слов’янського язичництва. Збірник матеріалів XХІІІ наукової конференції студентів, 
магістрантів і аспірантів факультету історії та географії. Квітень 2020 року. Полтава: ІВЦ ПНПУ, 2020. С. 94-99.
Нидерле Л. Славянские древности. М., 2001.
Раннефеодальные государства на Балканах. VІ-ХІІ вв. / Отв. ред. Г.Г.Литаврин. М., 1985.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981. 
Седов В.В. Славяне в древности и раннем средневековье. Т. 1-2. М., 1994, 1995.
Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 1995. 

Сума балів,
накопичених

студентом у процесі
вивчення навчальної

дисципліни

Рівень досягнення студентом запланованих результатів навчання з навчальної дисципліни 

90-100 Студент демонструє високий рівень досягнення запланованих результатів навчання дисципліни, всебічно й глибоко володіє
навчально-програмовим  матеріалом,  самостійно  виконує  завдання,  передбачені  програмою,  вільно  оперує  науковою
термінологією, залучає до відповіді рекомендовану до опрацювання літератури, аргументує власні твердження, здійснює
аналізи й висновки, що засвідчує його готовність до подальшого навчання та до практичного використання набутих знань.

75-89 Студент виявляє достатній рівень досягнення запланованих результатів вивчення дисципліни, розуміє  ключові проблеми
програмового матеріалу, обґрунтовано його викладає, розкриває зміст теоретичних питань в основному, залучає при цьому
опрацьовану літературу, використовує наукову термінологію, але подекуди присутня недостатня глибина й аргументація,
неістотні неточності.

60-74 Студент  посередньо  володіє  програмовим  матеріалом  з  дисципліни,  відтворює  основний  зміст  матеріалу,  знає  окрему
літературу,  при цьому відсутній  глибокий аналіз  і  всебічне  обґрунтування  ключових проблем,  слабко розуміє  наукову
термінологію, у відповіді присутні істотні неточності, але наявні знання мінімально достатні для подальшого навчання

35-59 Студент частково володіє вивченим матеріалом, фрагментарно його відтворює, має нечіткі уявлення про основні теоретичні
питання  дисципліни,  допускає  істотні  помилки  та  нерозуміння  основної  наукової  термінології. Ряд  запланованих
результатів вивчення дисципліни відсутній. Рівень наявних результатів навчання є недостатнім для подальшого навчання.

0-34 Студент володіє навчальним матеріалом з дисципліни на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає
лише на запитання, що потребують однослівної відповіді. Результати навчання майже відсутні. Рівень наявних результатів
навчання є недостатнім для подальшого навчання.



Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь. К., 1998.
Топоров В.Н. Боги древних славян. Очерки истории культуры славян. М., 1996.
Чиркович С. Сербия: Средние века. М., 1996.
Електронні ресурси:
«Всемирная история»: http://historic.ru/
«Всемирная история»: http://www.world-history.ru/
«Всемирная энциклопедия искусства»: http://artprojekt.ru/
«Новый Геродот» − общеисторический форум: http://ww.gerodot.ru/
«Хронос: всемирная история в интернете»: http://www.hrono.ru
Бібліотека порталу«Миф.Ру»: http://mith.ru/alb/lib/lib.htm
Бібліотека сайту «Всемирная история»: http://historic.ru/books/index.shtml
Електронна бібліотека і колекція посилань на повні тексти історичних документів та книг: http://janaberestova.narod.ru/resources.html
"Хронос" - всемирная история в интернете": http://www.hrono.ru
Библиотека Мошкова: История: http://lib.ru
Всемирная история в лицах: http://rulers.narod.ru
Літопис руський: http://litopys.freeservers.com
Забезпечення: 
комп’ютери / ноутбуки, відеопроектор, екран, атласи, карти


