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Робоча програма навчальної дисципліни «Політична історія Великого 

князівства Литовського (до Люблінської унії)» для бакалаврів освітньо-

професійної програми «Соціальна антропологія» спеціальності 032 Історія та 

археологія / Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка», каф. історії та політичної 

теорії. – Д.: НТУ «ДП», 2021. – 13 с. 
 

Розробники: 

- Василенко Віталій Олександрович – професор, доктор історичних наук, 

професор кафедри історії та політичної теорії. 

 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання; 

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних 

занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання); 

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності 032 «Історія 

та археологія» (протокол №10 від 27.06.2021 р.). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни – поглиблене вивчення різних аспектів внутрішньо- та 

зовнішньополітичної історії Великого князівства Литовського (далі - ВКЛ) на 

різних етапах його самостійного існування та отримання студентами на основі 

цього цілісного уявлення про даний період центрально-східноєвропейської та 

вітчизняної історії. 

 

 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

ДРН 1 знати хронологічні межі, джерела та історіографію проблеми 

ДРН 2 аналізувати основні факти, події, процеси політичної історії ВКЛ 

ДРН 3 виокремлювати та характеризувати окремі етапи внутрішньо-та 

зовнішньополітичної історії ВКЛ 

ДРН 4 характеризувати роль видатних державних діячів у політичній 

історії ВКЛ 

ДРН 5 аналізувати роль і місце земель сучасної України в політичних 

подіях та процесах ВКЛ на різних етапах його історії 

 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Ф2 Всесвітня історія Знати найважливіші факти історичного минулого  українського 

народу і історії людства загалом, а також мати більш глибокі 

знання про певний історичний період або проблему. 

Розуміти контекст і причини відповідних історичних подій та 

використовувати ці знання у професійній діяльності. 

Знати основні підходи до вивчення вітчизняної  та світової 

історії, принципи і методи історичного пізнання, основні типи 

і види історичних джерел. 

Виявляти взаємозв’язки між процесами у  минулому та на 

сучасному етапі, аналізувати суспільні процеси в історії 

України у контексті європейської та світової історії. 

Здійснювати аналіз ситуацій з урахуванням історичного 

контексту та/або історичних передумов. 

Розуміти  загальні  та  специфічні  риси  історичного  розвитку  

різних  регіонів України,  Європи  та  світу,  фактори,  що  

зумовлюють  різноманіття  культур  та національних  спільнот,  

ефективно  співпрацювати  з  носіями  різних  історичних  та 

культурних цінностей. 
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3 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

 

Вид 

навчальних 

занять 

Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 

Обсяг аудиторні 
заняття 

самостійна 

робота 

аудиторні 
заняття 

самостійна 

робота 

Обсяг ауди-
торні 

заняття 

самос-
тійна 

робота 

лекційні 160 60 100 - - - - - 

практичні 80 30 50 - - - - - 

РАЗОМ 240 90 150 - - - - - 

 

4 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ  
Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять Обсяг складових, години 

 ЛЕКЦІЇ 160 

ДРН 1 1. Вступ до курсу «Політична історія 

Великого князівства Литовського (до 

Люблінської унії)» 

8 

ДРН 2- ДРН 

5 

2. Утворення ВКЛ та формування його 

державної території 

32 

2.1. Внутрішні і зовнішні передумови утворення 

ВКЛ 

2.2. Формування “ядра” державної території за 

правління Міндовґа. ВКЛ до кінця ХІІІ ст. 

2.3. Територіальне зростання ВКЛ за правління 

Вітеня і Ґедіміна 

2.4. Боротьба Литви за землі сучасної України 

(Галичина, Волинь, Київщина, Переяславщина, 

Поділля, Чернігово-Сіверщина) 

2.5. Підпорядкування “верхівських” князівств та 

приєднання Смоленська 

ДРН 2- ДРН 

5 
3. Еволюція політичного устрою ВКЛ 24 

3.1. Великокнязівська влада та “удільна” 

система (до кінця ХІV ст.). Проблема 

литовського “феодалізму” 

3.2. Процес ліквідації “удільної” системи у ВКЛ 

3.3. Еволюція відносин між великокнязівською 

владою, маґнатами і шляхтою в політичній 

системі ВКЛ. Пани-рада і сейм 

ДРН 2- ДРН 

5 

4. Становище руського населення ВКЛ та 

внутрішньополітична боротьба у ньому 

32 

4.1. Роль руського елементу в утворенні ВКЛ та 

до кінця ХІІІ ст. Литва і Русь за правління 

Вітеня і Ґедиміна 

4.2. Місце руського складника в державі за часів 

Ольґерда і Яґайла (до 1385 р.) та 

внутрішньополітична боротьба цієї доби 
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4.3. Вплив Кревської унії на еволюцію 

литовсько-руських взаємин та 

внутрішньополітичні процеси у ВКЛ. Наслідки 

Городельського привілею 1413 р. 

4.4. Литовська Русь від громадянської війни 

1430-х рр. до кінця ХV ст. 

4.5. Становище руського елементу від початку 

ХVІ ст. до 1569 р. 

4.6. Місце Великого князівства Литовського в 

історії східнослов’янських народів. 

ДРН 2- ДРН 

5 
5. Зовнішньополітична історія ВКЛ 32 

5.1. Взаємини ВКЛ з великоруськими 

державними утвореннями 

5.2. Розвиток стосунків з “татарським світом” 

5.3. Політичні взаємини ВКЛ з державами 

Центрально-Східної, Центральної та Північної 

Європи 

ДРН 2- ДРН 

5 
6. Політичні взаємини ВКЛ з Польщею в 

1385-1569 рр. 

32 

6.1. Кревський договір і розвиток литовсько-

польських відносин до 1392 р. 

6.2. ВКЛ і Польська Корона за доби Яґайла і 

Вітовта 

6.3. Стосунки між Литвою і Польщею впродовж 

1430-х рр. 

6.4. Еволюція міждержавних відносин у 1440-

1501 рр. 

6.5. Литовсько-польська боротьба навколо 

унійного питання протягом ХVІ ст. 

6.6. Люблінська унія та її політичні наслідки для 

ВКЛ 

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 80 

ДРН 1- ДРН 

5 

1. Внутрішні і зовнішні фактори утворення 

Литовської держави 

80 

2. ВКЛ за найближчих наступників Міндовґа 

3. Боротьба Литви за галицько-волинську 

спадщину та її поділ 

4. Протистояння Яґайла і Вітовта з обласними 

князями та його результати 

5. “Руська” політика Вітовта 

6. Литовська Русь у боротьбі за владу між 

Свидриґайлом і Сиґізмундом Кейстутовичем 

7. “Змова князів” 1481 р. Повстання Михайла 

Глинського 

8. Боротьба ВКЛ та Московської держави у 

ХІV-ХVІ ст. 

9. Литва та Золота Орда (до розпаду останньої) 

10. Острівська угода, Вільнюсько-Радомська і 

Городельська унії: політико-правовий аналіз 

11. Еволюція взаємин між Литвою та Короною 

протягом громадянської війни 1430-х рр. 
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12. Передумови та характер Люблінської унії 

1569 р. 

 
 

 

 

5 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих процедур, що 

ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення університету «Про 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований під час 

контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студента за дисципліною. 

5.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за рейтинговою 

(100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за офіційної відсутності 

національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав підсумкову 

оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною заборгованістю, що 

підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

5.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, умінь, 

комунікації та відповідальності студента за вимогами НРК до 6-го кваліфікаційного рівня під 

час демонстрації регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані виключно на 

демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді завдань 

для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних 

та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового контролю 

дисципліни затверджуються кафедрою. 

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни подано нижче. 

 

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
Процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 
кожною темою 

виконання завдання 

під час лекцій 
комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого результату 

поточних контролів; 
виконання ККР під час 

екзамену  за бажанням 

студента 

семінарськ

і 

  

контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань під 

час практичних занять 
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або індивідуальне 

завдання 

виконання завдань під 

час самостійної роботи 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості 

виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття оцінюються якістю 

виконання індивідуального завдання та конкретизованих контрольних завдань за кожною 

темою. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим, то інтегральне 

значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються 

викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять не 

менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента шляхом визначення 

середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час екзамену має 

право виконувати комплексну контрольну роботу, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

5.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно 

очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії студента для 

демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю лекційних 

і практичних занять в якості критерію використовується коефіцієнт засвоєння, що 

автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

 

Оi = 100 a/m, 

 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до 

еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за 

допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і 

показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентнісні характеристики, визначені НРК для 

бакалаврського рівня вищої освіти. 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання для 6-го 

кваліфікаційного рівня за НРК  
Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 концептуальні 

наукові та практичні 

знання, критичне 

осмислення теорій, 

принципів, методів і 

понять у сфері 

професійної 

діяльності та/або 

навчання 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, 

принципів, методів і понять у навчанні та професійній 

діяльності 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об'єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння/навички 

 поглиблені 

когнітивні та 

практичні 

уміння/навички, 

майстерність та 

інноваційність на 

рівні, необхідному 

для розв’язання 

складних 

спеціалізованих 

задач і практичних 

проблем у сфері 

професійної 

діяльності або 

навчання 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

- розвʼязувати проблеми; 

- обирати адекватні методи та інструментальні 

засоби; 

- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 

інформацію; 

- використовувати інноваційні підходи до 

розв’язання завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з негрубими 

помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації однієї вимоги 

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні 

неточності при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань 

за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

Вільне володіння проблематикою галузі. 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

95-100 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

проблем, рішень, 

власного досвіду та 

аргументації; 

 збір, інтерпретація 

та застосування 

даних; 

 спілкування з 

професійних питань, 

у тому числі 

іноземною мовою, 

усно та письмово 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

Достатнє володіння проблематикою галузі з 

незначними хибами. 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з 

незначними хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними 

хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

доречна комунікаційна стратегія (сумарно не 

реалізовано сім вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами; 

 спроможність 

нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах; 

 формування 

суджень, що 

враховують 

соціальні, наукові та 

етичні аспекти; 

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та 

груп; 

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначений вмінням самостійно оцінювати 

різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти 

і відстоювати особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок; 

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями; 

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз джерел інформації 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень відповідальності і автономії фрагментарний 60-64 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 

6 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Office 365. 

Використовується дистанційний курс «Політична історія Великого князівства 

Литовського (до Люблінської унії)» (https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=5178) в 

системі Moodle. 
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Раманоўскага і А. Істоміна; уклад. Г. Сагановіч. – Мн., 2010. 

2. Василенко В.О. Литовсько-московські угоди 70-80-х рр. ХІV ст. (Спірні проблеми 

історії Східної Європи) // УІЖ. – 2005. – №6. – С.177-190. 

3. Василенко В.О. Політична історія Великого князівства Литовського (до 1569 р.) в 

східнослов’янських історіографіях ХІХ – першої третини ХХ ст. – Д., 2006. 

4. Краўцэвіч А.К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. – Мн., 1998. 

5. Русина О. Київська виправа Ґедиміна. (Текстологічний аспект проблеми) // Записки 

НТШ. Праці Комісії спец. (допоміжних) істор. дисциплін. – Т.ССХХХІ. – Л., 1996. – 

С.147-157. 

6. Русина О. Сіверська земля у складі Великого князівства Литовського. – К., 1998. 

7. Русина О. Україна під татарами і Литвою. – К., 1998. 

8. Україна і Литва в XIV-XVI століттях. Політико-правові та соціально-економічні 

аспекти / Відп. ред. В.А. Смолій. – Луцьк, 2011. 

9. Черкас Б.В. Політико-адміністративний устрій Великого князівства Литовського й 

українських васальних князівств // Історія державної служби в Україні. – Т.1. – К., 

2009. – С.73-94. 

10. Шабульдо Ф. Чи був ярлик Мамая на українські землі? (До постановки проблеми) // 

Записки НТШ. Праці Історично-філос. секції. – Т.ССXLIII. – Л., 2002. – С.301-317. 

11. Nikodem J. Witold. Wielki książę litewski (1354 lub 1355 – 27 października 1430). – 

Kraków, 2013. 

12. Tęgowski J. Kilka słów o małżeństwach Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda 

Giedyminowica // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: 

Зб. наук. пр. – Л., 2011. – Вип.20. – С.646-654. 
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