Історія Середніх віків (третій період)
Загальний курс «Історія Середніх віків (третій період)» - охоплює
період з кінця XV – до сер. XVI ст. і в історіографії часто розглядається як
історія раннього Нового часу. Багато в чому неоднозначність характеристики
цього періоду обумовлена тими складними, заплутаними і неоднозначними
процесами, які проходили в Західній Європі в XV–XVII ст. У цей час активно
розвивалися капіталістичні відносини, складалися основи для розвитку
національних централізованих держав, зазнають серйозного перегляду
положення церковної середньовічної ідеології, прокатується хвиля
селянських і національно-визвольних виступів. Цим, далеко неоднозначним
процесам, які відбувалися на фоні зростаючої асинхронності розвитку
окремих європейських країн і присвячено основну увагу в цьому курсі.

История Средних веков (третий период)
Общий курс «История Средних веков (третий период)» – охватывает
период с конца XV – до сер. XVI вв. и в историографии зачастую
рассматривается как история Раннего Нового времени. Во многом
неоднозначность характеристики этого периода обусловлена теми сложными,
запутанными и неоднозначными процессами, которые проходили в Европе в
XV–XVII вв. В это время в Западной Европе активно развивались
капиталистические отношения, складывались основы для развития
национальных централизованных государств, подвергаются серьезному
пересмотру положения церковной средневековой идеологии, прокатывается
волна крестьянских и национально-освободительных выступлений. Этим,
далеко неоднозначным процессам, которые происходили на фоне растущей
асинхронности развития отдельных европейских стран и посвящено основное
внимание в этом курсе.

History of the Middle Ages (the third period)
General course "History of the Middle Ages (the third period)" is covered of
the period up to the late XV–XVI centuries. Some historians often name it as the
early Modern history. Largely the uncertainty of features of this period due to the
dark, complex and ambiguous process which passed in Western Europe in the XV–
XVII centuries. At the same time there were serious revision to the outline of the
medieval church of ideology, there were a lot of the peasant and the national

liberation revolts. For this ambiguous process that occurs on a background of
growing asynchronous development of individual European countries is dedicated
to the focus of this course.

