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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним 

планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

26 8 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2-3 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 3-5 
Семінарські заняття: 

22 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:  3 

- самостійна робота: 4,5 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 106 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Історична 

географія України»: історичні аспекти формування державної території 

України, її адміністративно-територіального устрою, політична, економічна 

історична географії, географія населення України . 

 

Метою вивчення дисципліни «Історична географія України» є  

оволодіння студентами теоретичними знаннями щодо взаємодії природи і 

людини, впливу географічного чинника на розвиток людського суспільства 

на теренах України на різних етапах історичного розвитку; методикою 

історико-географічних досліджень, навичками практичної роботи з 

контурними картами. 

 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Вступ до 

спеціальності з основами наукових досліджень», «Історія України та 

української культури», «Історія первісного суспільства».  

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Історія України», «Вступ до 

спеціальності», «Спеціальні історичні дисципліни», «Економічна історія 

України»,»Етнографія України». 

 

 



3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути 

такі результати навчання: 

1. Знання: теоретичного матеріалу щодо взаємодії природи і людини, 

впливу географічного чинника на розвиток людського суспільства на 

теренах України на різних етапах історичного розвитку, історичних 

аспектів становлення державної території України, її адміністративно-

територіального устрою, політичної, економічної історичної географії, 

географії населення України 

2. Уміння: аналізувати основні закономірності впливу географічного 

чинника на історичний процес, встановити взаємозв‘язки і взаємодії 

людини, суспільства, суспільно-господарських систем та об‘єктів з 

природним середовищем, його умовами і чинниками на різних етапах 

їхнього формування та розвитку, орієнтуватись в історичному просторі 

за допомогою карт. 

3. Комунікація: використовувати набуті знання при веденні наукових 

дискусій з питань державотворення та формування території держави на 

етнічних українських землях на різних етапах історичного розвитку, 

формування української етнічної території, географії господарства і 

населення, виявляти повагу до різноманітних національних спільнот як 

невід’ємної складової історії України, співпрацювати з носіями різних 

історичних і культурних цінностей; створювати умови для комунікації із 

представниками наукових, громадських, релігійних і національно-

культурних організацій. 

4. Автономність та відповідальність виконувати індивідуальні науково-

дослідні завдання з відповідної проблематики, виявляти самостійність і 

соціальну відповідальність, громадянські та патріотичні чесноти при 

виконанні функціональних обов’язків. 

 

5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1.  Предмет, зміст і завдання 

курсу. Роль та значення 

географічного фактора у житті 

суспільства. Давнє населення 

України. 

6 4 2 - - 10 - - - - - 12 

2.  Географія українських земель 

середньовічної доби 
8 4 4 - - 12 4 2 2 - - 12 



3.  Українські землі у литовсько-

польський період: історико- 

географічний аспект. 

4 2 2 - - 8 - - - - - 12 

4.  Формування української 

території за часів козаччини. 
4 2 2 - - 10 4 2 2 - - 12 

5.  Українські землі під владою 

Австро-Угорщини та Росії 

(ХVПІ - поч. ХХ ст.). 

8 4 4 - - 6 - - - - - 10 

6.  Українська національно-

демократична революція (1917 

– 1920 рр.): історико-

географічний аспект. 

6 4 2 - - 6 2 2 - - - 10 

7.  Українські землі в складі СРСР, 

Польщі, Румунії, 

Чехословаччини  у міжвоєнний 

період 

4 2 2 - - 6 2 - - - - 12 

8.  Географія економічного, 

політичного та культурного 

розвитку УРСР (50-90-ті рр. XX 

ст.) 

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

9.  Історична географія України в 

90-х рр. XX ст. - на поч. XXI ст. 

 

4 2 2 - - 6 4 2 2 - - 12 

 Проміжний контроль 
     

4 
     

4 

Разом: 48 26 22 - - 72 14 8 6 - - 106 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Предмет, зміст і завдання курсу. Роль та значення 

географічного фактора у житті суспільства. Давнє населення України. 

Предмет і завдання історичної географії. Джерела вивчення 

історичної географії (письмові, археологічні, етнографічні, географічні та 

ін.). Методи дослідження в історичній географії. Метод картографування.  

Складові частини історичної географії: історична фізична, історична 

політична, історична економічна географія, історична географія населення 

та культури. Формування нових напрямків історико-географічних 

досліджень. Сучасні проблеми історичної географії України.  

Зв'язок історичної географії з історією географії, історичною 

картографією та топонімікою, з формуванням географічних понять 

країни, краю, держави, тощо.  

Географія населення і господарства у стародавні часи.  

 



Тема 2. Географія українських земель середньовічної доби. 

Виникнення держави у східних слов'ян. Поняття Білої, Чорної та 

Червоної Русі. Князівства і землі Київської держави. Військові походи 

київських дружин. Географія основних подій боротьби з Візантією, 

половцями, печенігами та іншими завойовниками. 

Географія господарства. Внутрішні та зовнішні економічні зв’язки. 

Шлях «з варяг у греки» та інші торговельні шляхи. 

Характеристика земель та князівств у період феодальної роздробленості. 

Зміни в географії внутрішніх та зовнішніх зв’язків. Галицько-Волинське 

князівство на історичних картах ХІІ-ХІІІ ст.: територія, економіка, населення, 

культура. Виникнення поняття «Україна». 

 

Тема 3. Українські землі у литовсько-польський період: історико-

географічний аспект. 

Землі східних слов’ян під владою Литви, Польщі, Золотої Орди. 

Українські землі у складі Литви і Польщі: територія, економіка, населення, 

культура, релігія. Латинізація та полонізація західних земель.  

Демографічні зміни після монгольської навали. Міграційні процеси у 

ХV-ХVІІ ст. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та 

Королівства Польського.  

Українські землі у складі Речі Посполитої. Адміністративно-

територіальний поділ українських земель у литовський та польський періоди. 

Поява українських земель на картах Європи та світу. Політичні стосунки з 

Кримським ханством.  

 

Тема 4. Формування української території за часів козаччини. 

Джерела вивчення періоду: письмові (літописи, угоди, Литовські 

Статути 1529, 1566, 1588), описи України Г. Боплана. Територія формування 

козацької держави. Запорозька Січ: природа, господарство, звичаї. Географія 

козацьких походів. Участь козаків в антифеодальних та визвольних рухах. 

Географія подій Української національної революції 1648-1676 рр. 

Українські землі під владою Речі Посполитої та Росії. Адміністративно-

територіальний устрій на Україні в ХVІІ-ХVІІІ ст. Географія національно-

культурного будівництва: братства, монастирі, школи. 

Характеристика основних складових частин українських земель: 

Лівобережна, Правобережна, Південна, Західна Україна, Буковина, 

Закарпаття.  



Історико-політичні та історико-географічні поняття в різні історичні 

епохи на українських землях: Наддніпрянщина, Таврія, Слобожанщина, 

Запоріжжя, Волинь, Поділля, Полісся, Галичина тощо. 

Тема 5. Українські землі під владою Австро-Угорщини та Росії (ХVПІ - 

поч. ХХ ст.). 

Джерела для вивчення періоду: державні акти, угоди, літописи, мемуари, 

описово - статистичні джерела та інші. Адміністративно-територіальний 

поділ. Географія населення та розміщення продуктивних сил.  

Географія економічних та культурних зв’язків. Національно-культурне 

будівництво і релігія. 

Зміни в адміністративно-територіальному поділі України у XVII - на 

початку XX ст. (полки, намісництва, губернії). Остаточне складання 

українських земель: Наддніпрянщина, Слобожанщина, Волинь, Буковина, 

Поділля, Полісся, Запоріжжя, Закарпаття, Таврія, Галичина, Крим.  

Еволюція політичних відносин з Росією. 

 

Тема 6. Українська національно-демократична революція (1917 – 1920 

рр.): історико-географічний аспект. 

УНР та ЗУНР на карті Європи в 1917-1918 рр. Формування кордонів 

УНР, ЗУНР, УСРР. Адміністративно-територіальний поділ України у 1917-

1920 рр. Зміни кордонів України у 1917-1921 рр. 

 

Тема 7. Українські землі в складі СРСР, Польщі, Румунії, 

Чехословаччини у міжвоєнний період. Джерела для вивчення періоду: 

картографічні, актові, описово-статистичні, хронікальні та фольклорні.  

Зміни в адміністративно-територіальному поділі України у 20-30 рр. XX 

ст. Адміністративне управління українськими землями в Польщі, 

Чехословаччині, Румунії. 

Національне, державне і культурне будівництво в УРСР у 20-30 рр. 

Зміни соціальної структури. Географія господарських зв’язків. Природно-

географічні аспекти проведення колективізації.  

Возз’єднання Західної України, Буковини, Бессарабії з Україною. Зміни 

в адміністративно-територіальному поділі України і утворення Молдавської 

PCP. 

Територіальний поділ України в роки фашистської окупації. 

Геополітичні намагання окупантів щодо України та її розподіл між 

державами фашистського блоку. Возз’єднання Закарпаття з Радянською 

Україною. Зміни кордонів України у повоєнний період. 

 



Тема 8. Географія економічного, політичного та культурного розвитку 

УРСР (50-90-ті рр. XX ст.) 

Політико-адміністративна карта України. Зв'язок географії населення з 

соціально-економічними перетвореннями та культурним будівництвом, з 

політикою  відбудови народного господарства. Формування 

народногосподарського комплексу СРСР. 

Географія сільськогосподарського виробництва. Зміни в географічному 

середовищі внаслідок будівництва ГЕС на Дніпрі та інших річках, 

будівництва каналів та іригаційних і меліоративних споруд.  

Зміни кліматичних умов, флори, фауни та рельєфу окремих регіонів 

України. 

Зміни в адміністративно-територіальному поділі, утворення Кримської 

області у складі УРСР. Вплив на географію населення воєн XX ст., 

еміграційних та міграційних рухів населення в СРСР і трагедії на ЧАЕС. 

 

Тема 9. Україна в 90-х рр. XX ст. - на поч. XXI ст.: історико-географічний 

аспект. 

Кордони України на час проголошення незалежності в 1991 р. 

Адміністративно-територіальний поділ. Сучасні політико-адміністративна та 

економічна карти України. Географія новітніх зв'язків у галузі економіки, 

політики, культури з різними країнами.  

 

5.2. Тематика семінарських занять. 

Тема 1. Предмет, зміст і завдання курсу. Роль та значення географічного 

чинника у житті суспільства. Давнє населення України. 

Тема 2. Географія українських земель середньовічної доби. 

Тема 3. Українські землі у литовсько-польський період: історико-

географічний аспект. 

Тема 4. Формування української території за часів козаччини. 

Тема 5. Українські землі під владою Австро-Угорщини та Росії (ХVIII – поч. 

ХХ ст.). 

Тема 6. Українська національно-демократична революція (1917 – 1920 рр.): 

історико-географічний аспект.  

Тема 7. Українські землі в складі СРСР, Польщі, Румунії, Чехословаччини у 

міжвоєнний період. 

Тема 8. Географія економічного, політичного та культурного розвитку УРСР 

(50-90-ті рр. XX ст.).  

Тема 9. Україна в 90-х рр. XX ст. – на поч. XXI ст.: історико-географічний 

аспект.  

 



5.3. Організація самостійної роботи студентів денної (заочної) форм 

навчання 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять 
20 (20) Конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю 
4 (4) 

Модульна контрольна 

робота 

3. Виконання індивідуальних завдань: 

- робота з картами 

- заповнення контурних карт 

- підготовка реферату; 

- підготовка до презентації результатів 

дослідження; 

- опрацювання тем для самостійного 

вивчення. 

 

10(10) 

10 (10) 

10 (10) 

18 (20) 

(32) 

 

Виконання завдань 

Контурні карти 

Реферат 

Презентація 

 

 Разом 72 (106)  

 

Тематика індивідуальних завдань 

Завдання для роботи студентів з картами: 
Карта1. Народи та держави на межі н.е. – першої половини І тис. н.е. (на сучасній 

території України). 

Карта 2. Східна Європа в VIII-ХІ ст. 

Карта 3. Київська Русь в XII-XIII ст.  

Карта 4. Українські землі в кінці XIV - XV  ст.  

Карта 5. Українські землі в  XVІ - першій половині XVIІ ст. 

Карта 6. Визвольна війна українського народу середини XVIІ ст.   

Карта 7. Адміністративно-територіальний поділ і промисловий розвиток України в першій 

половині ХІХ ст.  

Карта 8. Україна в 1920 – 1930 рр. 

Карта 9. Політико-адміністративна карта України. 

 

Завдання для роботи студентів з контурними картами: 
Контурна карта № 1: «Київська Русь у IX – XIII ст.». 

Контурна карта № 2: «Галицько-Волинська держава у XIII – на початку XIV ст.». 

Контурна карта № 3: «Україна Польсько-Литовської доби». 

Контурна карта № 4: «Історична географія України козацької доби». 

Контурна карта № 5: «Історична географія України в XIX – початку XX ст.». 

Контурна карта № 6: «Історична географія України кінця XX ст.». 

 

Тематика рефератів: 
з історії формування історико-географічних областей України:  

1. Волинь  

2. Поділля 

3. Галичина, 

4. Закарпаття, 

5. Буковина 

6. Буджак  

7. Слобожанщина  



8. Західна Україна  

9. Таврія 

10. Бессарабія 

11. Покуття 

12. Запоріжжя, 

13. Гетьманщина 

Тематика рефератів 

з історії українських історико-географічних областей в зарубіжжі: 

1. Холмщина  

2. Перемишльщина 

3. Підляшшя 

4. Лемківщина 

5. Кубань  

6. Південна Буковина 

7. Мармарощина 

8. Задунайщина (Добруджа)  

9. Пряшівщина 

Тематика рефератів 

з історії українських етнографічних (етногеографічних) районів України: 

1. Гуцульщина 

2. Бойківщина 

3. Лемківщина 

4. Етнографічна індивідуальність литвинів (північ Чернігівщини і Київщини). 

5. Етнографічна індивідуальність поліщуків, пінчуків (брещуків) (західна й центральна 

частини Полісся). 

6. Етнографічна індивідуальність севрюків (басейн Десни, Сули і Сейму). 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні 

завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях, результати самостійної роботи з науковою 

літературою та першоджерелами, а також якість виконання студентом 

індивідуального завдання у вигляді реферату та його презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 

два теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 

оволодіння теоретичним матеріалом з історичної географії України. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Схарактеризувати демографічні зміни, що відбулися на українських 

землях після монгольської навали.  

1. . Розкрити особливості розвитку господарства Української держави 

гетьмана Скоропадського. 



8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання  

в підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів(поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 



2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Анотування наукових статей 5 

Конспект першоджерел 5 

Реферат 5 

Презентація 5 

 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента 

стисло визначати ключові позиції, які викладені автором у статті.  

Критеріями оцінювання роботи з першоджерелами є здатність студента 

тезово розкрити зміст запропонованого матеріалу. 

 Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених 

автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання 

теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні цитування й 

посилань на джерела.  

Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді 

студента за матеріалами дослідження та оригінальність візуального 

представлення. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. 



9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), 

веб-сервіс Google Classroom. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

1. Атлас історії України / Ред. кол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк та ін. 

/ Упор. Д.В. Ісаєв. – К. : ДНВП «Картографія», 2012. – 152 с. 

2. Географічне становище та етнічна територія української народності // Українська 

народність. Нариси соціально-економічної історії. – К., 1990. 

3. Круль В.П. Історична географія Західної України : навч. посібник. – 2-ге, доповн. – 

Чернівці: ЧНУ, 2008. 

4. Овдієнко П.П. Історична географія. – Ніжин, 2000. 

5. Сосса Р.І. Історія картографування території України: Підручник / Ростислав Іванович 

Сосса. – К. : Либідь, 2007. – 336 с. 

6. Трубчанінов С.В. Історична географія України: курс лекцій. – Кам’янець-Подільський, 

2005. 

7. Чернецький Ю.О. Україна. Історія, природа, мистецтво. – Харків, 2009. 

8. Щодра О.М. Історична географія. Навчальний посібник. – Львів, 2006. 

9. Щодра О.М. Історична географія. Навчальний посібник. – Львів, 2016. 

10. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. – К., 1997. 

 

10.2. Допоміжні джерела 

1. Гуржій О., Реєнт О., Шапошникова Н. Нариси з історії розвитку виробничих відносин і 

торгівлі в Україні (друга половина XVII ‒ початок XX ст.) / Відп. ред. В. А. Смолій. 

НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2018. ‒ 365 с. 

2. Вортман Д., Гордієнко Я., Майоров М. ‒ TERRA UCRAINICA. Історичний атлас 

України і сусідніх земель. Від кімерійців до сьогодення. ‒ Х., 2018. ‒ 224 с. 

3. Кульчицький С., Якубова Л. Кримський вузол. ‒ К.: ТОВ "Видавництво "КЛІО”", 2018. 

‒ 496 с. 

4. Реєнт О. П., Сердюк О. В. Торговельний баланс України на початку ХХ ст. / Відп. ред. 

В. А. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 

2018. – 237 с. 

5. Степан Рудницький (1877-1937). Історія. Геополітика. Географія. Т. 1: Історія. Теорія. 

Методологія. Термінологія. – К., 2017. 

6. Степан Рудницький (1877-1937). Історія. Геополітика. Географія. Т. 2: Геополітика. – 

К., 2017. 

7. Степан Рудницький (1877-1937). Історія. Геополітика. Географія. Т. 3: Географія. 

Початки досліджень. – К., 2018. 

8. Степан Рудницький (1877-1937). Історія. Геополітика. Географія. Т. 4: Основи 

землезнання. – К., 2018. 

9. Степан Рудницький (1877-1937). Історія. Геополітика. Географія. Т. 5: Геологія і 

геоморфологія. – К., 2018. 

10. Грищенко Ю. Болгари в Україні 1920-х ‒ 1930-х рр.: між національними проектами 

влади й реаліями життя / Відп. ред. Я. В. Верменич. НАН України. Інститут історії 

України. ‒ К.: Інститут історії України, 2018. ‒ 269 с. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0014213
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=0014213
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