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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:14 Лекції: 
84 - 

Модулів:3 Практичні заняття: 
Загальна кількість годин:420 - - 
Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом:1,3,4 

Лабораторні заняття: 
- - 

Семестр:2,5,8 Семінарські заняття: 
78 - 

Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне:3 
- самостійна робота:5 

Консультації: 
6 - 
Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:екзамен - - 

Мова навчання: українська Самостійна робота: 
252 - 

 
2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості розвитку 

народів та країн Центрально-Східної Європи з давніх часів до сьогодення. 
 
Метою вивчення дисципліни є:спираючись на методологічні принципи 

історичної науки, використовуючи найновіші здобутки історіографії, 
сформувати у студентів-істориків знання про головні етапи та події в історії 
народів Центрально-Східної Європи. Розглянути основні соціальні, економічні, 
політичні, етно-конфесійні та культурні процеси в центральноєвропейському та 
східноєвропейському регіонах, проаналізувати труднощі, здобутки та 
специфіку в процесі формування державності місцевих народів. 

 
Передумови для вивчення дисципліни: проходження курсів «Вступ до 

історії з основами наукових досліджень», «Історія античної цивілізації», 
«Культурна антропологія та етнографія». 

 
Міждисциплінарні зв’язки:проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами:«Історія античної цивілізації», «Історія західної цивілізації», 
«Новітня історія країн Західної Європи», «Вступ до історії з основами наукових 
досліджень», «Культурна антропологія та етнографія», «Спеціальні історичні 
дисципліни», «Археологія», «Українська та зарубіжна історіографія», «Історія 
європейської культури». 

 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 
студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 



освітньо-професійної програми «Історія та археологія: історія. Європейські 
студії». 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  
результати навчання за дисципліною 

Шифр 
компетент
ності 

 
Компетентності 

Шифр 
програмних 
результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   
ЗК1.    Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 
ПРН 8. Аналізувати суспільні процеси в історії 

України у контексті європейської та 
світової історії. 
 

ЗК 2. Здатність робити смислові 
узагальнення та висновки, 
виявляти в інформаційних даних і 
концептах хиби й вразливі місця, 
суперечності та неповноту 
аргументації. 

ЗК 3. Готовність до пізнання нового і 
неперервного навчання, до 
опанування нових знань та 
стратегій/способів мислення. 

ПРН 2. Запам’ятовувати та відтворювати 
найважливіші факти, події та процеси 
історичного минулого українського 
народу і людства загалом. 

ЗК 4. Здатність раціонально 
організовувати власну діяльність та 
ефективно використовувати час. 

ПРН 27. Самостійно формулювати предмет, мету 
та завдання наукового дослідження, 
використовувати  загальнонаукові  та  
спеціальні методи історичного 
дослідження в науково-дослідній 
діяльності. 

ЗК 5. Здатність бути критичним і 
самокритичним. 

ПРН 4. Критично осмислювати інформацію з 
різноманітних джерел (археологічні 
артефакти, архівні документи, усні 
свідчення, музейні експонати, 
періодика, наукові праці тощо). 

ЗК 6. Здатність відрізняти суб’єктивні, 
спонтанні складові суджень від 
об’єктивних і аргументованих, 
вміти надавати перевагу останнім. 

ПРН 9. 
 
 
 
 
ПРН 23. 

З’ясовувати взаємозв’язок між 
історичними подіями, явищами, 
процесами та демонструвати змістовні 
думки, обґрунтовані положення і 
висновки про них. 
Демонструвати навички професійного 
спілкування з використанням наукових 
термінів, прийнятих у фаховому 
середовищі. 

ЗК 7. Здатність брати участь в 
інтелектуальних дискусіях, 
використовувати ввічливі форми 
звернення до опонента, 
концентруватися на значущих 
складових судження, не 
переходячи на особистості. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися державною 
мовою як усно, так і письмово, 
навички публічного мовлення, 
здатність ясно та виразно 
висловлюватися в процесі 
комунікації. 

ПРН 23. 
 
 
 
 
ПРН 27. 

Демонструвати навички професійного 
спілкування з використанням наукових 
термінів, прийнятих у фаховому 
середовищі. 
 
Самостійно формулювати предмет, мету 
та завдання наукового дослідження, 
використовувати  загальнонаукові  та  
спеціальні методи історичного 
дослідження в науково-дослідній 
діяльності. 

ЗК 10. Навички написання аналітичних і 
публіцистичних гуманітарних 
текстів, реферування, створення 
систематизованих оглядів 
спеціальної літератури. 
Дотримання стандартів 
академічного оформлення тексту. 

ПРН 1. 
 
 
 
 
ПРН 19. 
 
 
 
ПРН 27. 

Знати основні підходи до вивчення 
вітчизняної та світової історії, 
категоріальний апарат з історії та 
археології. 
 
Порівнювати здобутки наукових шкіл 
при вирішенні актуальних проблем 
історії та археології. 
 
Самостійно формулювати предмет, мету 



та завдання наукового дослідження, 
використовувати  загальнонаукові  та  
спеціальні методи історичного 
дослідження в науково-дослідній 
діяльності. 

ЗК 12. Увага і толерантність до іншої (й 
інакшої) думки, здатність 
аналізувати її зміст та структуру в 
процесі спілкування та адекватно 
на неї реагувати. 

ПРН 23. Демонструвати навички професійного 
спілкування з використанням наукових 
термінів, прийнятих у фаховому 
середовищі. 

ЗК 13. Здатність працювати в колективі та 
самостійно, виявляти ініціативу, 
уникати некритичного слідування 
авторитетам. 

ЗК 14. Здатність життєво й фахово 
реалізовувати себе на основі 
ціннісно-світоглядних надбань 
людства (зокрема сприйняття 
людини не як засобу, а як цілі й 
цінності), що нерозривно поєднана 
з навичками критичного мислення, 
опануванням і обстоюванням 
громадянських чеснот і прав, 
соціальною відповідальністю, а 
також патріотичним піклуванням 
про продуктивний розвиток 
держави і суспільства. 

ПРН 13. 
 
 
 
 
ПРН 17. 

Визначати взаємозалежності 
глобалізаційних процесів і 
міжнаціональних та міжетнічних 
відносин. 
 
Пояснювати значення культурного 
спадку для розвитку людства в цілому 
та окремих спільнот. 
 

ЗК 15. Здатність розуміти світоглядні, 
правові, соціальні, економічні, 
культурно-історичні, духовно-
моральні питання, що виходять за 
межі фахової спеціалізації, завдяки 
чому відповідально й ефективно 
діяти в різних суспільних 
контекстах, сприяючи позитивному 
розв’язанню нагальних проблем. 

ПРН 18. 
 
 
 
ПРН 20. 

Робити висновки про результати 
діяльності осіб, спільнот та структур у 
конкретні історичні епохи. 
 
Пояснювати важливість демократичних 
цінностей, вироблених у процесі 
історичного розвитку. 

Фахові компетентності (ФК)   
ФК 1. Здатність володіти знаннями, 

орієнтуватися в методології 
вивчення світової та вітчизняної 
історії від давніх цивілізацій до 
сучасності. 

ПРН 1. 
 
 
 
 
ПРН 2 . 
 
 
 
 
ПРН 3. 
  

Знати основні підходи до вивчення 
вітчизняної та світової історії, 
категоріальний апарат з історії та 
археології. 
 
Запам’ятовувати та відтворювати 
найважливіші факти, події та процеси 
історичного минулого українського 
народу і людства загалом. 
 
Знати та відтворювати наукову 
хронологію, періодизацію і 
характеристики основних етапів 
вітчизняної та всесвітньої історії. 

ФК 2. Критичне усвідомлення 
взаємозв’язку між фактами, 
подіями, явищами і процесами у 
минулому та сучасності. 

ПРН 4. 
 
 
 
 
 
ПРН 8. 
 
 
 
ПРН 9. 

Критично осмислювати інформацію з 
різноманітних джерел (археологічні 
артефакти, архівні документи, усні 
свідчення, музейні експонати, 
періодика, наукові праці тощо). 
 
Аналізувати суспільні процеси в історії 
України у контексті європейської та 
світової історії. 
 
З’ясовувати взаємозв’язок між 
історичними подіями, явищами, 
процесами та демонструвати змістовні 
думки, обґрунтовані положення і 



висновки про них. 
ФК 3. Критичне усвідомлення 

відмінностей в історіографічних 
поглядах різних періодів та у 
різних контекстах. 

ПРН 7. Розуміти відмінності в історіографічних 
поглядах різних періодів та у різних 
контекстах. 

ФК 4. Розуміння соціальних функцій 
історика, можливостей 
використання історії та 
зловживання історією. 

ФК 5. Здатність опрацювання наукових 
та інформаційних джерел й 
використання інформаційно-
пошукових інструментів, таких як: 
бібліографічні довідники, 
путівники до архівних фондів, 
архівні описи та посилання на 
електронні ресурси. 

ПРН 4. 
 
 
 
 
 
 
ПРН 14. 

Критично осмислювати інформацію з 
різноманітних джерел (археологічні 
артефакти, архівні документи, усні 
свідчення, музейні експонати, 
періодика, наукові праці тощо). 
 
 
Досліджувати життя та діяльність 
конкретних людей у контексті їхньої 
історичної доби. 

ФК 6. Здатність виявляти і опрацьовувати 
належним чином джерела 
інформації (бібліографії, 
документи, етнографічні матеріали, 
музейні експонати, археологічні 
артефакти і т. п.) для реалізації 
науково-дослідних проектів. 

ПРН 4. 
 
 
 
 
 
ПРН 27. 
 

Критично осмислювати інформацію з 
різноманітних джерел (археологічні 
артефакти, архівні документи, усні 
свідчення, музейні експонати, 
періодика, наукові праці тощо). 
 
Самостійно формулювати предмет, мету 
та завдання наукового дослідження, 
використовувати  загальнонаукові  та  
спеціальні методи історичного 
дослідження в науково-дослідній 
діяльності. 

ФК 7. Здатність використовувати 
різноманітні методи виявлення та 
опрацювання історичних і 
археологічних джерел, зокрема, 
інструментарій спеціальних 
історичних дисциплін, новітні 
комп’ютерні технології для пошуку 
та обробки історичних або 
пов’язаних із ними даних. 

ФК 10. Здатність використовувати у 
фаховій діяльності знання з 
гуманітарних дисциплін, вміння 
аналізувати, оцінювати і 
прогнозувати політичні, 
економічні, культурні й соціальні 
події та явища. 

ПРН 5. Визначати основні тенденції 
історичного розвитку в конкретні 
історичні періоди. 

ФК 15. Здатність володіти знаннями з 
історії європейської інтеграції та 
Європейського Союзу як етапу 
сучасної європейської історії  в 
порівняльній перспективі. 

ПРН 6. Демонструвати знання етапів та 
особливостей європейської інтеграції, її 
впливу на політичний та 
соціокультурний розвиток європейських 
країн, розуміти значення 
євроінтеграційних процесів для 
сучасного розвитку української держави 
та суспільства. 

ФК 16. Здатність критично усвідомлювати 
взаємозв’язок між сучасною 
ситуацією в європейському 
співтоваристві та процесами 
минулого. 

ПРН 9. З’ясовувати взаємозв’язок між 
історичними подіями, явищами, 
процесами та демонструвати змістовні 
думки, обґрунтовані положення і 
висновки про них. 

 
Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр 

компете 
нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 
відповідальність 

ЗК1.     ПРН 8.   



ЗК 2.  ПРН 8.   
ЗК 3. ПРН 2.    
ЗК 4.    ПРН 27. 
ЗК 5. ПРН 4.    
ЗК 6.  ПРН 9. ПРН 23.  
ЗК 7.  ПРН 9. ПРН 23.  
ЗК 8.   ПРН 23. ПРН 27. 
ЗК 10. ПРН 1. ПРН 19.  ПРН 27. 
ЗК 12.   ПРН 23.  
ЗК 13.   ПРН 23.  
ЗК 14.  ПРН 13. 

ПРН 17.   

ЗК 15.  ПРН 18. 
ПРН 20.   

ФК 1. ПРН 1. 
ПРН 2 . 
ПРН 3. 

 
  

ФК 2. ПРН 4. 
 

ПРН 8. 
ПРН 9.   

ФК 3. ПРН 7.    
ФК 4. ПРН 7.    
ФК 5. ПРН 4. ПРН 14.   
ФК 6. ПРН 4.   ПРН 27. 
ФК 7. ПРН 4.   ПРН 27. 
ФК 10. ПРН 5.    
ФК 15. ПРН 6.    
ФК 16.  ПРН 9.   

 
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
з/п Назви тем 

Кількість годин  
(денна форма навчання) 
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(заочна форма навчання) 
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Модуль 1. Центрально-Східна Європа в стародавні часи та епоху Середньовіччя 
1. 

 
Тема № 1. Центрально-
Східна Європа в 
стародавні часи. 

6 4 2 - - - 8 - - - - - - - 

2. Тема № 2. Етнічні та 
державотворча процеси в 
Центрально-Східній 
Європі в епоху пізньої 
Античності та раннього 
Середньовіччя. 

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

3. Тема № 3. Візантія у V-
ХІІ ст. 4 2 2 - - - 6 - - - - - - - 

4. Тема № 4-5. Утворення 
нових держав  на 
Балканах та в Подунав'ї  
(V-Х ст.) 

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

5. Тема № 6-7. Польська 
держава та Литва у VІ - 
ХV ст.   

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



6. Тема № 8-9. Чеські та 
Словацькі землі у Х - ХV 
ст. 

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

7. Тема № 10-11. Держави 
та народи Балканського 
півострова у ХІ-ХV ст. 

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

8. Тема № 12. Угорське 
королівство в Х - ХVІ ст. 4 2 2 - - - 8 - - - - - - - 

9. Тема № 13-14. Візантія у 
ХІІІ - ХV ст.  Турецькі 
завоювання на Балканах. 

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

Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - - - 
Разом: 60 30 28 - 2 - 90 - - - - - - - 
Модуль 2. Центрально-Східна Європа в Новий час 

1. 
 
Тема № 1-2. Річ 
Посполита як 
багатонаціональна 
держава. 

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

2. Тема № 3. Утворення та 
розширення імперії 
Габсбургів. 

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

3. Тема № 4-5. Балканські 
народи в складі 
Османської імперії. 

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

4. Тема № 6. Польські 
землі в кінці ХVІІІ - 60-х 
роках ХІХ ст. 

6 4 2 - - - 8 - - - - - - - 

5. Тема № 7. Народи 
Габсбургської імперії: 
становище та державна 
політика.   

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

6. Тема № 8. Османські 
імперія  наприкінці 
ХVІІІ – у 70-х рр. ХІХ 
ст. 

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

7. Тема № 9-10. Період 
індустріалізації, 
національних і 
соціальних рухів (друга 
половина ХІХ – початок 
ХХ ст.). 

8 4 4 - - - 8 - - - - - - - 

8. Тема № 11. Народи ЦСЄ 
в роки Першої світової 
війни. 

6 2 2 - 2 - 8 - - - - - - - 

Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - - - 
Разом: 48 24 22 - 2 - 72 - - - - - - - 
Модуль 3. Центрально-Східна Європа в Новітній час 

1. 
 
Тема № 1. Країни ЦСЄ 
після Першої світової 
війни. 

6 4 2 - - - 8 - - - - - - - 

2. Тема № 2. 
Чехословаччина та 
Угорщина у міжвоєнний 
період. 

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

3. Тема № 3-4. Балкани між 
двома світовими 
війнами. 

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

4. Тема № 5-6. Країни ЦСЄ 
в роки Другої світової 
війни. 

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

5. Тема № 7. Країни ЦСЄ в 
умовах блокової 
конфронтації. 

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

6. Тема № 8. Соціалізму в 4 2 2 - - - 6 - - - - - - - 



Польщі  і трансформації 
суспільства (1945 - 
перша половина 90-х 
років). 

7. Тема № 9. Комуністичні 
режими в 
Чехословаччині та 
Угорщині. 

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

8. Тема № 10. Югославія та 
Албанія (1945-1990 рр.) 4 2 2 - - - 6 - - - - - - - 

9. Тема № 11-12. Румунія, 
Болгарія та Греція у 
1945-1990 рр. 

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

10. Тема № 13-14. 
Центрально-Східна 
Європа на зламі ХХ-ХХІ 
ст. 

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

Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - - - 
Разом: 60 30 28 - 2 - 90 - - - - - - - 

Всього за період 
навчання 

168 
 

84 
 

78 
 - 6 

 - 252 - - - - - - - 

 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
Модуль 1.Центрально-Східна Європа в стародавні часи та епоху 

Середньовіччя. 
Тема № 1. Центрально-Східна Європа в стародавні часи. 
Особливості поняття Центрально-східна Європа. Фізично-географічна 

характеристика ЦСЄ. Характеристика палеоліту та періоду родоплемінної 
общини в регіоні. Епоха неоліту та енеоліту в регіоні. Бронзовий вік в ЦСЄ. 

 Тема № 2. Етнічні та державотворча процеси в Центрально-Східній 
Європі в епоху пізньої Античності та раннього Середньовіччя. 

Кельтські, германські та фракійські племена регіону. Роль Римської імперії 
в регіоні. «Велике переселення народів». Етногенез слов’ян. Розселення. 
Писемні джерела з історії слов’янства. Кочові племена ЦСЄ. 

 Тема № 3. Візантія у V-ХІІ ст. 
Утворення Візантійської імперії.   Міста, ремесла, торгівля, розвиток 

сільського господарства. Царювання Юстиніана І. Зовнішня політика 
Юстиніана та її наслідки. Візантійська імперія в другий половині VI - першій 
половині VІІ ст. Візантія в другій половині ІХ - ХІ ст. Аграрне законодавство 
імператорів Македонської династії. Візантія в кінці XI-XII столітті (зовнішня і 
внутрішня політика). Правління Комнинів. 

 Тема № 4-5. Утворення нових держав  на Балканах та в Подунав'ї  (V-Х 
ст.) 

Перші слов’янські ранньодержавні утворення. Великоморавська держава. 
Утворення Першого Болгарського Царства. Виникнення Хорватської держави. 
Міста-держави Далмації. Утворення і розвиток Сербської держави. Словяно-
германські відносини в період раннього Середньовічча.  Мадярські племена у 
Подунав'ї 

 Тема № 6-7. Польська держава та Литва у VІ - ХV ст.   
Польські племена в VІ – ІХ ст. (особливості соціально-економічного 

розвитку). Утворення Польської держави. Перші князі. Польська держава в Х – 



на початку ХІІ ст. (внутрішня та зовнішня політика). Феодальна Польща часів 
роздробленості та об'єднання країни під владою Владислава Локетека. 
Державно-політичний лад Польщі в ХІV-ХV ст. Зародження Литовської 
держави. Міндовг та його наступники. Велике князівство Литовське в ХІV- ХV 
ст. (територіальні придбання, особливості політико-економічного розвитку). 
Польсько-литовські відносини. Боротьба з Тевтонським орденом. 

 Тема № 8-9. Чеські та Словацькі землі у Х - ХV ст. 
Чеська держава Пржемисловичів. Розвиток феодальних відносин в Чехії у 

Х – ХІІІ ст. Чехія в ХІІІ-ХІV ст. Зміни в політичній структурі держави. 
Гуситський рух. Економічні, соціальні, релігійні причини гуситського руху. 
Гуситська революція (1415-1419) та Гуситські війни (1419-1437). Чехія у ІІ 
половині ХV ст. Зміни в економічному та політичному житті. Особливості 
економічного розвитку Словаччини в Х – ХV ст. Політичний розвиток 
Словаччини в ХІ-ХV ст. 

 Тема № 10-11. Держави та народи Балканського півострова у ХІ-ХV ст. 
Друге Болгарське Царство. Сербська держава у ХІІІ-ХV ст. Боснія та 

Чорногорія у ХІІІ-ХV ст. Особливості розвитку міст-держав Далмації. 
Дубровницька республіка. Виникнення і розвиток Молдавського та Волоського 
князівств. Албанські князівства у ХІІІ-ХV ст. 

 Тема № 12. Угорське королівство в Х - ХVІ ст.  
Населення середньовічної Угорщини. Навали угорців на Західну Європу. 

Виникнення ранньофеодальної держави. Іштван І. Соціальна структура 
ранньофеодального угорського суспільства. Внутрішні міжусобиці в ХІ - 
початку ХІІІ ст. «Золота булла» Андрія І. Зовнішня політика Угорського 
королівства в ХІІ-ХІІІ ст. Утвердження Анжуйської династії. ЇЇ внутрішня 
політика. Керівництво Трансільванією. Люксембурги в Угорщині. Розквіт 
Угорського королівства  при  Матяше І. Загибель угорської держави. Битва при 
Мохочі. 

 Тема № 13-14. Візантія у ХІІІ - ХV ст.  Турецькі завоювання на Балканах. 
Четвертий хрестовий похід та Латинська Романія. Латинська імперія, її 

соціально-економічний розвиток. Нікейська імперія: особливості внутрішньої 
та зовнішньої політики. Грецькі держави в першій половині ХІІІ ст. 
Відновлення Візантійської імперії. Пізньовізантійський феодалізм. Візантія в 
кінці XIII - першій половині XIV ст. Громадянська війна та повстання зілотів 
(1341-1355). Турецькі завоювання на Балканах (1352-1402). Падіння Візантії. 
Причини та наслідки. 

Модуль 2.Центрально-Східна Європа в Новий час. 
 Тема № 1-2. Річ Посполита як багатонаціональна держава. 
 «Шляхетська демократія» в Польщі першої половини ХVІ століття. 

Люблінська унія 1569 р., її соціальне, політичне та міжнародне значення в 
історії Польщі. Польська реформація: програма, хід та особливості. Варшавська 
конфедерація 1573 р. Економічний та соціальний розвиток Польщі в ХVІ – 
першій половині ХVІІІ ст. Зовнішня політика РП в ХVІ – першій половині ХVІІ 
ст. Українське козацтво. Війна з повсталою Україно. Шведський «Потоп».  
Політичний розвиток у 1660-1690 рр. Річ Посполита та Північна війна, її 
наслідки для політичного та економічного устрою. Політичне життя країни в 



кінці ХVІІІ ст. Поділи Речі посполитої. Культурне життя Речі посполитої в ХVІ 
–ХVІІІ ст. 

 Тема № 3. Утворення та розширення імперії Габсбургів. 
Територіальна експансія Габсбургів. Входження угорських, чеських та 

словацьких земель до складу імперії. Устрій та управління монархії. Чеське 
станове повстання 1618-1620 рр.: причини, хід та рушійні сили. Фрідріх 
Пфальцський. Чеські та словацькі землі в період Тридцятилітньої війни.  
Сербський та хорватський Військовий Кордон. Далмація під владою 
Венеціанської республіки. 

 Тема № 4-5. Балканські народи в складі Османської імперії. 
Територіальні придбання Османської імперії на Балканах. Турецька 

військово-ленна феодальна система та політика національно-релігійного 
гноблення на південнослов`янських землях. Земельні відносини та становище 
селянства. Розвиток ремесел, торгівлі та міст. Турецька адміністративна 
система управління. Податковий гніт османського панування. Релігійне життя 
та становище православної церкви. Особливості становища греків, сербів, 
албанців. Чорногорія, Молдова та Волощина. Боротьба проти турецького 
панування. Гайдуцький рух (Прилепське повстання 1564-1565 рр., Тирновське 
повстання 1596 р., повстання сербів). Культурне життя балканських народів під 
османською владою. Австро-турецьке суперництво. Початок російської 
експансії на Балкани. 

 Тема № 6. Польські землі в кінці ХVІІІ - 60-х роках ХІХ ст. 
Економічне і політичне становище польських земель під російським, 

прусським та австрійським пануванням. Політика Наполеону і польське 
питання. Герцогство Варшавське. Переділ польських земель на Віденському 
конгресі. Польський національно-визвольний рух, його характеристики та 
періодизація. Конституція 1815 р. Виникнення таємних організацій. Змова 
підхорунжих. Повстання 1830-1831 років. Нова платформа боротьби 
польського народу. Таємничі організації на польських землях. Краківське 
повстання 1846 р. Підйом національно-визвольної боротьби польського народу 
в середині ХІХ ст. Польське повстання 1863-1864 років.  

 Тема № 7. Народи Габсбургської імперії: становище та державна 
політика.   

Устрій та внутрішня політика Габсбургів. Чеський та словацький 
національний рух. Угорщина в складі імперії. Національне відродження 
хорватів та словенців. Сербський національний рух у Воєводині. 

 Тема № 8. Османські імперія  наприкінці ХVІІІ – у 70-х рр. ХІХ ст.  
Соціально-політична криза Османської імперії. Сербський національний 

рух та утворення Сербської держави. Виникнення Грецького Королівства. 
Болгарський національно-революційний рух. Македонія та Чорногорія. 
Албанія, Боснія та Герцоговина. 

 Тема № 9-10. Період індустріалізації, національних і соціальних рухів 
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). 

Королівство Польське в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Білоруські та 
литовські землі в складі Російської імперії. Естонці та латиші під владою Росії. 
Утворення Німецької імперії, її розвиток. Слов'янські народи під владою 
Німеччини (поляки, лужицькі серби). Поляки під владою Австрії. Розвиток 



чеського та словацького національних рухів. Угорці, словенці та хорвати в 
імперії Габсбургів. Становище Болгарії, Сербії та Чорногорії. Балканські війни. 
Розвиток Македонії, Боснії та Герцеговини. Утворення Румунського 
королівства. Греція та Албанія в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

 Тема № 11. Народи ЦСЄ в роки Першої світової війни. 
Загострення політичної кризи в Європі. Плани блокових країн щодо ЦСЄ. 

Національні рухи на заході Російської імперії в період війни та революції. 
Народи Австро-Угорської монархії в роки війни. Балканські країни під час 
війни.  

Модуль 3.Центрально-Східна Європа в Новітній час. 
 Тема № 1. Країни ЦСЄ після Першої світової війни. 
Повоєнний устрій Європи. Основні тенденції розвитку країн ЦСЄ, їх місце 

у міжнародних відносинах. Виникнення незалежних країн Балтії (Естонія, 
Латвія, Литва). Білорусь у складі СРСР. Утворення Польщі, парламентська 
демократія. 

Переворот 1926 р. у Польщі, режим санації. Місце країни у міжнародних 
відносинах. 

 Тема № 2. Чехословаччина та Угорщина у міжвоєнний період. 
Становлення Чехословацької держави. Політична система та суспільство. 

Національна політика та культурне життя. Зовнішня політика. «Мюнхенська 
змова». Угорщина у міжвоєнний період. 

 Тема № 3-4. Балкани між двома світовими війнами. 
Румунія у міжвоєнний період. Болгарія (політичний розвиток, культурне 

життя, зовнішня політика). Королівство Югославія (формування країни, 
політичний розвиток, культурне життя). Греція між двома світовими війнами. 
Розвиток Албанії після Першої світової війни. 

 Тема № 5-6. Країни ЦСЄ в роки Другої світової війни. 
Новий поділ Європи. Окупація та поділ польських земель. Рух опору в 

Польщі. Країни Балтії та Білорусь в роки Другої світової війни. Протекторат 
Богемія і Моравія. Словацька республіка. Окупація та поділ Югославії. 
Незалежна держава Хорватія. Рух опору.. Греція та Албанія в роки Другої 
світової війни. Угорщина в союзі з Німеччиною. Участь Румунії в війні. 
Болгарія в роки Другої світової війни. 

 Тема № 7. Країни ЦСЄ в умовах блокової конфронтації. 
Післявоєнне мирне врегулювання. «Народна демократія». Лівацький 

переворот 1947-48 рр. Громадянська війна в Греції 1946-49 рр. Радянсько-
югославський конфлікт 1948-49 рр. «Сталінізація». Криза сталінської моделі 
соціалізму. Радянський режим у республіках Балтії. Білоруська РСР. 

 Тема № 8. Соціалізму в Польщі  і трансформації суспільства (1945 - 
перша половина 90-х років). 

 «Польське питання» та післявоєнне становище в країні. Боротьба за 
спрямування суспільного розвитку. Побудова «фундаменту соціалізму». 
Суспільно-політична криза 1956 р. та її наслідки. Регрес у політиці й соціальна 
нестабільність 1968 - 1970 рр. Економічні експерименти Е. Герека й 
формування опозиції. Кризовий вибух 1980 року. Введення воєнного стану. 
Агонія комуністичного режиму й перемога опозиції. Політика «шокової 
терапії» - початок трансформації польського суспільства. 



 Тема № 9. Комуністичні режими в Чехословаччині та Угорщині. 
Політичне протистояння в Чехословаччині після закінчення війни. 

Захоплення влади компартією та початок «соціалістичного будівництва». 
«Празька весна» 1968 р. Відновлення тоталітарного режиму та його криза. 
Становлення комуністичної диктатури в Угорщині. Поразка національно-
демократичної революції 1956 р. Зміцнення тоталітарного устрою. 

 Тема № 10. Югославія та Албанія (1945-1990 рр.) 
Формування та особливості політичного режиму Й.Б.Тіто. Модель 

«самоврядного соціалізму» в Югославії. Ліберальні реформи. Період 
«контрреформ». Криза югославської моделі соціалізму. Проголошення 
Народної Республіки Албанія. Режим Е. Ходжи. Економічний та політичний 
розвиток Албанії в 1960-80 х рр. 

 Тема № 11-12. Румунія, Болгарія та Греція у 1945-1990 рр. 
Приход до влади комуністів у Румунії. Формування авторитарного 

режиму. Влада Вітчизняного фронту в Болгарії. Утвердження тоталітаризму. 
«Квітнева лінія». Криза режиму Т. Живкова в Болгарії. Відновлення монархії в 
Греції після Другої світової війни. Соціально-економічний розвиток країни. 
Політичні трансформації правлячого режиму в Греції. Зовнішня політика Греції 
(НАТО, Кіпрське повстання, греко-турецькі відносини). 

 Тема № 13-14. Центрально-Східна Європа на зламі ХХ-ХХІ ст.  
Держави Балтії на сучасному етапі. Республіка Білорусь на зламі ХХ-ХХІ 

ст. Республіка Польща в 1990-2010-х рр. Чеська та Словацька Республіки. 
Угорщина на сучасному етапі. Румунія на зламі ХХ-ХХІ ст. Молдова в 1990-
2010-х рр. Республіка Болгарія на сучасному етапі розвитку. Сучасний розвиток 
Республіки Словенія. Хорватська республіка на сучасному етапі. Утворення та 
розвиток Союзної Республіки Югославія.. Боснія та Герцеговина на зламі ХХ-
ХХІ ст. Утворення та розвиток Республіки Македонія. Республіка Албанія в 
1990-2010-х рр. Греція на сучасному етапі розвитку. 
 
5.2. Тематика семінарських занять 

Модуль 1. 
Тема № 1. Центрально-Східна Європа в стародавні часи. 
Тема № 2. Етнічні та державотворча процеси в Центрально-Східній Європі 

в епоху пізньої Античності та раннього Середньовіччя 
Тема № 3. Візантія у V-ХІІ ст.. 
Тема № 4-5. Утворення нових держав  
на Балканах та в Подунав'ї  (V-Х ст.) 
Тема № 6-7. Польська держава та Литва у VІ - ХV ст.   
Тема № 8-9. Чеські та Словацькі землі у Х - ХV ст. 
Тема № 10-11. Держави та народи Балканського півострова у ХІ-ХV ст. 
Тема № 12. Угорське королівство в Х - ХVІ ст.  
Тема № 13-14. Візантія у ХІІІ - ХV ст.  Турецькі завоювання на Балканах. 
Модуль 2. 
Тема № 1-2. Річ Посполита як багатонаціональна держава. 
Тема № 3. Утворення та розширення імперії Габсбургів. 
Тема № 4-5. Балканські народи в складі Османської імперії. 
Тема № 6. Польські землі в кінці ХVІІІ - 60-х роках ХІХ ст.. 



Тема № 7. Народи Габсбургської імперії: становище та державна політика   
Тема № 8. Османські імперія наприкінці ХVІІІ – у 70-х рр. ХІХ ст.  
Тема № 9-10. Період індустріалізації, національних і соціальних рухів 

(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 
Тема № 11. Народи ЦСЄ в роки Першої світової війни 
Модуль 3. 
Тема № 1. Країни ЦСЄ після Першої світової війни. 
Тема № 2. Чехословаччина та Угорщина у міжвоєнний період. 
Тема № 3-4. Балкани між двома світовими війнами. 
Тема № 5-6. Країни ЦСЄ в роки Другої світової війни. 
Тема № 7. Країни ЦСЄ в умовах блокової конфронтації. 
Тема № 8. Соціалізму в Польщі  і трансформації суспільства (1945 - перша 

половина 90-х років). 
Тема № 9. Комуністичні режими в Чехословаччині та Угорщині. 
Тема № 10. Югославія та Албанія (1945-1990 рр.). 
Тема № 11-12. Румунія, Болгарія та Греція у 1945-1990 рр. 
Тема № 13-14. Центрально-Східна Європа на зламі ХХ-ХХІ ст. 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 
№ 
з/п Вид роботи Кількість 

годин Форми звітності 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 25 Конспект 
2. Підготовка до семінарських занять 78 Конспект 

3. Підготовка до 3-х проміжних контролів 12 Модульні контрольні 
роботи 

4. Виконання індивідуальних завдань: 
підготовка 5 рефератів з обраної тематики 47 Реферати 

5. Підготовка до 3-хекзаменів 90 Екзамени 
 Разом 252  

 
Тематика індивідуальних завдань 
Орієнтовна тематика рефератів 

1. Польща у роки Другої світової війни. 
2. Румунія у роки Другої світової війни. 
3. Угорщина у роки Другої світової війни. 
4. Російсько-турецька війна 1877-1878 рр. та її наслідки для Балкан. 
5. Болгарське національне відродження. 
6. Повстання під проводом Дьордя Ракоці та його значення для Угорщини. 
7. Проведення політики «освіченого абсолютизму» в країнах ЦСЄ. 
8Дунайські князівства у ХVІ – ХVІІІ ст. 
9. Утворення та діяльність Призренської ліги. Її значення. 
10. Трансільванія і Банат у 1849-1914 р. 
11. Проголошення Румунської Народної Республіки. 
12. Румунська (болгарська, грецька, албанська …) культура у ХІХ ст. 
13. Правління династії в країнах ЦСЄ. 
14. Участь Румунії у російсько-турецькій війні 1877-1878 рр. 
15. «Золота доба» та занепад Угорщини 1301-1526 р. 
16. Битва при Мохачі 1526 р. Її історичне значення для регіону ЦСЄ. 
17. Реформація та Контреформація в Чехії. 
18. Австро-турецька війна 1662-1664 р. 
19. Угорщина за часів правління Карла VІ. 
20. Революція 1848-1849 рр. в Угорщині. 



21. Життя та діяльність Лайоша Кошута. 
22. Значення епохи дуалізму (1867-1900) для Угорщини. 
23. Польскі повстання проти влади Російської імперії в 19 ст.: порівняльна характеристика. 
24. Об’єднання Молдавії та Валахії у 1859 р. 
25. Соціально-економічний розвиток Османської імперії у другій половині ХІХ ст. 
26. Румунські землі у складі Османської імперії. 
27. Угорщина наприкінці ХVІ – ХVІІ ст. 
28. Болгарія у ІХ-ХІІІ ст. 
29. Історія угорських земель до приходу мадяр: давні культури, набіги кочових 
племен. 
30. ЦСЄ у період наполеонівських війн 1799-1815 рр. 
31. Боротьба за національну незалежність та утворення Румунської держави у1861 р. 
32. Характеристика державного, економічного і внутрішньополітичногостановища Греції у 
кінці ХІХ – початку ХХ ст. 
33. Балканські землі у давнину. (Іллірійці, фракійці, даки, гети) 
34. Албанські князівства ХІІІ – ХV ст. 
35. Сербія у ХVІІ – ХVІІІ ст. Криза військово-ленної системи. 
36. Перші роки незалежної Болгарії. 
37. Польські землі у період раннього середньовіччя. 
38. Релігійне життя у середньовічній Албанії. Поширення ісламу. 

 
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: екзамен. 
 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на 

семінарських заняттях, якість виконання студентом індивідуального завдання у 
вигляді рефератів та таблиць. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 
два теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 
оволодіння теоретичним матеріалом з дисципліни. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 
1. Етногенез слов’ян. Розселення. Писемні джерела з історії слов’янства. 
2. Гуситський рух. Економічні, соціальні, релігійні причини гуситського 

руху. 
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 
Схема розподілу балів 
Схема розподілу балів 

Максимальна 
кількість балів 

40 балів 
(поточний контроль) 

10 балів  
(проміжний контроль) 

50 балів 
(підсумковий контроль) 

Мінімальний 
пороговий 

рівень 

20 балів 
(поточний контроль) 

6 балів  
(проміжний контроль) 

25 балів 
 (підсумковий 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 
Реферат 5 

Оцінювання рефератуздійснюється 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.  

 
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 5 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, проміжного 
та підсумкового контролів. 
 
 
9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 Дошка, ілюстрації, мапи ЦСЄ, технічні засоби для демонстрування 
науково-популярних фільмів (ноутбук, проектор). 
 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
10.1. Основні джерела 
 

1. Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і 
гуманітарних факультетів університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. – Львів, 2001. 

2. Яровий B.I. Історія західних і південних слов’ян у XX столітті. Курс лекцій. – Київ, 
1996.  

3. Яровий Я. І. Новітня історія Центральноєвропейських та балканських країн. XX 
століття. – Київ, 2005.  

 
10.2. Допоміжні джерела 

4. Баран З., Полещук Т. Країни Центральної та Східної Європи в міжвоєнний період 
(навчально-методичний посібник). – Львів, 1999.  

5. Вішнеускі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі у дакументах і 
матэрыялах 

6. (са старажытных часоу до нашых дзён). – Мінск, 1998.  
7. Конституції нових держав Європи та Азії / Упорядник С.Головатий. – Київ, 1996.  
8. Македония. Путь к самостоятельности. Документы. – Москва, 1997.  
9. Постоловський P.M., Пугач СП., Страшнюк Р.Ю. Встановлення тоталітарних режимів 

у країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1944-1953). Хрестоматія для 
студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів України. – Харків, 2000.  

10. Страшнюк С. Ю., Пугач С. П. Політичні кризи та антитоталітарні рухи в країнах 
Східної Європи (50 – 80-ті роки XX ст.). – Харків, 1998.  

11. Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3 т. – Минск, 1987-1991. – Т. 3.  
12. Югославия в огне. Документы, факты, комментарии (1990-1992) / Отв. ред. Е.Ю. 

Гуськова. – Москва, 1992.  
13. Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. – Москва, 

1997.  
14. Балканы в конце XIX – начале XX ст. Очерки становления национальных государств 

и политической структуры в Юго-Восточной Европе. – Москва, 1991.  
15. Баран З., Кріль М. Історія Югославії. 1918-1990 pp. Текст лекцій. – Львів, 1997.  
16. Валента И. Советское вторжение в Чехословакию 1968. – Москва, 1991.  
17. Власть – общество – реформы: Центральная и Юго-Восточная Європа. Вторая 

половина ХХ века / Отв. ред. Э. Г. Задорожнюк. – М.: Наука, 2006. – 442 с.   
18. Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований / 

Под ред. В. Михалки. – Москва, 1997.  
19. Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945 -2002 рр.). – 

Київ, 2004.  
20. Гиренко Ю.С. Сталин – Тито. – Москва, 1991.  
21. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. – Мінск, 1998. Ч. 1-2.   



22. Гончар М., Матійчик Я., Герасимчук С., Гідора Р. Україна, Румунія і Чорне море: 
вікно можливостей на тлі російсько-української війни / «Дзеркало тижня Україна» № 
38, 23 жовтня 2014. 

23. Дейвіс Н. Європа. Історія. – Київ, 2000.  
24. Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших днів. – Київ, 1995.  
25. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. 

– Львів, 2002.   
26. Зашкільняк Л.О. Польська історіографія після Другої світової війни: проблеми 

національної історії (40 - 60-ті роки). – Київ, 1992.  
27. История антикоммунистических революций конца XX века. Центральная и Юго-

Восточная Европа. – М., 2007.  
28. История Белоруси. Учебное пособие. – Минск, 1997.  
29. История Румынии / Координаторы И.-А. Поп, И. Болван. – М.: Весь мир, 2005. – 680 

с.   
30. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века. – Москва, 1997.  
31. История южных и западных славян. Курс лекций. – Москва, 1998. – Т.1-2.  
32. Кірсенко М. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918-1920 

років. 
33. Політико-дипломатична історія з доби становлення Чехословацької республіки. – 

Київ, 1997.  
34. Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. – М.: Весь мир, 2002. – 

656 с.   
35. Краткая история Албании: С древнейших времен до наших дней. – Москва, 1992.   
36. Краткая история Болгарии: С древнейших времен до наших дней. – Москва, 1987.   
37. Краткая история Венгрии: С древнейших времен до наших дней. – Москва, 1991.   
38. Краткая история Польши: С древнейших времен до наших, дней. – Москва, 1993.   
39. Краткая история Румынии: С древнейших времен до наших дней. – Москва, 1987.   
40. Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней. – Москва, 1989.   
41. Кріль М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2008. – 284 с.   
42. Кріль М. Розпад югославської федерації та утворення нових держав на Балканах. 

Текст лекції. – Львів, 1996.  
43. Кріль М. Суспільно-політичний розвиток Словаччини 1945-1995. Текст лекцій. – 

Львів, 1996.  
44. Ліхтей І. М. "...Лихі літа...": криза чеської державності у 1278-1283 роках: монографія. 

Ужгород : Ліра, 2015. 104 с. 
45. Матвеев Г.Ф. «Третий путь?» Идеология аграризма в Чехословакии и Польше в 

межвоенный период. – Москва, 1992.  
46. Наленч Д., Наленч Г. Юзеф Пилсудский: легенды и факты. Москва, 1990.   
47. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. – в 2-х частях. – М., 2003.  
48. Первая мировая война. Пролог XX века. – Москва, 1999.   
49. Политические партии и движения Восточной Европы. Проблемы адаптации к 

современным условиям. Сб. статей. – Москва, 1994.  
50. Политические системы СССР и стран Восточной Европы. 20 - 60-е годы. – Москва, 

1991.  
51. Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х годов. – Москва, 

1997.  
52. Політичні кризи та антитоталітарні рухи в країнах Східної Європи (50-80-ті роки XX 

ст.). – Харків, 2000.  
53. Пугач Є. П. Встановлення тоталітарних режимів в Центральній та Південно-Східній 

Європі. – Харків, 2008.  
54. Пугач Є.П., Страшнюк С.Ю. Історія західних та південних слов’ян XX століття. 

Посібник. – Харків, 1998.  



55. Роль религии в формировании южно-славянских наций / Под ред. И.В.Чуркиной. – 
Москва, 1999  

56. Смирнова Н. Д. История Албании в ХХ веке. – М.: Наука, 2003. – 431 с.    
57. Титова П.Н. Чешская культура первой половины XIX века. – Москва, 1991.  
58. Тымовский М., Кеневич Я., Хольцер Е. История Польши. – М.: Весь мир, 2004. – 544 

с.   
59. Улунян А. А. Политическая история современной Греции. Конец XVIII – 90-е гг. ХХ 

в. Курс лекций. – М.: ИВИ РАН, 1998. – 331 с.   
60. Фісанов В. Програне суперництво (США та Австро-Угорщина у Центральній Європі в 

роки Першої світової війни). – Чернівці, 1999.  
61. Фрейдзон В. И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до 

образования республики (1991 г.). – СПб.: Алатея, 2001. – 318 с.   
62. Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века. – Т. 1-3. – М., 2000-2002.  
63. Чернишов И. И. Гибель империи (Австро-Венгрии). – М.: АСТ, 2002. – 640 с.   
64. Чехия и Словакия в ХХ веке: очерки истории: в 2 кн. / Отв. ред. В. В. Марьина. – М.: 

Наука, 2005.   
65. Чигринов П. Г. Очерки истории Беларуси. Учеб. Пособие для вузов. – Минск: Высшая 

школа, 2000. – 461 с.   
66. Чорній В. Історія Болгарії. – Львів, 2007.  
67. Шпик І. Болгарія і Південно-Західна Русь: релігійно-культурні відносини останньої 

чверті XIV - першої половини XVI ст: [навч. посіб. зі спецкурсу] / Ігор Шпик ; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, Іст. ф-т, Ін-т славістики. - Львів : Паіс, 2014. - 235 с. 

68. Шумов С. А. Андреев А. Р. История Словакии. V – ХХ века. – М.: Белый волк, 2000. – 
296 с.   

69. Язьков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918 – 1945 гг.). 
Курс лекций. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 352 с.   

70. Яровий В.І. Новітня історія країн Східної Європи. 40-90-ті роки XX ст. – Київ, 1997.   
 


