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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія Центрально-Східної Європи новітнього часу 

Викладач (-і) Вітенко Микола Дмитрович, к. і. н., доц., Сіреджук 

Петро Степанович, д. і. н., проф. 

Контактний телефон 

викладача 

(0342) 59-61-46 

E-mail викладача mykola2010v@gmail.com 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки 

2.2.Вибіркові дисципліни 

2.2.1 Дисципліни за вибором ВНЗ 

Обсяг дисципліни 3 кредити, 12 годин лекцій, 18годин семінарських 

занять 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації Консультації в день проведення лекцій/практичних 

занять (за попередньою домовленістю), або ж 

щосереди після занять з 13.30 до 17.00 о 611 

аудиторії. 

2. Анотація до курсу 

“Історія Центрально-Східної Європи новітнього часуˮ є важливою складовою 

частиною загального курсу всесвітньої історії не тільки у вузі, але і в 

загальноосвітніх школах (10-11 класи). Хронологічно він охоплює події від 

Першої світової війни до сьогодення. Особливістю курсу є його 

багатоплановість і дискусійність теоретичних проблем, синкретичний 

характер розглядуваних подій та явищ, пропонованих студентам до 

засвоєння, порівняння процесів що відбувалися у сусідніх з українськими 

землями країнах, що дозволяє більш повно проаналізувати суперечності у 

вітчизняній історії. 

“Історія Центрально-Східної Європи новітнього часуˮ – це дисципліна, яка 

вивчає політичні, соціокультурні, економічні процеси в конкретних формах і 

просторово-часових вимірах. Важливою особливістю курсу є те, що він 

зорієнтований на засвоєння і застосування студентами спеціальності 014.03 – 

Середня освіта (історія) теоретичних знань з ранньої історії 

центральноєвропейського регіону, усвідомлених умінь і навичок, необхідних 

для роботи в навчальних закладах середньої освіти. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета дисципліни “Історія Центрально-Східної Європи новітнього часуˮ. 

полягає в тому, щоб, спираючись на методологічні принципи історичної 

науки, використовуючи найновіші здобутки історіографії, сформувати у 

студентів спеціальності 014.03 – Середня освіта (історія) знання про головні 

етапи та події в історії народів Центральної та Східної Європи. Розглянути 



основні соціальні, економічні, політичні, етно-конфесійні та культурні 

процеси центральноєвропейському та східноєвропейському регіонах, 

проаналізувати труднощі, здобутки та специфіку в процесі формування 

державності місцевих народів. 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

найважливіші факти, події та процеси з історії країн Центрально-Східної 

Європи новітнього періоду (D2); 

періодизацію історії Центрально-Східної Європи в новітній період (D5); 

наукову термінологію з навчального курсу, зокрема «білорусизація», «пакт 

Молотова – Ріббентропа», «санація», «холодна війна», «празька весна» та ін. 

(D5); 

вміти: 

здійснювати характеристику ключових історичних постатей історії країн 

Центрально-Східної Європи новітнього періоду, зокрема Юзефа 

Пілсудського, Томаша Масарика, Міклоша Горті, Кароля ІІ, Бориса ІІІ, 

Олександра І Карагеоргієвича, Тодора Живкова, Йосипа Броз Тіто, 

Александра Дубчека, Ніколае Чаушеску, Імре Надя, Леха Валенси, Вацлава 

Гавела, Віктора Орбана, Іона Ілієску, Желю Желєва, Слободана Мілошевича, 

Франьо Туджмана та ін. (D6); 

реалізовувати аналіз, синтез та порівняння історичної інформації з історії 

країн Центрально-Східної Європи новітнього періоду (D11); 

самостійно аналізувати явища суспільно-політичного життя у країнах 

Центрально-Східної Європи новітнього періоду (D22). 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

новітньої історії Центрально-Східної Європи, приймати нестандартні 

рішення у практиці викладання історії в навчальних закладах середньої 

освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування 

теорій та методів методики викладання і характеризується комплексністю та 

невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу 

в основній (базовій) середній школі (С1). 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу конкретної 

історичної інформації з курсу (С5). 

Здатність системно відтворювати історичні знання, факти, події і процеси 

новітньої історії Центрально-Східної Європи в контексті формування 

цілісної історичної картини світу (С11). 

Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом, хронологією та 

науковою періодизацією щодо новітньої історії Центрально-Східної Європи 

(С14). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений історичний матеріал, 

аналізувати і систематизувати, порівнювати і формувати й науково 

аргументувати власну позицію щодо конкретних проблем новітньої історії 



Центрально-Східної Європи, брати активну участь у дискусіях (С17). 

Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати діяльність конкретних 

історичних постатей новітньої історії Центрально-Східної Європи із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати мотиви діяльності історичних осіб, соціальних 

груп (С25). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції у країнах 

Центрально-Східної Європи новітнього періоду, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості (С28). 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції  12 

семінарські заняття / практичні / 

лабораторні 

18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

4 014“Середня освіта 

(історія)ˮ 

2 вибірковий 

Тематика курсу1 
Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага оцінки Термін 

виконання 

Тема № 1. Перша 

світова війна як 

прояв кризи 

європейської 

цивілізації. 

1. Початок Великої 

війни, політичні цілі 

учасників і зовнішні 

орієнтації народів та 

країн Центрально-

Східної Європи. 2. 

Загострення 

соціальних 

стосунків під час 

війни. 3. Політика 

блокових держав 

щодо народів 

регіону. 4. 

Активізація 

національних рухів, 

роль емігрантських 

осередків у боротьбі 

Лекція, 2 

год. 

Хрестоматия 

по истории 

южных и 

западных 

славян: В 3 т. 

Минск, 1987-

1991. Т. 3. 

Історія 

південних і 

західних 

слов’ян. 

Підручник. 

Київ, 1987. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університеті

в / За ред.. Л. 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Визначте фактори, 

які спричинили 

початок Першої 

світової війни. 

5/5 3 тиждень 

лютого 

2020 р. 

 
1 При підготовці до семінарських занять та виконанні завдань по самостійній роботі просимо також 

використовувати навчально-методичний посібник із курсу де більш детально розглядається проблематика 

занять, наведено поради для покращення підготовки, вміщено розширену версію актуальної наукової 

літератури. Посібник завантажено у систему дистанційного навчання http://www.d-learn.pu.if.ua/. 

http://www.d-learn.pu.if.ua/


за державну 

незалежність. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 

Первая 

мировая 

война. 

Пролог XX 

века. 

Москва, 

1999. 

Яровий B.I. 

Історія 

західних і 

південних 

слов’ян у XX 

столітті. 

Курс лекцій. 

Київ, 1996. 

 

Тема № 2. Крах 

європейських імперій і 

утворення незалежних 

держав. 

1. Російська імперія в 

роки війни. Революція 

1917 р. у Росії. 

Більшовицький 

переворот: зміна 

векторів російської 

політики. 

2. Польське питання в 

роки війни. Політика 

Німеччини і Австро-

Угорщини в 

польському питанні. 

Акт 5 листопада 1916 

р. Поляки на фронтах 

війни. Польський 

національний рух у 

країні й в еміграції. 

Проголошення 

незалежності Польщі.  

3. Революція 1917 р. у 

Білорусі і землях 

Балтії. Політична 

боротьба. 

Проголошення 

національних 

республік. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чи мали події 

1917 – 1920 рр. в 

Росії вплив на 

європейську і 

світову історію? 

Чому у результаті 

Першої світової 

війни розпалися 

чотири імперії? 

5/5 3 тиждень 

лютого 

2020 р. 

Тема № 3. Австро-

Угорська монархія в 

роки війни: воєнні дії і 

політика. 

Плани перебудови 

монархії. Розпад 

імперії та утворення 

Австрійської 

Республіки. Угорщина 

під час війни. 

Революційні події 

1918 p., проголошення 

Угорської радянської 

республіки. Політика 

держав Антанти 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чи був 

закономірним 

розпад Австро-

Угорщини? 

5/5 3 тиждень 

лютого 

2020 р. 



стосовно Угорщини. 

Встановлення 

диктатури М.Хорті. 

Чеські і словацькі 

землі в роки війни. 

Поляризація чеських і 

словацьких 

політичних сил: два 

центри еміграції. 

"Чехословакізм". 

Чеська мафія. 

Чехословацька 

національна рада і 

Празький 

національний комітет. 

Словацька ліга. 

Клівлендська і 

Пітсбурзька угоди. 

Проголошення 

Чехословацької 

Республіки. 

Тема № 4. Хорватські і 

словенські землі в 

роки війни. 

Політичні орієнтації 

хорватських і 

словенських партій. 

Антивоєнні рухи. 

Хорватська і 

словенська політична 

еміграція. Зростання 

антиавстрійських 

настроїв. 

Югослов'янський 

комітет. Корфська 

декларація. 

Становище Боснії і 

Герцеговини. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

У чому полягає 

суть концепції 

югославізму?  

5/5 4 тиждень 

лютого 

2020 р. 

Тема № 5. Сербія і 

Чорногорія під час 

війни. 

Окупація Сербії і 

Чорногорії. 

Салонікський фронт. 

Сербська і 

чорногорська 

еміграція. Політика 

Антанти у питанні 

об'єднаної 

югослов'янської 

держави. Звільнення 

Серби і Чорногорії. 

Усунення короля 

Ніколи. 

Проголошення 

Держави Словенців, 

Хорватів і Сербів. 

Виникнення 

Королівства Сербів, 

Хорватів і Словенців. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чи носила Перша 

світова війна 

справедливий 

характер щодо 

Сербії та 

Чорногорії? 

5/5 4 тиждень 

лютого 

2020 р. 

Тема № 6. Участь 

Болгарії у війні. 

Участь 

Самостійна 

робота 2 – // – 
Робота з 

історичними 

5/5 4 тиждень 

лютого 



Болгарії у війні. 

Антивоєнні настрої і 

соціальна боротьба. 

Капітуляція Болгарії і 

зміна владних 

структур. 

Македонське питання 

в роки війни. 

Національний рух 

македонців. 

год. термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чи могла Болгарія 

уникнути участі у 

Першій світовій 

війні? Чому вона 

займала в ній 

антиросійську 

позицію? 

2020 р. 

Тема № 7. Суспільно-

політичне становище 

Греції. 

Участь у воєнних діях. 

Греко-турецькі 

суперечності. Албанія 

у політиці 

європейських держав. 

Соціальні і політичні 

орієнтації албанців. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чим були 

спричинені греко-

турецькі війни? 

5/5 4 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 8. Європа між 

демократією і 

диктатурою. 

Утворення і розвиток 

незалежних держав. 

Післявоєнний устрій 

Європи: проблема 

кордонів і Версальська 

система мирних 

договорів. Поразка 

українських 

визвольних змагань та 

її наслідки. Основні 

етапи й тенденції 

світового розвитку. 

Нові держави Європи: 

вибір між демократією 

і тоталітаризмом. 

Країни Центрально-

Східної Європи в 

міжнародних 

стосунках: між 

Німеччиною і СРСР. 

Назрівання нової 

світової війни. 

Лекція 2 

год. – // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чим була 

зумовлена 

слабкість 

демократичних 

інституцій в 

країнах 

Центрально-

Східної Європи у 

міжвоєнний 

період? 

5/5 1 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 9. Білорусь у 

складі СРСР. 

Проголошення РСРБ 

та формування її 

кордонів. Радянська 

система. Соціально-

економічний розвиток. 

Проблема Західної 

Білорусі. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

5/5 1 тиждень 

березня 

2020 р. 



питання: 

У чому полягає 

трагізм 

міжвоєнного 

становища 

Білорусі? 
Тема № 10. Польща у 

міжвоєнний період. 

Формування території 

і кордонів Польської 

Республіки. Польсько-

українська і польсько-

радянська війни. 

Ризький договір. 

Парламентська 

демократія. 

Соціально-економічні 

реформи. Державний 

переворот 1926 p., 

"санаційний" режим. 

Становище 

національних меншин. 

Зовнішня політика 

Польщі: між 

Німеччиною і СРСР. 

Пакт Молотова-

Ріббентропа. Агресія 

проти Польщі. 

Семінарськ

е заняття. 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чому напад 

Німеччини на 

Польщу став 

початком Другої 

світової війни? 

5/5 1 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 11. 

Чехословаччина між 

двома світовими 

війнами. 

Становлення 

Чехословацької 

Республіки. Проблема 

кордонів. Політична 

система та 

суспільство. 

Конституція 1920 р. 

Підкарпатська Русь у 

складі ЧСР. Словацьке 

суспільство та його 

політики. Ідеологія 

чехословакізму. 

Німецька меншина. 

Політична боротьба 

1930-х років. 

Культурне життя. 

Зовнішня політика 

ЧСР. Мюнхенська 

угода. Поділ 

Чехословаччини. 

Семінарськ

е заняття. 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Завдяки чому в 

Чехословаччині у 

1918 – 1938 рр. 

панував 

демократичний 

режим? 

5/5 2 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 12. Угорщина 

в міжвоєнний період. 

Проблема кордонів. 

Диктатура М.Хорті. 

Політичні партії і 

структури. Угорське 

суспільство та його 

орієнтації. Культурне 

життя. Зовнішня 

політика. Приєднання 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

5/5 2 тиждень 

березня 

2020 р. 



до 

Антикомінтернівськог

о пакту. Окупація 

Підкарпатської Русі. 

Чому в Угорщині 

у міжвоєнний 

період 

встановився 

режим диктатури? 
Тема № 13. Румунія у 

1918 – 1940 рр. 

Розширення території 

Румунії. Румуно-

угорські і румуно-

болгарські 

суперечності. 

Соціальні і політичні 

конфлікти. Економіка 

і соціальна структура 

суспільства. 

Політична боротьба і 

утвердження 

королівської 

диктатури. Румуно-

німецький союз. 

Українська меншина в 

Румунії. Культурне 

життя. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Як можна 

охарактеризувати 

становище 

українців під 

владою Румунії? 

5/5 2 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 14. Болгарія у 

1918 – 1939 рр. 

Болгарія в умовах 

післявоєнної кризи. 

Боротьба за владу. 

Уряд БЗНС і його 

реформи. Державний 

переворот 1923 р. і 

вересневе повстання. 

Соціальні конфлікти і 

політична боротьба. 

Державні перевороти 

1934-1935 pp. Режим 

особистої влади 

Бориса ІІІ. Зовнішня 

політика болгарських 

урядів. Культурний 

розвиток. 

Семінарськ

е заняття 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чи мала ідеологія 

аграризму шанс на 

успіх у Болгарії? 

5/5 2 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 15. Народи 

Югославії у 

міжвоєнний період. 

Королівство Сербів, 

Хорватів, Словенців та 

проблема його 

кордонів. Державно-

політичний устрій. 

Суспільство 

Королівства СХС. 

Соціальна і 

міжнаціональна 

боротьба. 

Хорватський 

національний рух. 

Державний переворот 

1929 р. і 

проголошення 

Королівства 

Югославія. Ідеологія 

Семінарськ

е заняття 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

В чому полягала 

суть національної 

політики 

Югославії? 

5/5 2 тиждень 

березня 

2020 р. 



"югославізму". 

Сербська домінація. 

Становище хорватів, 

словенців, 

чорногорців, 

македонців. Українці в 

Югославії. Зміна 

зовнішньополітичної 

орієнтації країни. 

Сербо-хорватська 

угода. Політична 

криза на початку 

Другої світової війни. 

Культурне життя 

народів Югославії. 

Тема № 16. Греція у 

1918 – 1939 рр. 

Греція після війни. 

Міжнародне 

становище. Спроба 

реалізації "Мегалі 

ідеї". Греко-турецька 

війна та її наслідки. 

Військовий переворот 

1922 р. і 

проголошення 

республіки. Політична 

боротьба в період 

республіканського 

правління. 

Відновлення монархії. 

Грецьке суспільство і 

його культура. Греція 

у міжнародних 

відносинах. Прихід до 

влади І.Метаксиса. 

Режим "4 серпня 1936 

р." 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чим була 

зумовлена поява 

ідеології Великої 

Греції? 

5/5 2 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 17. Албанія у 

1918 – 1939 рр. 

Відновлення 

незалежності Албанії. 

Дві лінії у "стратегії 

національного 

розвитку". 

Ліберальний уряд 

Ф.Нолі. Переворот 

А.Зогу та 

встановлення 

монархії. Влада і 

суспільство в роки 

правління Зогу І. 

Албанська діаспора. 

Економічне становище 

Албанії. Албано-

італійські відносини. 

Встановлення 

протекторату Італії. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Як українці 

виборили для 

короля Албанії 

Зогу І його 

державу? 

5/5 2 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 18. Країни 

Центрально-Східної 

Європи в умовах 

Другої світової війни. 

Передумови і початок 

Лекція 2 

год. – // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

5/5 3 тиждень 

березня 

2020 р. 



війни. Міжнародні 

відносини на 

початковому етапі 

війни. Фашистський 

"новий порядок". 

Окупаційні режими і 

суспільства країн-

сателітів. Німецько-

радянська війна. Рух 

Опору в окупованих 

країнах. Політичні 

орієнтації Руху Опору. 

Зміни суспільної 

свідомості народів 

регіону в роки війни. 

Антигітлерівська 

коаліція. Центрально-

Східна Європа в 

політиці Великої 

Трійки. Розгром 

Німеччини та її 

сателітів, геополітичні 

зміни а регіоні. 

Встановлення режимів 

"народної демократії". 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чим був 

зумовлений 

початок Другої 

світової війни? 

Тема № 19. Польське 

суспільство в роки 

війни. 

Польське суспільство 

в роки війни: соціальні 

і свідомісні зрушення. 

Окупаційний режим 

на польських землях. 

Польський 

еміграційний уряд і 

Рух Опору на 

окупованих землях. 

Політика СРСР у 

польському питанні. 

Польсько-радянський 

договір 1941 р. 

Поляки у СРСР. 

Розрив відносин СРСР 

з еміграційним 

урядом. Польське 

питання на 

міжнародній арені. 

Варшавське 

повстання. Вступ 

Червоної Армії на 

територію Польщі і 

встановлення режиму 

"народної демократії". 

Семінарськ

е заняття 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Польща у роки 

Другої світової 

війни була 

жертвою чи 

агресором? 

Що таке “народна 

демократіяˮ? 

5/5 3 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 20. Чеські 

землі і Словаччина під 

час війни. 

Гітлерівська політика 

в протектораті Богемія 

і Моравія. Два центри 

чеської еміграції. Рух 

Опору. Чеське 

суспільство часів 

війни. Політика 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

5/5 3 тиждень 

березня 

2020 р. 



еміграційного уряду 

Чехословаччини. 

Чесько-словацькі 

стосунки. Словацька 

держава: устрій і 

політика. Словацька 

еміграція. Словацька 

Національна рада. 

Національне 

повстання 1944 р. 

Утворення 

Національного фронту 

чехів і словаків. 

Визволення 

Словаччини і Чехії. 

Празьке повстання 

1945 р. Відновлення 

Чехословацької 

Республіки. 

Як можна 

охарактеризувати 

становище 

чеських і 

словацьких земель 

у роки Другої 

світової війни?  

Тема № 21. Угорщина 

в роки Другої світової 

війни. 

Суспільство та 

економіка. Участь у 

воєнних діях. 

Розширення території 

Угорщини. Створення 

прорадянських 

осередків влади. 

Ліквідація 

профашистського 

режиму. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Як Угорщині 

вдалося 

перетворитися із 

союзника 

Німеччини на 

його ворога, які це 

мало наслідки? 

5/5 3 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 22. Румунія у 

війні: суспільство і 

армія. 

Румунія у війні: 

суспільство і армія. 

Втрата Бессарабії і 

створення 

Молдавської РСР у 

складі СРСР. Режим 

Й.Антонеску. Участь у 

воєнних діях. 

Формування опозиції. 

Державний переворот 

1944 р. та його 

наслідки. Уряд П. 

Грозу. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чому Румунія 

стала союзником 

гітлерівської 

Німеччини? Які 

це мало наслідки? 

5/5 3 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 23. Болгарія в 

умовах Другої світової 

війни. 

Окупація Західної 

Фракії, Вардарської 

Македонії і Східної 

Сербії. Розгортання 

Руху Опору. Програма 

Вітчизняного фронту і 

боротьба БРП за її 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

5/5 3 тиждень 

березня 

2020 р. 



реалізацію. Легальна 

опозиція. Питання 

Балканської федерації. 

Політична криза 1943-

1944 pp. Вересневий 

переворот 1944 р. та 

його наслідки. 

Чи мав місце рух 

Опору у Болгарії? 

Тема № 24. 

Югославія: окупація і 

розчленування. 

Боротьба за 

незалежність. 

Утворення Незалежної 

Держави Хорватія. 

Сербо-хорватський 

конфлікт. Політика 

Німеччини, Італії, 

Болгарії та Угорщини 

на окупованих 

теренах. "Новий 

порядок" і ставлення 

суспільства до нього: 

національні і 

політичні аспекти. 

Югославський 

еміграційний уряд та 

його політика. 

Четники в Русі Опору. 

Діяльність Компартії 

Югославії, 

партизанський рух. 

Утворення 

комуністичних органів 

влади. Югославське 

питання в політиці 

держав 

Антигітлерівської 

коаліції. Угоди Тіто-

Шубашич. Утворення 

і діяльність 

Тимчасового уряду. 

Визволення 

Югославії. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чому 

Великобританія та 

США 

підтримували 

партизанів-

комуністів з Й. 

Тіто? 

5/5 4 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 25. Греція в 

1939 – 1945 рр. 

Агресія Італії, 

окупація країни 

державами 

фашистського блоку. 

Організація Руху 

Опору. Розкол у 

таборі 

антифашистських сил 

і спроби його 

подолати. Політика 

Великобританії щодо 

Греції. Ліванська 

хартія. Британське 

втручання і груднева 

криза 1944 р. Варкізькі 

угоди. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Яка роль Греції у 

Другій світовій 

війні? 

5/5 4 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 26. Албанія в 

роки Другої світової 
Самостійна – // – 

Робота з 5/5 4 тиждень 



війни. 

Італійська та німецька 

окупація країни. 

Створення КПА та 

початок організованої 

національно-

визвольної боротьби. 

Діяльність 

Національного 

фронту. Спроба 

консолідації 

антифашистських сил 

та її невдача. Албанія 

у політиці західних 

держав. Звільнення 

країни та прихід до 

влади комуністів. 

робота 2 

год. 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чому Албанія 

була окупована 

Італією та 

Німеччиною? 

березня 

2020 р. 

Тема № 27. Європа і 

світ в умовах блокової 

конфронтації. 

Повоєнне мирне 

врегулювання у 

Центрально-Східній 

Європі. Розширення 

сфери впливу СРСР. 

Початок "холодної 

війни". Розстановка 

політичних сил. 

Режим "народної 

демократії". 

Перетворення 1944 - 

1947 pp. Наступ 

комуністичних сил. 

Комінформбюро. 

Громадянська війна в 

Греції. Радянсько-

югославський 

конфлікт та його 

наслідки. Сталінізація 

країн регіону. 

Формування 

соціалістичного 

блоку: РЕВ, 

Варшавський Договір. 

Лібералізація 

комуністичних 

режимів. Суспільно-

політичні кризи і 

повстання в країнах 

соціалістичного 

табору. 

Лекція  

2 год. – // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Що таке “залізна 

завісаˮ і яку роль 

вона відіграла у 

житті народів 

Центрально-

Східної Європи? 

5/5 4 тиждень 

березня 

2020 р. 

Тема № 28. Польська 

Республіка у 1945 – 

1989 рр. 

Польська Республіка 

після війни: нові 

кордони, соціально-

економічні 

перетворення та 

політична боротьба. 

Референдум і вибори 

1947 р. Акція "Вісла". 

Утвердження 

Семінарськ

е заняття 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Охарактеризуйте 

“парад 

5/5 1 тиждень 

квітня 2020 

р. 



комуністичної 

диктатури. Репресії. 

Конституція ПНР. 

Стосунки держави і 

церкви. Суспільно-

політична криза 1956 

р. Лібералізація 

режиму та її 

обмеження. 

Економічний розвиток 

і соціальні зміни. 

Суспільна свідомість й 

культурне життя. 

Суспільно-політична 

кризи 1968 і 1970 р. 

Режим Е.Ґерека. 

Виникнення і 

діяльність політичної 

опозиції. Криза 1980-

1981 pp. 

"Солідарність". 

Пошуки шляхів 

виходу з кризи. 

Воєнний стан. 

"Ерозія" тоталітарного 

суспільства. Угода 

"круглого столу". 

Солідарностіˮ. 

Тема № 29. 

Чехословацька 

Республіка у 1945 – 

1989 рр. 

Режим "народної 

демократії". Лютневий 

переворот 1948 р. і 

встановлення 

тоталітарного устрою. 

Репресії проти 

опозиції. Чесько-

словацькі стосунки. 

Соціально-економічні 

зміни. Суспільна 

свідомість та 

комуністична 

ідеологія. "Відлига" і 

суспільство 

Чехословаччини. 

Зростання 

опозиційних настроїв. 

Формування ідеології 

"демократичного 

соціалізму". "Празька 

весна" 1968 р. 

Інтервенція країн 

Варшавського 

Договору у 

Чехословаччину. 

Московський договір. 

Репресії проти 

опозиції. Боротьба з 

дисидентським рухом. 

Хартія-77. Чесько-

словацька еміграція. 

Суспільна свідомість. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чому відбулося 

вторгнення СРСР 

в Чехословаччину 

у 1968 р.? 

5/5 1 тиждень 

квітня 2020 

р. 



Економічна стагнація. 

Словацьке питання. 

Назрівання кризи 

тоталітарного режиму. 

Тема № 30. Угорщина 

у 1945 – 1989 рр. 

Становлення 

комуністичної 

диктатури в Угорщині. 

Репресії проти 

опозиції. Національно-

демократичне 

повстання 1956 р. 

Особливості 

соціально-

економічного 

розвитку Угорщини. 

Спроби ліберальних 

реформ 1970-80-х 

років. Суспільна 

свідомість і культурне 

життя. Початок 

демократичної 

трансформації. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Яку роль відіграв 

Я. Кадар у житті 

повоєнної 

Угорщини? 

5/5 1 тиждень 

квітня 2020 

р. 

Тема № 31. Румунія у 

1945 – 1989 рр. 

Румунія після війни. 

Ліквідація монархії. 

Суспільно-політичні 

реформи. Репресії. 

Формування 

авторитарного режиму 

Н.Чаушеску. 

Суспільна свідомість і 

культурне життя. 

Зовнішня політика. 

Стагнація суспільно-

політичного життя. 

Події 1989 р. і крах 

тоталітарного режиму. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

У чому полягала 

відмінність 

румунського 

комуністичного 

режиму Н. 

Чаушеску від 

аналогічних у 

Болгарії та 

Угорщині? 

5/5 1 тиждень 

квітня 2020 

р. 

Тема № 32. Болгарія у 

1944 – 1989 рр. 

Політична боротьба у 

1940-х роках. 

Проголошення 

республіки. Суспільні 

реформи 1944-1947 pp. 

Болгаро-югославські 

суперечності. 

Становлення 

тоталітарного устрою. 

Репресії 1949-1953 pp. 

Формування режиму 

Т.Живкова. Спроби 

реформ 1970-80-х 

років. Кризові явища, 

міжетнічні стосунки 

та "відроджувальний 

процес". Початок 

Семінарськ

е заняття 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чому Болгарія не 

стала 16-ю 

республікою 

СРСР? 

5/5 2 тиждень 

квітня 2020 

р. 



формування опозиції. 

Суспільна свідомість і 

культурне життя. 

Спроби 

демократизації 

режиму. 

Тема № 33. Югославія 

у 1945 – 1990 рр. 

Утворення 

Федеративної 

Народної Республіки 

Югославія. Суспільно-

політичні реформи. 

Формування режиму 

Й.Броз-Тіто. 

Радянсько-

югославський 

конфлікт 1948 р. і його 

наслідки. 

Запровадження та 

функціонування 

системи 

"самоврядного 

соціалізму". 

Суспільство Югославії 

1950-70-х років. 

Суспільно-політична 

криза і реформи 1960-

70-х років. Й.Броз-

Тіто. Зовнішня 

політика. Суспільно-

політичні процеси 80-

х років: економіка і 

політика. 

Міжнаціональні 

стосунки. Проблема 

Косово. Криза 

югославської 

федерації. Інтеґрація і 

дезінтеграція. Початок 

демократичних 

перетворень і розпаду 

Югославії. 

Семінарськ

е заняття 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Завдяки яким 

заходам Й. Тіто 

вдавалося 

вирішувати 

міжнаціональні 

протиріччя у 

Югославії? 

5/5 2 тиждень 

квітня 2020 

р. 

Тема № 34. Греція у 

1945 – 1991 рр. 

Греція: визволення 

країни і відновлення 

монархії. 

Протистояння між 

урядом і комуністами. 

Англійське втручання. 

Громадянська війна. 

Перемога урядових 

сил. Розвиток грецької 

економіки в 1950-60-х 

роках. Соціальні 

зміни. Труднощі 

становлення 

демократії. Військова 

диктатура 1967-1974 

pp. Повернення до 

республіканського 

устрою. Консерватизм 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чому друга 

половина ХХ ст. 

пройшла для 

Греції під 

загрозою 

диктатури? 

5/5 2 тиждень 

квітня 2020 

р. 



і соціалізм у грецькій 

політиці 1970-80-х 

років. Греція в НАТО і 

ЄС. Крітське питання. 

Грецько-турецькі 

відносини. 

Тема № 35. Албанія у 

1945 – 1989 рр. 

Проголошення 

республіки. 

Утвердження 

авторитарного режиму 

Е.Ходжи. "Ідеологічна 

та культурна 

революція" 60-х років. 

Відступ від реформ і 

репресії середини 

1970-х років. 

Економічне 

становище. 

Демографічні, 

соціальні і культурні 

зміни. 

Зовнішньополітичні 

орієнтації. Боротьба за 

владу на зламі 1970 і 

80-х років. Албанія у 

1980-х роках. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Для чого у 

Албанії 

побудували понад 

700 бункерів – по 

одному на трьох її 

громадян? 

5/5 2 тиждень 

квітня 2020 

р. 

Тема № 36. 

Демократичні 

революції і розвиток 

незалежних держав. 

Розпад 

комуністичного 

табору. Міжнародні 

стосунки у Європі 

наприкінці XX ст. 

Народи і держави на 

політичній карті 

Центрально-Східної 

Європи: проблеми 

взаємин і сусідства. 

Демократичний вибір 

та його альтернативи. 

Політичні течії та 

угруповання. Рівень 

економічного 

розвитку і соціальна 

структура населення. 

Проблема 

континентальної і 

регіональної 

інтеграції. Конфліктні 

зони. Країни 

Центрально-Східної 

Європи у 

міжнародних 

стосунках. 

Лекція 2 

год. – // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чому в 

Центрально-

Східній Європі в 

1989 – 1991 рр. 

відбулися 

демократичні 

революції? 

5/5 2 тиждень 

квітня 2020 

р. 

Тема № 37. Процеси 

трансформації у 

країнах Прибалтики у 

1991 – 2020 рр. 

Естонська Республіка: 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

5/5 2 тиждень 

квітня 2020 

р. 



демократичні 

перетворення. 

Формування ринкової 

економіки. Проблема 

національних меншин. 

Суспільна свідомість 

Взаємини з країнами 

Балтії. Естонія у 

міжнародних 

відносинах. 

Латвійська Республіка 

на шляху 

демократичних 

перетворень. 

Суспільство та 

економіка. 

Міжнаціональні 

стосунки. Зовнішня 

політика і міжнародне 

становище. 

Литовська Республіка: 

перші здобутки 

незалежності. 

Національна політика. 

Зовнішня політика 

Литви, взаємини з 

сусідами. 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Які основні 

відмінності у 

політичному і 

економічному 

житті між різними 

прибалтійськими 

державами? 

Тема № 38. Білорусь у 

1991 – 2020 рр. 

Початок 

демократичних 

реформ. Встановлення 

режиму О.Лукашенка. 

Соціально-

економічний розвиток. 

Міжнародні позиції 

Білорусі. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чому Білорусія 

для багатьох 

українців 

виступає 

привабливою 

альтернативою? 

Чим обґрунтована 

така позиція? 

5/5 2 тиждень 

квітня 2020 

р. 

Тема № 39. Республіка 

Польща у 1989 – 2020 

рр. 

Реформування устрою. 

Економічна 

трансформація: 

"шокова терапія". 

Розстановка 

політичних сил: два 

табори. Перетворення 

і суспільна свідомість. 

Конституція 1997 р 

Зовнішня політика і 

взаємини з Україною. 

Польща у міжнародній 

політиці. Вступ до 

НАТО. Шлях до ЄС. 

Лекція 2 

год. 

– // – Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Які перетворення 

у Польщі у 1990 -

2020 рр. були 

найбільш 

успішні? Якими 

очікуються 

5/5 3 тиждень 

квітня 2020 

р. 



перспективи 

розвитку цієї 

країни в наступні 

20 років? 
Тема № 40. Чехія і 

Словаччина у 1989 – 

2020 рр. 

"Оксамитова" 

революція 1989 р. у 

Чехословаччині. 

Суспільні реформи у 

Чехо-Словаччині. 

Нова суспільно-

політична система. 

Економічні зміни. 

Питання чехо-

моравсько-словацької 

федерації. Політична 

криза у Словаччині. 

Проголошення 

суверенітету 

Словаччини. "Мирне 

розлучення" Чехії і 

Словаччини. 

Чеська Республіка: 

територія і населення. 

Державно-політичний 

устрій. Політичні 

табори. Економіка і 

суспільне життя. 

Люстрації. Зовнішня 

політика. Вступ до 

НАТО. 

Словацька Республіка: 

територія і населення, 

кордони, державно-

політичний устрій. 

Політична боротьба. 

Конфронтація 

президентської і 

парламентської влади. 

Президентські вибори 

1999 р. Національне 

питання. Ринкові 

реформи. Зовнішня 

політика. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чому розпалася 

Чехословаччина? 

5/5 3 тиждень 

квітня 2020 

р. 

Тема № 41. Угорщина 

у 1989 – 2020 рр. 

Угорська Республіка: 

трансформація 

суспільної структури й 

економічних 

стосунків. Політичні 

партії. Зовнішня 

політика, взаємини з 

сусідами, вступ до 

НАТО. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Як  угорському 

суспільству 

подолати тягар 

Тріанонської 

поразки? 

5/5 3 тиждень 

квітня 2020 

р. 



Тема № 42. Румунія 

(1989 – 2020 рр.). 

Повстання 1989 p. і 

повалення 

тоталітарного режиму. 

Прихід до влади 

Фронту 

Національного 

Порятунку. Початок 

структурної 

трансформації 

суспільства. 

Конституція 1991 р. 

Політична боротьба і 

соціальні конфлікти. 

Суспільна свідомість. 

Поглиблення 

демократичних 

реформ. Процеси 

творення ринкової 

економіки. Зовнішня 

політика.  

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чи може Румунія 

подолати свою 

залежність від 

зовнішнього 

впливу? 

5/5 3 тиждень 

квітня 2020 

р. 

Тема № 43. Республіка 

Молдова. 

Проголошення 

незалежності. 

Політичні процеси і 

конфлікт у 

Придністров'ї. 

Суспільні реформи. 

Спроби врегулювання 

Придністровського 

конфлікту. 

Економічне 

становище. Зовнішня 

політика. Молдово-

українські стосунки. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

В яких галузях 

перетворення у 

Молдові пройшли 

значно успішніше 

ніж в Україні, а 

яких ні? 

5/5 4 тиждень 

квітня 2020 

р. 

Тема № 44. Республіка 

Болгарія. 

Відставка Т.Живкова. 

Трансформація БКП 

та утворення нових 

політичних партій. 

Домовленості 

"круглого столу" і 

парламентські вибори 

1990 р. Початок 

економічних реформ. 

Конституція 1991 р. 

Союз Демократичних 

Сил при владі. 

Декомунізація 

суспільства. 

Гальмування 

ринкових реформ. 

Зовнішня політика і 

стосунки з Україною. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Які питання на 

сьогодні є 

найгострішими 

для Болгарії? 

5/5 4 тиждень 

квітня 2020 

р. 

Тема № 45. 

Словенська 

Республіка. 

Проголошення 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

5/5 4 тиждень 

квітня 2020 

р. 



незалежності Словенії. 

Військова інтервенція 

проти Словенії. 

Державно-політичний 

устрій. Партії та 

угруповання. Ринкові 

реформи. Суспільство 

та його орієнтації. 

Взаємини з сусідами. 

Зовнішня політика 

Словенії. 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

Тема № 46. 

Хорватська 

Республіка. 

Проблема кордонів і 

населення. Хорвато-

сербський конфлікт і 

війна. Формування 

державних органів 

влади. Демократичні 

реформи. Стосунки з 

сусідами. Політична 

структура суспільства. 

Вибори 1999 р. Стан і 

перспективи 

хорватської 

економіки. Зовнішня 

політика Хорватії. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чому з усіх 

Балканських країн 

саме Хорватія 

підтримує з 

Україною 

найбільш тісні 

взаємини? 

5/5 1 тиждень 

травня 

2020 р. 

Тема № 47. Республіка 

Македонія. 

проголошення 

незалежності, 

проблема кордонів і 

міжнародного 

визнання. 

Міжнаціональні 

стосунки. Соціально-

господарський 

розвиток. Політична 

боротьба. Відносини з 

сусідніми країнами та 

зовнішньополітичні 

пріоритети. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Як Україна 

врятувала 

Македонію? 

5/5 1 тиждень 

травня 

2020 р. 

Тема № 48. Боснія і 

Герцеговина. 

Референдум 1992 р. 

Проголошення 

незалежності. 

Міжетнічні стосунки і 

конфлікти. 

Міжнаціональна війна. 

Утворення 

мусульмано-

хорватської федерації. 

Втручання 

міжнародного 

співтовариства. 

Дейтонські угоди. 

Федералізація Боснії і 

Герцеговини. Основні 

риси суспільно-

політичного розвитку. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Які перспективи 

розвитку Боснії і 

Герцоговини в 

наступні 20 років? 

5/5 1 тиждень 

травня 

2020 р. 



Боснія і Герцеговина 

на міжнародній арені. 

Тема № 49. Сербія і 

Чорногорія у 1991 – 

2020 рр. 
Сербо-чорногорська 

федерація та її 

державно-політичний 

устрій. Сербська 

домінація. Режим 

С.Мілошевича. 

Формування і 

діяльність опозиції. 

Ринкові реформи. 

Суспільні орієнтації 

сербів і чорногорців. 

Етнічні чистки у 

Косово. Сербо-

албанський конфлікт і 

втручання НАТО. 

Запровадження 

міжнародного 

контролю в Косово. 

Сербо-чорногорські 

суперечності. 

Переворот 2000 р. 

Міжнародні позиції і 

зовнішня політика 

СРЮ. Вихід 

Чорногорії із 

федерації. Політичні 

процеси 2000 – 2020 

рр. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чи може Сербія 

відновити 

Югославію? 

5/5 2 тиждень 

травня 

2020 р. 

Тема № 50. Греція на 

сучасному етапі. 

Політичні процеси у 

1990-х роках. 

Економічний розвиток 

і соціальні зміни. 

Греція в НАТО і ЄС. 

Балканська політика 

Греції. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чому ситуація у 

грецькій 

економіці стала 

найбільшим 

викликом для 

Європейського 

Союзу? 

5/5 2 тиждень 

травня 

2020 р. 

Тема № 51. Албанія у 

1989 – 2020 рр. 

Початок 

демократичних 

процесів. Комуністи 

при владі. Утворення 

нових політичних 

партій. Перемога 

опозиції у 1992 р. 

Правління 

Демократичної партії. 

Криза 1997 р. 

Самостійна 

робота 2 

год. 

– // – 
Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

Проблемні 

питання: 

Чому Албанія 

впродовж 1991 – 

5/5 2 тиждень 

травня 

2020 р. 



Міжнародне 

втручання, 

стабілізація 

обстановки в країні. 

Конституція 1998 р. 

Економічні реформи. 

Міжнародне 

становище. 

2020 рр. кілька 

разів переживала 

гостру політичну 

кризу? 

6. Система оцінювання курсу 

Шкала перерахування оцінок 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

іспит 

Оцінка в 

національній 

шкалі 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за 

залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

61-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

25-50 (50-

100) 
Допускається до здачі іспиту (виставляється залік) 

0-24 (0-49) 

(за роботу в 

семестрі) 

незадовільно 

(оцінка 

автоматично 

виставляється 

у відомість) 

2 FX 

Не 

зараховано 

Сума балів 

по талону № 

1, 2 

0-50 

незадовільно 2 FX 

Сума балів 

по талону № 

3 

0-50 

незадовільно 2 F 

 

 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Розрахунок максимальної підсумкової оцінки з 

навчальної дисципліни здійснюється згідно кредитно-

модульної системи. Максимальна кількість балів, яку 

можуть одержати студенти під час виконання різних 

видів робіт становить до заліку: 

Поточни

й 

контроль 

Контрольн

а роботи 

Колоквіу

м 

Самостійн

а робота 

Всьог

о 

35 балів 30 балів 20 балів 15 балів 
100 

балів 

Семінарські заняття 

(поточний 

Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях 

проводиться за 5-ти бальною шкалою. На занятті 



контроль) пропонується якісне оцінювання знань студентів 

шляхом виставляння балів від “1” до “5”. Позначення 

“0” виставляється студентові за відмову від відповіді 

на занятті через непідготовленість, або через 

відсутність на занятті без поважної причини, що 

впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в 

кінці семестру. Підсумкова кількість балів за роботу 

студента на семінарських заняттях визначається як 

середнє арифметичне помножене на коефіцієнт. 

Середнє арифметичне визначається як сума набраних 

студентом балів поділена на кількість занять, в яких 

він брав участь і був оцінений. При цьому відсутність 

студента на занятті без поважної причини враховується 

при вирахуванні середнього арифметичного. Кожен 

студент зобов’язаний взяти активну участь не менше 

як на одній третині семінарських занять, проведених у 

групі впродовж семестру. 

Пропущене з поважних причин заняття студент може 

“відпрацювати” у формі, визначеній викладачем та 

кафедрою. При цьому виставлення оцінки не 

передбачається, але це відпрацьоване заняття не 

впливатиме на середній арифметичний бал студента. 

Як правило “відпрацювання” проходить у вигляді 

написання і захисту реферату на визначену викладачем 

тему (вимоги до додаткової реферативної роботи 

встановлюються викладачем та кафедрою окремо). 

Вимоги до 

контрольної роботи 

Написання контрольної роботи є обов’язковим для 

виставлення підсумкової оцінки при заліку. У випадку, 

якщо студент з якихось причин не написав контрольної 

роботи, він вважається таким, що не виконав усіх видів 

робіт, що передбачаються навчальним планом на 

семестр з даної дисципліни. Такий студент має змогу 

складати залік за талоном № 2, але для цього він 

повинен виконати передбачене кафедрою завдання. 

Контрольна робота передбачає формулювання 5 

завдань: 2 теоретичних, 1 практичного (на знання 

історичних джерел), 1 знання термінів та 1 на знання 

хронології. 

Критерії оцінювання завдань на контрольній роботі 

(наведено максимальну кількість балів, яку можна 

здобути за відповідь на кожне завдання): 

Завдання Кількість балів 

1 теоретичне 10 балів 

2 теоретичне 10 балів 

3 практичне 5 балів 



4 знання термінів 3 бали 

5 знання хронології 2 бали 

Колоквіум Оцінювання рівня засвоєння цілого блоку питань, що 

виноситься на самостійне вивчення студентів 

відбувається у вигляді усного колоквіуму. Перелік 

питань додається. 

Критерії оцінювання колоквіуму (оцінюється в 

діапазоні від 0 до 20 балів) 

Критерії Бали 

глибока, розгорнута 

відповідь зі знанням 

джерел та історіографії 

16-20 балів 

правильна стисла 

відповідь 

12-15 балів 

поверхова відповідь 8-11 балів 

поверхова відповідь з 

наявністю окремих 

помилок 

4-7 балів 

розкриття окремого 

аспекту питання 

1-3 бали 

неправильна відповідь або 

її відсутність 

0 балів 

Самостійна робота Самостійна робота студента є основним видом 

засвоєння навчального матеріалу у вільний від 

аудиторних занять час. 

Метою самостійної роботи є вироблення студентами 

навичок і вміння працювати з літературою, 

віднаходити головні, стержневі аспекти проблем, що 

потребують твердого засвоєння, здатності визначити 

свою позицію щодо дискусійних ідей чи концепцій і 

аргументовано її обґрунтувати. 

Предметом самостійної роботи студентів є 

опрацювання ними як окремих тем програми курсу в 

цілому, так і деяких розділів тем, написання рефератів, 

підготовка реферативних матеріалів з наукових 

публікацій по важливих проблемах даної навчальної 

дисципліни. 

Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно 

опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у 

вигляді та написання реферату. 

Критерії оцінювання реферату (оцінюється в діапазоні 

від 0 до 15 (10) балів) 

Критерії 6 семестр 

● глибоке розкриття - 12-15 балів 



проблеми, з 

відображенням авторської 

позиції 

● обґрунтоване розкриття 

проблеми 

- 9-11 балів 

● тема розкрита неповно - 6-8 балів 

● реферат суто 

компілятивного рівня 

- 3-5 балів 

● розкритий лише 

окремий аспект 

- 1-2 бали 

● реферат не зарахований - 0 балів 

7. Політика курсу 

Відвідування занять і виконання навчального навантаження студентами. 
Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. 
Відвідування лекцій для студентів є обов’язковим. 
Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять також 
є обов’язковою умовою успішного складання курсу. Пропонуються наступні 
форми роботи на семінарських заняттях: виступ, опонування, рецензія, 
участь у дискусії. При цьому враховуватимуться лише логічно обґрунтовані 
виступи, альтернативна теза чи спростування поданої, а не фактична 
підтримка тези виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи 
доповнення, що дійсно сприятиме розгляду проблеми. 
Обов’язковим є написання запланованих письмових (контрольних, 
самостійних, індивідуальних) робіт. 
Студенти мають інформувати керівництво факультету та викладача про 
неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 
дотримуватися усі строків визначених для виконання усі видів письмових 
робіт, передбачених курсом.  
Академічна доброчесність: 
Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 
джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 
обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення 
ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 
для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. 
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

8. Рекомендована література 

Баран З., Полещук Т. Країни Центральної та Східної Європи в міжвоєнний 
період (навчально-методичний посібник). – Львів, 1999. 
Хрестоматия по истории южных и западных славян: В 3 т. – Минск, 1987- 

 



1991.- Т .  3.
Власть -  общество -  реформы: Центральная и Юго-Восточная Європа. 
Вторая половина XX века / Отв. ред. Э. Г. Задорожнюк. -  М.: Наука, 2006. -  
442 с.
Псторыя Беларусь У 2 ч. -М інск, 1998. Ч. 1-2.
Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до 
наших днів. -  Львів, 2002.
История Белоруси. Учебное пособие. -  Минск, 1997.
История Болгарии. В 2 т. -  Москва, 1955. Т. 2.
История Венгрии. В 3 т. -  Москва, 1976. Т. 3.
История Польши. -  Москва, 1956-1959. -  Т. 2-3.
История Румынии / Координаторы И.-А. Поп, И. Болван. -  М.: Весь мир, 
2005 .-680  с.
История Румынии нового и новейшего времени. -  Москва, 1964.
История Румынии. -  Москва, 1971. -  Т. 2.
История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века. -  Москва, 
1997.
История Чехословакии. -  Москва, 1961. -  Т. 2.
История Югославии. В 2 т. -  Москва, 1963. -  Т. 2.
История южных и западных славян. Курс лекций. -  Москва, 1998. -  Т. 1-2. 
Історія південних і західних слов’ян. Підручник. -  Київ, 1987.*
Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і 
гуманітарних факультетів університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. -  Львів, 
2001 .-660  с.
Кріль М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець XX -  початок 
XXI ст.): Навчальний посібник. -  К.: Знання, 2008. -  284 с.
Пугач Є. П. Встановлення тоталітарних режимів в Центральній та Південно- 
Східній Європі. -  Харків, 2008.
Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории: в 2 кн. / Отв. ред. 
В. В. Марьина. -  М.: Наука, 2005.
Чорній В. Історія Болгарії. -  Львів, 2007.
Язьков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918 -  
1945 гг.). Курс лекций. М.: Изд-во МГУ, 2000. -  352 с.*
Яровий В.І. Історія західних і південних слов’ян у XX столітті. Курс лекцій. 
Київ, 1996.
Яровий В.І. Новітня історія країн Східної Європи. 40-90-ті роки XX ст. Київ, 
1997.
Яровий Я. І. Новітня історія Центральноєвропейських та балканських країн. 
XX століття. Київ, 2005.


