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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Суспільно-культурні процеси у слов’янських країнах у 

ХІХ – початку ХХІ ст. на уроках історії 

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

Контактний 

телефон 

викладача 

(0342) 59-61-46 

E-mail викладача mykola2010v@gmail.com 

Формат 

дисципліни 

2.2.2 Цикл професійної підготовки. Вибіркові 

дисципліни. Теоретична підготовка. Дисципліни 

вільного вибору студента. 

Обсяг дисципліни 3 кредити, 12 годин лекцій, 18 годин 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 в 604 аудиторії. 

2. Анотація до курсу 

Суспільно-культурні процеси в слов’янських країнах у ХІХ – поч ХХІ ст. є 

невід’ємною частиною загальної історії. На превеликий жаль, у перші роки 

незалежності України необґрунтовано відбулося зміщення уваги істориків 

виключно на проблеми політичні, а це в свою чергу відкинуло українську 

історичну науку на позиції неопозитивізму, суттєво погіршило її 

професійний рівень. Поступово цікавість науковців до проблем соціальної та 

культурної історії відновлюється, що переконливо доводять наявність тісного 

зв'язку між політичними подіями та соціально-економічними процесами, і 

навпаки. 

Суспільно-культурний розвиток України має багато спільних рис з 

такими ж процесами в Росії, Білорусії, Польщі, Чехії, Словаччини, Сербії, 

Хорватії, Словенії, Чорногорії, Македонії та Болгарії. Процеси суспільних 

змін, культурних перетворень вже кілька століть у всіх цих державах 

проходять за однією схемою, маючи лише окремі незначні регіональні 

відмінності. 

Саме тому особливо актуальним сьогодні є поглиблене вивчення 

суспільно-культурного розвитку, що їх пережили слов’янські народи в період 

переходу від патріархального до індустріального суспільства з кінця XVIII – і 

до початку ХХІ ст. Вивчення процесів, що відбувалися в цей час сприятиме 

кращому розумінню студентами потреб і напрямків перетворень, що їх 

потребує українська економіка і суспільство. Їх трактування ж на уроках 

історії в середній школі сприятиме зростанню зацікавленості учнів у 



вивченні всесвітньої історії загалом. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета дисципліни «Суспільно-культурні процеси у слов’янських країнах у 

ХІХ – початку ХХІ ст. на уроках історії» полягає в тому, щоб, спираючись на 

методологічні принципи історичної науки, використовуючи найновіші 

здобутки історіографії, сформувати у студентів знання про головні етапи та 

події в суспільної та культурної історії слов’янських народів; вивчення 

процесів культурного та суспільного розвитку слов’ян наприкінці ХVІІІ – на 

початку ХХІ ст., аналізі явищ та подій, що проходили у Російській імперії, 

Австро-Угорщині, Польщі, СРСР, Білорусі, Болгарії, Чехії і Словаччині, 

Югославії тощо. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– найважливіші факти, події та процеси світової історії, необхідні для роботи 

в навчальних закладах середньої освіти (D2); 

вміти: 

– самостійно організовувати освітній процес із врахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, вибираючи продуктивні методи, 

прийоми, форми та засоби навчання (D12); 

– застосовувати наукові знання, уміння і навички із дисциплін 

фундаментальної підготовки для розв’язання конкретних задач у діяльності 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів (D17); 

– самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та 

світі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості 

(D22). 

-знати культурну спадщину українського народу в контексті світової 

культури, поважати різноманіття та мультикультурність світу; керуватися у 

своїй діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва (D 30). 

4. Результати навчання (компетентності) 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що потребують інтеграції знань 

і прийняття рішень у практиці викладання історії і суспільствознавчих 

предметів у навчальних закладах середньої освіти та у процесі навчання за 

спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів професійно 

спрямованих наук і характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній 

(базовій) середній школі. 

Фахові (предметні) компетентності: 

С11. Здатність системно відтворювати історичні знання, факти, події і 

процеси із всесвітньої історії у контексті формування цілісної історичної 

картини світу. 

С19. Здатність застосовувати знання, уміння і навички із дисциплін 

фундаментальної і професійної підготовки у практичній діяльності – у 

викладанні історії і суспільствознавчих предметів, організації навчально-

виховного процесу, розробці навчально-методичного забезпечення 



дисциплін. 

С20.  Здатність  визначати мету та завдання шкільних курсів історії і 

суспільствознавчих предметів, аналізувати навчальну програму та навчально-

методичну літературу, складати  плани-конспекти уроків, визначати тип та 

форму уроку, враховувати пізнавальні можливості учнів та ін. 

С21. Здатність самостійно організовувати навчально-виховний процес, 

добирати ефективні методи, прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані 

на розвиток вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

С28. Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні та 

світі, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості. 

С30. Здатність до оволодіння базовими знаннями української та світової 

культури в контексті готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі толерантності, діалогу і 

співробітництва. 

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 

6 Спеціальність 014.03 

Середня освіта (історія) 
3 вибірковий 

Тематика курсу1 
Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага оцінки Термін 

виконання 
Тема 1. 

Суспільно-

культурні 

процеси в 

слов’янських 

країнах у ХІХ - 

поч ХХІ ст. – 

невід’ємна 

частина світової 

історії 

Лекція, 2 

год. 

 

Хрестоматія з 

історії 

західних та 

південних 

слов'ян: давня 

доба, 

середньовіччя. 

Навчальний 

посібник для 

ВНЗ. – К.: 

Либідь, 2011. 

Історія 

Центрально-

Східної 

Європи. 

Посібник для 

Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 2 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/


студентів 

історичних і 

гуманітарних 

факультетів 

університетів / 

За ред.. Л. 

Зашкільняка. 

Львів, 2001. 
Тема 2. 

Суспільне 

становище та 

культурний 

розвиток росіян 

наприкінці 

XVIII – на 

початку ХІХ ст. 

Лекція, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 год.  

 –  Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 

Тема 3. Чехія і 

Словаччина на 

шляху 

суспільних 

зрушень та 

культурних 

перетворень 

наприкінці 

ХVIII – першій 

половині ХІХ 

ст. 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 год.  

– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 

Тема 4. 

Королівство 

Польське у 1815 

– 1830 рр. 

Лекція, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 год.  

– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 4 тиждень 

лютого 2020 р. 

Тема 5. 

Суспільно-

культурні 

процеси в 

Болгарії в добу 

національного 

відродження 

Самостійна 

робота 8 год.  
– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 1 тиждень 

березня 2020 

р. 

Тема 6. 

Реформи 

Олександра ІІ в 

Російській 

імперії та їх 

вплив на 

суспільні та 

культурні 

трансформації і 

їх трактування 

на уроках у 

школі 

Лекція, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 год.  

– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 2 тиждень 

березня 2020 

р. 

Тема 7. Аграрна 

реформа П. 

Столипіна і її 

вплив на 

суспільні 

процеси в Росії 

та Білорусі 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 год.  

– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 3 тиждень 

березня 2020 

р. 



Тема 8. Нова 

економічна 

політика і 

культурні та 

суспільні 

трансформації в 

СРСР 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 год.  

– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 3 тиждень 

лютого 2020 р. 

Тема 9. 

Індустріалізація 

і колективізація 

в СРСР і їх 

трактування на 

уроках історії 

Лекція, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 год.  

– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 4 тиждень 

березня 2020 

р. 

Тема 10. 

Економічні 

реформи в 

Польщі в 90-х 

рр. ХХ ст. і їх 

вплив на 

суспільні та 

культурні 

процеси 

Лекція, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 год.  

– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 1 тиждень 

квітня 2020 р. 

Тема 11. 

Соціально-

економічний і 

культурний 

розвиток 

білоруських 

земель в складі 

Речі Посполитої 

1919 – 1939 рр. 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 год.  

– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 2 тиждень 

квітня 2020 р. 

Тема 12. 

Соціально-

економічний і 

культурний 

розвиток 

Чехословаччини 

у 1919 – 1939 

рр. 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 год.  

– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 3 тиждень 

квітня 2020 р. 

Тема 13. 

Соціально-

економічні та 

культурні 

перетворення в 

Югославії у 

міжвоєнний 

період 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 год.  

– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 4 тиждень 

квітня 2020 р. 

Тема 14. 

Людина у 

повсякденному 

житті Польщі 

періоду 

народної 

демократії 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 год.  

– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 1 тиждень 

травня 2020 р. 

Тема 15. 

Соціально-

економічне та 

культурне 

становище 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Самостійна 

робота 4 год.  

– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

5/5 2 тиждень 

травня 2020 р. 



болгар у 1945 – 

1991 рр. 
історичними 

джерелами. 
Тема 16. 

Соціально-

економічні і 

культурні 

процеси в 

слов’янських 

країнах членах 

Європейського 

Союзу 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

– Робота з 

історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. 

5/5 3 тиждень 

травня 2020 р. 

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 

81-89 
добре 4 

B 

71-80 C 

61-70 
задовільно 3 

D 

51-60 E 

25-50 (50-

100) 
Допускається до здачі іспиту (виставляється залік) 

0-25 (0-50) 

(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: 

Поточний 

контроль 

Контрольна 

робота 
Колоквіум 

Самостійна 

робота 

Всього 

35 балів 30 балів 20 балів 15 балів 
100 

балів 

Семінарські Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях 



заняття 

(поточний 

контроль) 

проводиться за 5-ти бальною шкалою. На занятті 

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 

проблеми, з відображенням 

авторської позиції 

- 12-15 балів 

● обґрунтоване розкриття - 9-11 балів 



проблеми 

● 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 

1. Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. – 

Москва, 1997. 

2. Андреевский Г. В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху 

(1930 – 1940-е гг.). – М.: Молодая гвардия, 1998. – 410 с. 

3. Арутюнов А. Досье Ленина без ретуши. Документы. Факты. 

Свидетельства. – М.: Вече, 1999. – 352 с. 

4. Арш Г.Л. и др. Краткая история Албании / Под ред. А.Ф.Миллера. – 



Москва, 1965. 

5. Балканы в конце XIX – начале XX ст. Очерки становления национальных 

государств и политической структуры в Юго-Восточной Европе. – Москва, 

1991. 

6. Баран З., Кріль М. Історія Югославії. 1918-1990 pp. Текст лекцій. – Львів, 

1997. 

7. Баран З., Полещук Т. Країни Центральної та Східної Європи в міжвоєнний 

період (навчально-методичний посібник). – Львів, 1999. 

8. Бегунова А. И. Повседневная жизнь русского гусара в царствование 

Александра І. – М.: Молодая гвардия, 2000. – 392 с. 

9. Бердинских В. А. Крестьянская цивилизация в России. – М.: Аграф, 

2001. – 432 с. 

10. Брион М. Повседневная жизнь Вены во времена Моцарта и Шубе рта. – 

М.: Молодая гвардия, 2009. – 388 с. 

11. Будур Н. В. Повседневная жизнь колдунов и знахарей. – М.: Молодая 

гвардия, 2008. – 456 с. 

12. Валента И. Советское вторжение в Чехословакию 1968. – Москва, 1991. 

13. Великие реформы в России. 1856 – 1874: Сборник / Под ред. Л. Г. 

Захариной, Б. Эклофа, Дж. Бушнела. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 336 с. 

14. Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина: Коллективизация и 

культура крестьянского сопротивления. – М.: РОССПЭН, 2010. – 387 с. 

15. Вішнеускі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі у 

дакументах і матэрыялах (са старажытных часоу до нашых дзён). – Мінск, 

1998. 

16. Власть – общество – реформы: Центральная и Юго-Восточная Європа. 

Вторая половина ХХ века / Отв. ред. Э. Г. Задорожнюк. – М.: Наука, 2006. – 

442 с.  

17. Волков В.К. Германо-югославские отношения и развал Малой Антанты. 

1933-1938. – Москва, 1966. 

18. Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты 

исследований / Под ред. В. Михалки. – Москва, 1997. 

19. Гиренко Ю.С. Сталин – Тито. – Москва, 1991. 

20. Гісторыя Беларусі. У 2 ч. – Мінск, 1998. Ч. 1-2.  

21. Дейвіс Н. Європа. Історія. – Київ, 2000. 

22. Диттрич Т. В. Повседневная жизнь викторианской Англии. – М.: Молодая 

гвардия, 2007. – 424 с. 

23. Документы по истории Мюнхенского сговора 1937-1939 гг. – Москва, 

1979 . 

24. Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших днів. – Київ, 1995. 

25. Захаржевская Р. В. История костюма: От античности до современности. – 

М.: РИПОЛ классик, 2005. – 288 с. 

26. Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до 

наших днів. – Львів, 2002.  

27. Зашкільняк Л.О. Польська історіографія після Другої світової війни: 

проблеми національної історії (40 - 60-ті роки). – Київ, 1992. 



28. Зюмтар П. Повседневная жизнь Голландии во времена Рембрандта. – М.: 

Молодая гвардия, 2001. – 420 с. 

29. Иванов А. Ю. Повседневная жизнь французов при Наполеоне. – М.: 

Молодая гвардия, 2006. – 392 с. 

30. Избранные произведения болгарских революционных демократов. – 

Москва, 1959. 

31. Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей: В 3 т. – 

Москва, 1956. – Т. 1-3. 

32. Историография истории южных и западных славян. Учебное пособие. – 

Москва, 1987.  

33. История Белоруси. Учебное пособие. – Минск, 1997. 

34. История Болгарии. В 2 т. – Москва, 1955. Т. 2. 

35. История Венгрии. В 3 т. – Москва, 1976. Т. 3. 

36. История Польши. – Москва, 1956-1959. – Т. 2-3. 

37. История Румынии / Координаторы И.-А. Поп, И. Болван. – М.: Весь мир, 

2005. – 680 с.  

38. История Румынии нового и новейшего времени. – Москва, 1964. 

39. История Румынии. – Москва, 1971. – Т. 2. 

40. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века. – Москва, 

1997. 

41. История Чехословакии. – Москва, 1961. – Т. 2. 

42. История Югославии. В 2 т. – Москва, 1963. – Т. 2. 

43. История южных и западных славян. Курс лекций. – Москва, 1998. – Т.1-2.  

44. Історія південних і західних слов’ян. Підручник. – Київ, 1987.  

45. Історія Центарльно-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і 

гуманітарних факультетів університетів / За ред.. Л. Зашкільняка. – Львів, 

2001. – 660 с.  

46. Кадацкий В.Ф. Политическая борьба в Болгарии в 30-е годы XX в. – 

Москва, 1984. 

47. Казиев Ш. Повседневная жизнь восточного гарема. – М.: Молодая 

гвардия, 2006. – 296 с. 

48. Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение, 

история, распад. – Москва, 1996. 

49. Келли Ф., Швабе Р. История костюма и доспехов. От крестоносцев до 

придворных щеголей. – М.: Центр полиграф, 2007. – 216 с. 

50. Кироякидис Г.Д. Греция во Второй мировой войне. – Москва, 1967. 

51. Кірсенко М. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 

1918-1920 років. Політико-дипломатична історія з доби становлення 

Чехословацької республіки. – Київ, 1997. 

52. Констан Ж. М. Повседневная жизнь французов во время религиозных 

войн. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 370 с. 

53. Конституції нових держав Європи та Азії / Упорядник С.Головатий. – 

Київ, 1996. 

54. Контлер Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. – М.: Весь 

мир, 2002. – 656 с.  



55. Коротка історія Угорщини. – Ніредьгаза, 1997. 

56. Краткая история Албании: С древнейших времен до наших дней. – 

Москва, 1992. 

57. Краткая история Болгарии: С древнейших времен до наших дней. – 

Москва, 1987.  

58. Краткая история Венгрии: С древнейших времен до наших дней. – 

Москва, 1991.  

59. Краткая история Польши: С древнейших времен до наших, дней. – 

Москва, 1993.  

60. Краткая история Румынии: С древнейших времен до наших дней. – 

Москва, 1987.  

61. Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней. – 

Москва, 1989.  

62. Крете Л. Повседневная жизнь Калифорнии во времена “золотой 

лихорадки”. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 278 с. 

63. Кріль М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.): Навч. Посібник. – К.: Знання, 2008. – 284 с.  

64. Кріль М. Розпад югославської федерації та утворення нових держав на 

Балканах. Текст лекції. – Львів, 1996. 

65. Кріль М. Суспільно-політичний розвиток Словаччини 1945-1995. Текст 

лекцій. – Львів, 1996. 
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