
Нації і націоналізм у Центрально-Східній Європі (кін. XVIІІ – поч. ХХ ст.) 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором студента). 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 24. 

Лектори:  

канд. іст. наук, доцент Тельвак В.П. 

Результати навчання:  

Знання: 
– провідних наукових категорій та понять курсу (нація, модерна нація, національна 

ідентичність, національне Відродження, націєтворення, національна держава, 

національна меншина, національна автономія, федералізм, націоналізм, 

етнонаціоналізм, етнічний конфлікт, космополітизм); 

– явищ, закономірностей і процесів у галузі проблематики сучасного розуміння націй та 

націоналізму;  

– творення модерних націй у Центрально-Східній Європі, становлення ідей захисту 

національної ідентичності та їх трансформації. 

Уміння:  
– виявляти та інтерпретувати процеси творення націй у Центрально-Східній Європі;  

– володіти навичками проблемного та дискусійного трактування націєтворчих процесів;  

– аналізувати процеси національного протистояння та міжнаціональні конфлікти;  

– виявляти та інтерпретувати сучасні виклики збереженню національної ідентичності;  

– виробляти власне ставлення до ключових проблем курсу. 

Здатності: 

– застосовувати набуті знання та вміння з ключових проблем націєтворення кінця 

XVIІІ – початку ХХ ст. в Європі для формування відповідних знань та вмінь в учнів; 

– використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій зі складних питань 

формування української нації; 

– проводити самостійне наукове дослідження з ключових проблем націєтворення кінця 

XVIІІ – початку ХХ ст. в Європі та презентувати його результати; 

– прогнозування перспективних напрямів дослідження розвитку націй, ідентичностей, 

націоналізму. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– історія слов’янських народів; 

– нова історія країн Європи і Америки; 

– новітня історія країн Європи і Америки; 

– історія України. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Теоретичні проблеми національної ідентичності та націоналізму. Становлення модерних 

націй в Центрально-Східній Європі. Вплив націоналізму на історичні процеси в регіоні. 

Рекомендована література:  

1. Націоналізм: антологія. – К.: Смолоскип, 2000. – 869 с. 

2. Шпорлюк Р. Імперія та нації / Р. Шпорлюк. – К.: Либідь, 2000. – 354 с. 

3. Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм. Карл Маркс проти Фрідріха Ліста / Р. Шпорлюк. 

– К.: “Основи”, 1998. – 478 с. 

4. Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад. – Львів: 

Видавництво Українського Католицького Університету, 2005. – 360 с.  



5. Єлавіч Б. Історія Балкан XVIII і ХІХ століття. Т.1 / Барбара Єлавіч. – К.: Свенас, 2003. 

– 407 с. 

6. Алексюн Н. История Центрально-Восточной Европы / Н. Алексюн, Д. Бовуа, М.-Э. 

Дюкрё, Е. Клочовский, Г. Самсонович, П. Вандич. – СПб.: 2009. – 1120 с. 

7. Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569 – 1999 / Тімоті 

Снайдер.  – К.: Дух і Лiтера, 2012. – 624 с. 

8. Гібернау М. Ідентичність націй / Монсеррат Гібернау.  – К.: Темпора, 2012. – 304 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виконання контрольної роботи, індивідуального завдання, 

співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: екзамен у третьому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 


