
Історія слов'янських народів (1914 – поч. ХХІ ст.) 

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

сьомий, восьмий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 52, 

семінарські заняття – 36. 

Лектори:  

канд. іст. наук, доцент Галик В. М. 

 

Результати навчання:  

Знання: про сутність предмету і завдання курсу та його хронологічні рамки, 

принципів побудови й методології вивчення дисципліни; історичних подій, явищ та фактів 

які наводяться в комплексі з позиціями, котрі поділяються більшістю сучасних 

вітчизняних та зарубіжних дослідників; про участь слов’янських країн у Першій світовій 

війні; особливостей економічного і суспільно-політичного розвитку слов’янських країн у 

міжвоєнний період; характерних рис державотворчих процесів в Польщі, Чехословаччині, 

Болгарії, Королівства Сербів, Хорватів і Словенців (СХС) (Югославії); проблем участі 

слов’янських народів в антифашистських рухах в період Другої світової війни; шляхів 

становлення в слов’янських країнах комуністичних тоталітарних режимів та показ їх 

суперечливого, недемократичного характеру; процесу ліквідації авторитарної та 

тоталітарної структури влади в слов’янських країнах у кінці ХХ ст. й розгляд актуальних 

проблем становлення і розвитку їх державності при кінці ХХ – на початку ХХІ ст.; 

основних проблеми розвитку слов’янських країн на сучасному етапі. 

Уміння: простежити участь слов’янських народів у Першій світовій війні; 

аналізувати економічний і суспільно-політичний розвиток слов’янських країн після 

Першої світової війни та у міжвоєнний період (мати уявлення про політичний устрій 

Польщі, її Конституцію 1921 р., дати оцінку державного перевороту в Польщі у 1926 р. та 

охарактеризувати режим “санації”; проаналізувати процес втілення національної ідеї в 

проголошенні Чехословацької республіки,  оцінити діяльність уряду К. Крамаржа, 

аналізувати положення Конституції 1920 р., оцінити діяльність Т. Масарика; аналізувати 

передумови проголошення КСХС, визначити місце Королівства Югославії у системі 

міждержавних відносин; аналізувати причини загострення соціально-політичної  ситуації 

в Болгарії у 1918 – 1923 рр., охарактеризувати режим уряду А. Цанкова, дати оцінку 

державному перевороту 1934 р.); характеризувати економічний і суспільно-політичний 

розвиток Росії після Першої світової війни та визначити передумови створення СРСР; 

окреслити особливості політичного і соціально-економічного розвитку РСРБ й РРФСР у 

міжвоєнний період; визначати особливості становища слов’янських народів у роки Другої 

світової війни; давати характеристику окупаційному режиму на територіях поневолених 

слов’янських народів у роки Другої світової війни та проаналізувати їх антифашистський 

Рух Опору; аналізувати політичне та соціально-економічне становище СРСР у другій 

половині 40 – 80-х рр. ХХ ст. (давати оцінку непослідовним процесам демократизації 

суспільно-політичного життя в період “хрущовської відлиги”, визначити особливості 

соціально-економічного розвитку та політичного життя СРСР в “брежнєвську епоху”, 

уміти обґрунтувати нежиттєздатність та прорахунки “горбачовської перебудови”); 

аналізувати процес становлення в слов’янських країнах комуністичних тоталітарних 

режимів та формувати чітке уявлення про передумови та наслідки уніфікації суспільного 

розвитку слов’янських народів за “радянським зразком” (сформувати уявлення про 

політичну ситуацію в Болгарії у 60 – 80-х рр. ХХ ст., уміти проаналізувати тоталітарну 

систему в країні за режиму Т. Живкова, визначити причини її краху; сформувати особисте 



бачення щодо “Празької весни” 1968 р., проаналізувати передумови та наслідки 

“оксамитової” революції в Чехословаччині; охарактеризувати особливості соціально-

економічного розвитку Польщі у  60 – 80-х рр. ХХ ст., спів ставити суспільно-політичні 

кризи 1955 – 1956 рр. і 1980 р. в країні, визначити обставини введення воєнного стану, 

дати оцінку діяльності “Солідарності”; дати оцінку режиму Й. Тіто, визначити соціально-

економічні протиріччя в Югославії у 1980-х роках, охарактеризувати причини та наслідки 

розпаду Югославії); прослідковувати процес ліквідації авторитарної та тоталітарної 

структури влади в слов’янських країнах при кінці ХХ ст. та знати актуальні проблеми 

становлення і розвитку державності в слов’янських країнах; аналізувати процеси 

трансформації в нових слов’янських країнах (Російська Федерація, Республіка Білорусь, 

Республіка Польща, Чехословацька республіка, Чеська республіка, Словацька республіка, 

Республіка Болгарія, Республіка Словенія, Республіка Хорватія, Колишня югославська 

республіка Македонія, Боснія і Герцеговина, Союзна республіка Югославія, Республіка 

Сербія, Республіка Чорногорія, Лужицькі серби); характеризувати сучасний 

геополітичний вимір слов’янських країн. 

Здатності: отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з основних 

питань програмного матеріалу навчальної дисципліни із різних джерел (наукові 

дослідження, підручники, навчальні посібники, статті у періодичних виданнях, матеріали 

інтернет-ресурсів); використовувати набуті знання та вміння з історії слов’янських 

народів новітнього періоду для формування відповідних знань та вмінь в учнів; проводити 

самостійне вивчення матеріалу з елементами наукового пошуку нової інформації та 

давати її тлумачення, застосовувати положення різного роду документів (угод, договорів, 

статутів тощо) для обґрунтування висновків з порушеної проблеми; проводити самостійне 

наукове дослідження з проблем історії слов’янських народів новітнього періоду та 

презентувати його результати; критично оцінювати політичні, економічні, культурні, 

правові та інші події і явища в слов’янських країнах у період ХХ – початку ХХІ ст. на 

підставі відповідного обсягу знань. 

 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– нова історія країн Європи і Америки, 

– нова історія країн Європи і Америки, 

– нова історія країн Азії і Африки, 

– новітня історія країн Азії і Африки, 

– історія України. 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

(VІІ семестр) 

Вступ до курсу «Новітня історія слов’янських народів». Слов’янські народи у Першій 

світовій війні. Росія після Першої світової війни. Передумови створення СРСР та 

політичний і соціально-економічний розвиток РСРБ й РРФСР у міжвоєнний період. 

Югославія у міжвоєнний період. Польські землі у роки Першої світової війни. ІІ Річ 

Посполита. Утворення і розвиток Чехословацької республіки у міжвоєнні роки. Болгарія 

між двома світовими війнами. 

(VІІІ семестр) 
Слов’янські народи у роки Другої світової війни. Окупаційний режим на територіях 

поневолених слов’янських народів. Антифашистський рух Опору. Польща в період 

комуністичного правління (1945 – 1989 рр.). Будівництво соціалізму в Чехословаччині 

(1945 – 1989 рр.). Соціально-економічний розвиток Болгарії у др. пол. 1940-х – кінці  

1980-х рр. Суспільно-політичний розвиток Югославії в др. пол. 1940-х – кінці 1980-х рр. 

Демократичні революції кінця 80-х – початку 90-х років ХХ ст. Крах тоталітарної 



системи. Радянський Союз у перше повоєнне десятиліття (1945 – 1955 рр.). Соціально-

економічне становище СРСР у другій половині 50-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. 

Крах тоталітарної системи. Розпад СРСР (1985 – 1991 рр.). Суспільно-політичне життя в 

Білорусі у 50-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. Соціально-економічний та політичний 

розвитку Росії й Білорусі наприкінці XX – на початку XXI ст. Соціально-економічне 

становище та політичний розвиток південних і західних слов’ян наприкінці XX – на 

початку XXI ст. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання контрольної роботи, 

індивідуального завдання, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: у сьомому семестрі залік, у восьмому – екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 

 

 


