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Навчальний курс «Історія словʼян І половини ХХ ст.» розрахований на студентів 

закладів вищої освіти історичних спеціальностей з урахуванням наявності у них базового 

рівня знань (середньої освіти), які навчаються за освітньо-професійними програмами 

підготовки бакалавра. Він побудований відповідно до вимог Європейської Кредитно-

Трансферної системи (ECTS). 



Предметом вивчення є процеси державотворення, політичне, соціально-економічне, 

культурне життя словʼянських народів в першій половині ХХ ст., їх участь у світових та 

європейських історичних подіях. 

 Курс «Історія словʼян І половини ХХ ст.» для студентів ІV курсу розрахований на 

1 семестр, передбачає 20 лекційних, 16 практичних годин, а також 54 годин самостійної 

роботи. У змісті курсу можна виділити три змістові модулі.  

Модуль 1. Геополітичне та економічне становище слов’янських країн, земель та 

народів на початку XX ст., участь у I світовій війні. 

Модуль 2. Революція та громадянська війна на теренах Російської імперії, 

встановлення комуністичного тоталітарного режиму. 

Модуль 3. Політичний, соціально-економічний та культурний розвиток держав 

західних (Польщі, Чехословаччині) та південних слов’ян (Югославії, Болгарії) у 

міжвоєнний період. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти 

фахових компетентностей щодо ключових процесів на теренах проживання словʼянських 

народів в означених хронологічних рамках; їхнього місця в системі європейської 

цивілізації. 

На матеріалах даного курсу необхідно досліджувати причини зародження, ознаки 

та наслідки тоталітарних та авторитарних режимів, задля запобігання в майбутньому 

трагедій світових війн, геноциду, репресій, стверджувати ідеали гуманізму та демократії.  

 

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Шифр 

згідно 

ОПП 

Компетентності 

ЗК 3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 6 Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК 9 Здатність бути критичним і самокритичним.  

СК 1 Усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і процесами в 

минулому та сучасності.  

СК 2 Усвідомлення відмінностей в історіографічних поглядах різних періодів та 

в різних контекстах. 

СК 4 Здатність використовувати у професійній діяльності наукові праці та 

інформаційно-довідкові видання (бібліографічні довідники, путівники до 

архівних фондів, архівні описи тощо), сучасні інформаційно-пошукові 

системи. 

СК 5 Здатність відшуковувати необхідні для освітньої та наукової діяльності 

історичні джерела (архівні та опубліковані документи, етнографічні, 

картографічні матеріали, музейні експонати, археологічні артефакти і т. п.). 

СК 8 Здатність використовувати у фаховій діяльності знання гуманітарних та 

соціальних наук, вміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, 

економічні, культурні й соціальні події та явища. 

СК 9 Здатність працювати з історичними текстами і документами, коментувати, 

анотувати їх відповідно до певних критеріїв; презентувати і обговорювати 

результати наукових досліджень. 

СК 10 Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією. 

СК 13 Здатність визначати причинно-наслідкові зв’язки розвитку людської 

цивілізації, основні етапи її становлення.  

 



СК 14 Здатність визначати загальні закономірності та особливості історичного 

розвитку країн світу, визначати місце історії України у контексті світової 

історії. 

 Здобувач вищої освіти буде здатен Програмні результати навчання 

ПРН 1 Знати найважливіші факти історичного минулого українського народу і 

історії людства загалом, а також мати більш глибокі знання про певний 

історичний період або проблему. 

ПРН 2 Розуміти контекст і причини відповідних історичних подій та 

використовувати  ці знання у професійній діяльності. 

ПРН 3 Знати основні підходи до вивчення вітчизняної та світової історії, принципи 

і методи історичного пізнання, основні типи і види історичних джерел. 

ПРН 4 Володіти понятійно-категоріальним апаратом історичної науки, професійно 

оперувати науковими термінами, прийнятими у фаховому середовищі. 

ПРН 5 Вміти працювати з письмовими, речовими, етнографічними, усними, 

архівними та іншими історичними джерелами.   

ПРН 6 Виявляти взаємозв’язки між процесами у минулому та на сучасному етапі, 

аналізувати суспільні процеси в історії України у контексті європейської та 

світової історії. 

ПРН 7 Розуміти і виявляти відмінності в історіописанні, поглядах на минуле 

представників різних епох та у різних контекстах. 

ПРН 8 Брати участь у плануванні та виконанні наукових досліджень у сфері 

історії, презентувати результати досліджень, аргументувати висновки 

детальні знання про певний історичний період або проблему. 

ПРН 11 Здійснювати аналіз ситуацій з урахуванням історичного контексту та/або 

історичних передумов. 

ПРН 13 Розуміти загальні та специфічні риси історичного розвитку різних регіонів 

України, Європи та світу, фактори, що зумовлюють різноманіття культур та 

національних спільнот, ефективно співпрацювати з носіями різних 

історичних та культурних цінностей. 

ПРН 15 Застосовувати набуті спеціальні компетентності на широкому громадсько-

політичному та суспільному рівнях, аргументувати важливість соціальних 

функцій історика в сучасному суспільстві. 

 

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/

п 

 

Тема 

Кількість годин 

Аудиторна робота самос-

тійна 

робота 

лекції прак-

тичні 

Модуль І  Геополітичне та економічне становище слов’янських країн, земель та 

народів на початку XX ст., участь у I світовій війні. 

 

1. Російська імперія на початку ХХ ст. 

 

2 2 6 

2. Геополітичне та економічне становище західних та 

південних слов’ян на початку XX ст 

2  4 

3. Словʼянські країни та народи у Першій світовій війні.  2  8 

 Загальна кількість 6 2 18 



 

 

Тематика практичних занять. 

Тема 1. Російська імперія в революції 1905 – 1907 рр. (2 год.) 
1. Причини, початок революції, її основні етапи. 

2. Характер, рушійні сили, основні партії в революції. 

3. Події революції на території польських та білоруських земель в складі імперії 

3. Поразка революції та її місце в історичному процесі. 

 

Тема 2. Революція 1917 р. в Росії (2 год.) 

1. Початок революції та кризи нової влади (події березня-серпня 1917 р.) 

2. Передумови та наслідки більшовицького перевороту (серпень-листопад 1917 р.) 

3. Розгін Установчих зборів та наслідки Російської революції (листопад 1917 – 

січень 1918 рр.) 

 

Тема 3. Громадянська війна на теренах колишньої Російської імперії (4 год.) 

1. Причини та початок Громадянської війни. Втручання в її хід інших держав. 

2. Конфлікт “білих” та “червоних” у Громадянській війні. 

3. Ідеологія та напрямки боротьби “зелених”. 

4. Національні конфлікти в Громадянській війні. Радянсько-польська війна. Боротьба 

за відновлення державності білорусів. 

 

Тема 4. Нова економічна політика в РСФРР, БСРР, СРСР (2 год.) 

1. Причини переходу до НЕПу. 

2. Головні принципи НЕПу та методи впровадження:  

 а) у сільському господарстві; 

 б) в промисловості; 

 в) у сфері торгівлі та фінансів. 

3. Крах НЕПу. 

 

Модуль ІІ  Революція та громадянська війна на теренах колишньої Російської 

імперії, встановлення комуністичного тоталітарного режиму. 

 

5. Революція 1917 р. та громадянська війна на теренах 

колишньої Російської імперії 

2 4 6 

6. Більшовицька держава у 20-х рр. ХХ ст.: встановлення 

комуністичного тоталітарного режиму 

 

2 2 6 

7. Утвердження тоталітарного режиму в СРСР у 30-х рр. 

ХХ ст. 

2  8 

 Загальна кількість. 6 6 20 

Модуль III. Політичний, соціально-економічний та культурний розвиток держав 

західних (Польщі, Чехословаччині) та південних слов’ян (Югославії, Болгарії) у 

міжвоєнний період. 

8 Болгарія у 1918-1941 рр. 2 2 4 

9 Польща у 1918 – 1939 рр. 2 2 4 

10 Чехословаччина у 1918 – 1939 рр.. 2 2 4 

11 Королівство сербів, хорватів, словенців – Югославія у 

1918 – 1941 рр. 

2 2 4 

 Загальна кількість 8 8 16 

 Разом  20 16 54 



Тема 5. Політичний розвиток Чехословаччини у міжвоєнний період (2 год.) 

1. Проголошення Чехословацької республіки та визначення її кордонів.  

2. Політична система Чехословаччини у 20 – 30-х рр. 

2. Мюнхенський диктат і “Друга республіка”. 

Тема 6. Політичний розвиток Польщі у міжвоєнний період (2 год.) 

1. Утворення Польської держави та визначення її кордонів.  

2. Державний переворот 1926 р. і політика “санації”.  

3. Зовнішня політика Польщі в 30-х роках. 

 

Тема 7.  Політичний розвиток Югославії у міжвоєнний період (2 год) 

1. Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців.  

2. Державні перевороти 1929 та 1941 рр. та їхні наслідки.  

3.    Зовнішня політика Югославії у 1929 – 1941 р. 

Тема 8. Політичний розвиток Болгарії (2 год.) 

1. Прихід до влади БЗНС та політика уряду О.Стамболійського. 

1. Політичне становище держави між червневим переворотом 192З р. та травневим 

переворотом 1934 р. 

2. Режим особистої влади Бориса ІІІ. Зовнішня політика напередодні Другої 

світової війни та в період Балканського нейтралітету. 
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