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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “ Історія західних і південних
слов’ян: новітній час (1918-1993 рр.)” складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки бакалавра напряму (спеціальності) “історія”.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є історія західних і південних слов‟ян у
новітній час, що охоплює період від 1918 до 1993 років. Причини й наслідки першої та
другої світових війн, та їх вплив на слов‟янських народів і країн. Розвиток їхнього
політичного, інституційного, економічного стану, соціальної думки та суспільства у даний
період. Значне місце у процесі вивчення цієї дисципліни займає з'ясування причиннонаслідкових зв‟язків процесів та подій.
Міждисциплінарні зв’язки: Всесвітня історія: новітній час, Історія України:
новітній час, Історія угорського народу: новітній час.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Зарубіжні слов‟янські країни у період між світовими війнами та у другій світовий
війні (1918 – 1945 рр.)
2. Польща, Чехословаччина, Болгарія, Югославія за часів тоталітаризму та
демократичних революцій (1945-1993 рр.)
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Історія західних і південних
слов‟ян: новітній час (1918-1993 рр.)” є визначити особливості розвитку зарубіжних
слов„янських народів і держав в новітній час, їх місце в європейській та світовій історії.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія західних і південних
слов‟ян: новітній час (1918-1993 рр.)” є вивчити політичний, економічний і соціальнополітичний розвиток кожного народу і держави, стан культури і освіти, їх місце і роль в
міжнародній політиці, вміння користуватися картами, ознайомитися з найбільш
значущими дослідженнями історії цих країн.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: хронологію та періодизацію Історія західних і південних слов‟ян: новітній
час (1918-1993 рр.); внутрішньої і зовнішньої політики кожної країни, основні тенденції їх
розвитку у їх історії, основну хронологію подій, спеціальну термінологію; імена
історичних осіб, які відіграли визначну роль в цей період в історії слов‟янських народів та
держав; розвитку політичних інституцій, економіку, соціальної думки та суспільства у
даний період; причини й наслідки першої та другої світових війн, та їх вплив на
слов‟янських народів і країн; характерні риси розвитку кожної слов‟янської держави у
даний період.
вміти: аналізувати історичні процеси з історії південних і західних слов‟ян;
користуватися з текстовими джерелами, спеціальною та додатковою літературою та
довідковими матеріалами з історії південних і західних слов‟ян; орієнтуватися у
проблемних питаннях історії південних і західних слов‟ян; давати наукову оцінку
новітнім подіям історії південних і західних слов‟ян; використовувати основні терміни та
поняття, логічно мислити і викладати матеріал, робити аргументовані висновки,
користуватися наочними засобами, вести діалог, полеміку.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/2 кредитів ECTS.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Модуль 1.
Тема 1. Створення нових держав
Тема 2. Польська республіка (1918 –1939 рр.)
Тема 3. Чехословацька республіка (1918 –1939 рр.)
Тема 4. Королівство сербів-хорватів-словенців (КСХС)
–
Югославське
королівство (1918-1941 рр.)
Тема 5. Болгарія в 1918 – 1941 рр.
Тема 6. Суспільство та економіка регіону між світовими війнами (1918-1939 рр.)
Тема 7. Зарубіжні слов‟янські країни у другій світовий війні (1939–1945 рр.)
Модуль 2.
Тема 8. Радянізація регіону (1944-53 рр.).
Тема 9. Чехословаччина у 1945 – 1990 роках
Тема 10. Польська народна республіка у 1945 – 1990 роках
Тема 11. Болгарія в 1944 – 1989 рр.
Тема 12. Федеративна Югославія у 1945 – 1991 роках
Тема 13. Культурні та релігійні регіоні Середній-Європи напередодні змін
політичних режимів
Тема 14. Зміни політичних режимів та створення нових держав у регіоні
Тема 15. Зміни в освіті та у культурі після другої світової війни.
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ПІДГОТОВКА ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарські

заняття

студентів,

поряд

із

прослуховуванням

лекцій,

є

найважливішою складовою вивчення дисципліни „Історія України” за кредитномодульною системою організації навчального процесу в вищих навчальних закладах.
Весь спектр проблем української історії досить складно розглянути у рамках
невеликого курсу. Творчому, глибокому і всебічному опануванню усіх положень
робочої навчальної програми з дисципліни „Історія України” сприяє органічне
поєднання лекційного курсу з семінарськими заняттями та самостійною роботою
студентів. За кредитно-модульною системою семінарські заняття та самостійна робота
студентів відіграють головну навчально-методичну роль та мають свою мету, завдання,
конкретні форми і методи роботи, а також забезпечують накопичення балів за
рейтинговою системою оцінки якості знань cтудентів.
Метою посібника є актуалізація студентської уваги при підготовці до
семінарських занять: визначення основних завдань семінарських занять, підбір
літератури та рекомендації щодо роботи з електронними ресурсами.
Детальна характеристика різних форм самостійної роботи при вивченні
дисципліни „Історія України” (прослуховування та конспектування лекцій, підготовка
до семінарських занять та написання реферату) наводиться у навчальному виданні
„Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу „Історія України”
Основною метою семінарських занять для студентів є формування системи
знань суті суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбувалися і
відбуваються на нинішної території України, вироблення вмінь та навичок роботи
студентів з історичними джерелами та науковою літературою. Саме на основі вивчення
історичної літератури майбутні фахівці повинні опанувати новітні історичні концепції,
оволодіти елементами наукового підходу до вивчення історії України.
Реалізувати

вказану

мету

дозволяють

завдання,

які

ставляться

перед

семінарськими заняттями. По-перше, на семінарських заняттях з історії України
студенти мають ґрунтовно закріпити теоретичні аспекти лекційного матеріалу, засвоїти
основні події та явища в історії України, час їх виникнення, еволюцію та наслідки
шляхом самостійної роботи.
Другим важливим завданням семінарів є оволодіння студентами науковим
апаратом та вивчення з його допомогою історичних джерел та наукової літератури. З
цією метою кожен студент на семінарських заняттях повинен навчитися працювати з
першоджерелами

та

історичною

літературою:

хрестоматійним

матеріалом,

тематичними збірниками, журнальними публікаціями – їх коментувати, аналізувати,
використовувати в доповідях, виступах та рефератах. Залучення студентів до роботи з
історичною літературою (монографії, колективні праці, наукові статті) дозволяє
навчити їх орієнтуватися у розмаїтті історичної інформації, визначати дискусійні
проблеми української історії, ознайомитися з новітніми науковими гіпотезами,
сформувати більш високий рівень знань та історичного мислення.
Третє завдання, яке стоїть перед семінарськими заняттями, полягає у виробленні у
студентів власної думки та наукової позиції. Творче обговорення та всебічний аналіз
проблем української історії на семінарському занятті спрямовує студента на пошук
власної позиції та її аргументування.
В умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу особливої ваги
набуває самостійна підготовка та вивчення питань, що виносяться на семінарські
заняття. Рейтингова система оцінювання знань вимагає від кожного студента
систематичної підготовки до кожної теми та активної роботи на семінарських заняттях.
Основні види робіт, розподіл їх за тижнями та система оцінювання знань студентів на
семінарських заняттях відображені в рейтинговій картці, яку студенти отримують від
викладача на першому занятті. Найбільшу кількість балів заплановано за написання
модульної контрольної роботи та захист реферату. Крім цього, протягом всього періоду
вивчення дисципліни „Історія України” кожен студент на семінарських заняттях має, як
мінімум, двічі виступити з усною доповіддю, написати тестові завдання з визначених
тем. За сумою балів за всі виконані завдання і визначається наприкінці семестру оцінка
за знання з дисципліни „Історія України”, підвищити яку студенти мають можливість
на іспиті.
Підготовку до семінарського заняття варто розпочинати з уважного ознайомлення з
планом семінару, методичними рекомендаціями до семінару та списком літератури.
Вивчення матеріалу необхідно розпочати із засвоєння конспекту лекції, прочитаної
викладачем з цієї теми. Наступним етапом має стати опрацювання відповідного розділу
підручника чи навчального посібника. Поглибити знання, особливо при підготовці
доповідей та рефератів, дозволяють рекомендовані до кожної теми семінару джерела та
наукова література: монографії, наукові статті тощо. У спеціальному зошиті для
семінарських занять студенти складають тези, конспекти доповідей та виступів, які
згодом обговорюються на занятті.
Викладачеві на семінарському занятті відводиться особлива роль – не лише перевірити
рівень теоретичних знань з історії України, а й навчити студентів працювати з

джерелами та літературою, підтримувати наукову дискусію, вміти пояснювати та
аргументувати власну позицію, використовувати різноманітні форми проведення
семінарів.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар 1. Суспільно-політичний та економічний розвиток Польщі у міжвоєнний
період (2 год.)
1.

Боротьба за відновлення незалежності Польщі та визначення її кордонів.
Становлення політичної системи.

2.

Політичний та соціально-економічний розвиток Польської держави в період
парламентаризму (1921-1926 рр.).

3.

Польща в період «санаційного режиму» (1926-1939 рр.).

4.

Польща в системі міжнародних відносин 1920-1930-х рр.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання:
1.

Реферат «Польсько-радянська війна 1920-1921 рр. та її наслідки»

2.

Реферат «Політичний портрет Юзефа Пілсудського»

Завдання для самостійної роботи:
1.
2.

Складіть схему «Органи державної влади Польщі за конституцією 1921 р.»
Які

внутрішні

та

зовнішні

чинники сприяли,

а

які,

навпаки, перешкоджали відновленню незалежності Польщі.
3.

Чому серед держав-переможниць на Паризькій мирній конференції не було
єдності щодо перспектив розвитку Польщі?

4.

Складіть схему «Політичний устрій Польщі за часів «санаційного режиму»».

5.

Чи був «санаційний режим» в Польщі тоталітарним режимом? Обґрунтуйте
свою відповідь.

6.

Якими були зовнішньополітичні кроки польського керівництва, спрямовані
на запобігання німецько-польської війни.

Література:
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Дыбковская А. История Польши с древнейших времен до наших дней /

2.

А.Дыбковская, М.Жарын, Я.Жарын.- Варшава: Научное изд-ство ПВН, 1995.- 381
с.
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3.

Л.Зашкільняк, М.Крикун.- Львів: Львівський національний університет, 2002.- 752
с.
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Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней / Отв. ред.
В.А.Дьяков.- М.: Наука, 1993.- 341 с.
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Мельтюхов

М.И.

Советско-польские
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противостояние 1918-1939 рр. / Михаил Иванович Мельтюхов.- М.: Вече, 2001.464 с.
8.

Михутина И.В. Майский переворот 1926 г. в Польше / И.В.Михутина//
Славяноведение.- 1989.- №6.- С.14-25

9.

Наленч Д. Юзеф Пилсудский - легенды и факты / Д.Наленч, Т.Наленч.- М.:
Политиздат, 1990.- 399 с.
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Парнета О. Польща у міжнародних відносинах Центрально-Східної Європи
(1918-1923 рр.) / О.Парнета // Університет.- 2010.- №4.- С.92-101

11.

Сыч А.И. Национальный аспект Версальской системы / А.И.Сыч // Вопросы
истории.- 2004.- №1.- С.126-133
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Соцков Л.Ф. Секреты польской политики: 1935-1945 гг.: Сборник док. / Лев
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Даючи відповідь на перше питання, студенти повинні згадати, що до початку І
світової війни на політичній карті Європи була відсутня держава під назвою Польща.
Польські землі з кінця XVIII ст. входили до складу Російської та Австрійської імперій
та Пруссії (пізніше - Німецької імперії). З перших днів світової війни територія Польщі
перетворилася в театр воєнних дій, понад 2 млн. поляків були мобілізовані до воюючих
армій. Польські військові, що перебували у складі російської армії, були змушені вести
братовбивчу війну проти своїх співвітчизників, які воювали в німецькій і австроугорській арміях.
На початковому етапі війни існувало декілька підходів до вирішення «польського
питання», представники яких були орієнтовані на різні європейські держави. Так,
лідери НДП пов'язували свої надії на відновлення польської державності з Росією, ППС
робила ставку на Австро-Угорщину. Ліві ж соціалісти, йдучи за російськими
більшовиками, виступали проти імперіалістичної війни.
На початку 1918 р. в Королівстві Польському, що входило до складу Росії, а з
1915 р. було окуповане австро-німецькими військами, спостерігалося піднесення
національно-визвольного руху. Вагому роль в зазначеному відіграла російська
революція. В обстановці краху австро-німецької окупації в ніч на 7 листопада 1918 р.
представники лівих партій утворили в Любліні національний уряд на чолі з
І.Дашинським. Однак вже 11 листопада створена у Варшаві Регентська рада передала
владу Ю.Пілсудському, який був проголошений «начальником держави».
Студентам слід підкреслити, що керівникам відновленої польської держави
довелось вирішувати ряд нагальних проблем, серед яких найбільш актуальними були
питання формування державних структур Польщі та визначення її кордонів. Тому
логічним уявляється аналіз березневої 1921р. конституції польської держави,
висвітлення розгляду державами-переможцями «польського питання» в ході Паризької
мирної конференції, розгляд ходу і наслідків радянсько-польської війни 1920-1921 рр.
Друге питання рекомендується почати з характеристики держаного ладу, який був
встановлений відповідно до положень березневої 1921 р. конституції. Слід підкреслити,
що прийняття основного закону країни започаткувало період «парламентської
демократії»

в

історії

Польщі

(1921-1926

рр.).

Втім,

запровадження

основ

парламентаризму ще не означало реальної демократизації польського суспільства.
Свідченням цього стала неспроможність християнських демократів, які перемогли на
парламентських виборах 1922 р., забезпечити соціальну підтримку створеного ними
уряду. Втім результат був доволі закономірним, адже на вибори керований ХДП
політичний блок «ХІЄНА» йшов на вибори під католицькими, шовіністичними та
антисемітськими гаслами. Не додав популярності правлячому режиму і бойкот виборів
до сейму з боку українців Галичини.
Президентські вибори грудня 1922 р., які були закликані підсилити вертикаль
влади, призвели до поглиблення політичної кризи, адже новообраний президент країни
Г.Нарутович був вбитий вже наступного дня після вступу на посаду.
Перманентна суспільно-політична криза в Польщі першої половини 1920-х рр.
супроводжувалася наростанням економічних негараздів. Уряду не вдалося реалізувати
програму економічної інтеграції польських земель в єдиний народногосподарський
режим. Затверджений у грудні 1925 р. аграрний закон лише частково зняв напругу в
польському селі, оскільки основна маса селянських господарств продовжувала
залишатися малоземельними. В країні наростали інфляція й безробіття.
Ще одним дестабілізуючим фактором польського суспільства того часу було
небажання правлячих кіл розв'язати національне питання. Відсутність у національних
меншин Польщі (українців, євреїв, білорусів, німців) реальних прав на суверенний
розвиток об'єктивно робила їх опонентами польського уряду.
Таким чином, на початку 1926 р. загальне незадоволення існуючим режимом
досягло свого апогею, що створювало сприятливу атмосферу для здійснення
державного перевороту.
У третьому питанні студентам потрібно висвітлити особливості суспільнополітичного й економічного розвитку Польщі за часів «санаційного режиму». Слід
підкреслити, що прихід до влади прихильників Ю.Пілсудського у травні 1926 р. був
логічною реакцією польських військових на погіршення ситуації в країні. 12 травня
1926 р. військові частини - учасники маневрів під Варшавою рушили на столицю. З
самого початку заколот військових знайшов підтримку серед лівих політичних сил.
Так, збройна акція Ю.Пілсудського була у вирішальний момент підтримана страйком
залізничників. Бажаючи не допустити розгортання в країні громадянської війни, уряд
В.Вітоса подав у відставку.

Вже на початку серпня були ухвалені поправки до конституції, які обмежували
права парламенту, послаблювали його контроль над діяльністю уряду та поширювали
повноваження президента. Главою держави був обраний у червні 1926 р. І.Мосцицький.
Ю.Пілсудський був призначений «довічним» генеральним інспектором польських
збройних сил та військовим міністром. Фактично, в його руках була зосереджена
реальна політична влада, оскільки саме «пілсудчиками» заповнювалися вакансії на
провідні державні посади. По суті, в країні був встановлений авторитарний режим. Все
це дало можливість Ю.Пілсудському приступити до реалізації програми «санації»
(«оздоровлення»). Йшлося, в першу чергу, про оздоровлення економіки Польщі.
Студенти повинні підкреслити, що встановлення «санаційного режиму» співпало
за часом з частковою економічною стабілізацією в Європі. До того ж страйк
англійських шахтарів 1926 р. суттєво посилив попит на континенті на польське вугілля.
Втім успіхи господарського розвитку Польщі не могли бути тривалими. Вже світова
економічна криза звела нанівець всі позитивні здобутки польського керівництва.
В політичній сфері для зміцнення правлячого режиму у квітні 1935 р. було
прийнято нову конституцію, у якій, на відміну від попередньої, на перший план замість
народу висувалася держава, а серед громадян виділялася своєрідна еліта - «найкращі
сини». Центральне місце в державному устрої відводилося президенту, який
зосереджував в своїх руках всю повноту влади. Таким чином, авторитарний характер
польського політичного режиму значно посилився.
Завершити відповідь рекомендується аналізом національної політики керівництва
Польщі зазначеного періоду.
Готуючи відповідь на четверте питання студенти повинні розуміти, що характер
зовнішньополітичної

діяльності

офіційної

Варшави

визначався

потребами

самовизначення молодої польської держави на європейському континенті та бажанням
її керівництва не допустити втягування країни в нову світову війну. Версальський
мирний договір визначив західні кордони Польщі, питання ж її східних кордонів було
розв'язано за підсумками радянсько-польської війни 1920-1921 рр. Студентам належить
пригадати умови Ризького мирного договору.
В період «санаційного режиму» польські правлячі кола брали до уваги той факт,
що Польща опинилася в сфері геополітичних інтересів двох наддержав - СРСР і
Німеччини. Протягом тривалого часу велися переговори з Кремлем, які завершилися
підписанням у липні 1932 р. пакту про ненапад. Прихід до влади в Німеччині Гітлера

значно активізував діяльність польської дипломатії на шляху пошуків гарантій безпеки
Польщі. Однак після смерті у 1935 р. Ю.Пілсудського новий міністр закордонних
справ Ю.Бек взяв курс на зближення з нацистською Німеччиною, а відносини з СРСР з
кожним роком ставали все більш напруженими.
Зазначена політика виявилася для Польщі самогубною. Одразу після підписання
Мюнхенської угоди Гітлер почав вимагати від Варшави приєднання до ІІІ Рейху
Гданська і дозволу на будівництво через польське Помор'я екстериторіальної
автотраси, яка б з'єднувала Німеччину з Східною Пруссією. Беручи до уваги отримані у
квітні 1939 р. від французького і британського урядів гарантії незалежності, польське
керівництво відхилило німецькі вимоги, що й стало приводом для гітлерівської агресії
в Польщу у вересні 1939 р.

Семінар 2. Чехословаччина у 1918-1939 рр. (2 год.)
1.

Утворення незалежної Чехословацької республіки і визначення її кордонів.

2.

Конституція 1920 р. Політичний устрій ЧСР.

3.

Політичний і соціально-економічний розвиток Чехословаччини у 1920-1930-х
рр.
Зовнішня політика ЧСР у міжвоєнний період. Мюнхенська змова та її наслідки

4.

для Чехословаччини.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання:
1.

Реферат «Політична діяльність президента Т.Масарика».

2.

Реферат «Чехословаччина в системі міжнародних відносин 1930-х рр.»

3.

Доповідь «Судетська проблема в ЧСР».

Завдання для самостійної роботи:
1.

Розкрийте передумови і обставини утворення Чехословацької республіки.

2.

Складіть схему «Органи державної влади ЧСР за конституцією 1920 р.»

3.

Заповніть таблицю «Політичні партії ЧСР»

Партія

Соціальна база

Політичні цілі

Складіть хронологічну таблицю міжнародних договорів, за якими було

4.

визначено кордони ЧСР.
5.

Чехословаччина 1920-1930-х рр. була федеративною чи унітарною державою?
Обґрунтуйте відповідь.

6.

Визначте особливості міжнаціональних відносин в ЧСР у другій половині 1930рр.
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В ході відповіді на перше питання студенти повинні вказати, що в Першу світову
війну чеські та словацькі землі вступили, перебуваючи у складі Австро-Угорщини.
Логічно, що чехи і словаки були мобілізовані до складу австрійської армії та зі зброєю
в руках були змушені захищати чужі для них інтереси. На завершальному етапі війни
активізувалася група чеських патріотів на чолі з Т.Масариком, яка, орієнтуючись на
підтримку країн Антанти, вела боротьбу за здобуття Чехією державного суверенітету.
У липні 1918 р. всі чеські політичні партії утворили Національний комітет, пов'язаний
із створеною в Парижі Чехословацькою Національною Радою.
28 жовтня 1918 р., коли стало відомо, що віденський уряд погодився прийняти
запропоновані В.Вільсоном умови миру, Національний комітет проголосив про
утворення Чехословацької держави. 30 жовтня Словацька Національна Рада заявила
про відокремлення Словаччини від Угорщини та її приєднання до чеських земель. 14
листопада 1918 р. Національні збори, що були сформовані шляхом розширення складу
Національного комітету, проголосили Чехословаччину республікою та обрали
Т.Масарика президентом країни.
Студенти повинні підкреслити, що становлення державних інститутів ЧСР
відбувалося паралельно з визначенням її державних кордонів. Відповідно до рішень
Версальського, Сен-Жерменського та Тріанонського мирних договорів до складу
новоутвореної держави увійшли Чехія, Словаччина, Моравія, частина Силезії і
Закарпатська Україна. Незадоволеними на Паризькій мирній конференції залишилися
претензії уряду ЧСР на «бургенландський коридор», який проходив по території
Австрії й Угорщини, з'єднуючи сербів з чехами та забезпечуючи останнім вихід до
Адріатичного моря. Незадоволеними виявилися і вимоги чехословацького керівництва
щодо включення до складу ЧСР Тешинської області. Лише у 1920 р. Рада послів
Антанти прийняла рішення про поділ області між Чехословаччиною і Польщею.
Відповідаючи на друге питання, студентам належить висвітлити особливості
державного устрою Чехословаччини. Прийнята у лютому 1920 р. конституція
чехословацької держави визначала ЧСР як парламентську демократичну республіку

Згідно до положень Основного закону ЧСР президент, що обирався Національними
зборами на 7 років, наділявся великими повноваженнями, разом з урядом він
здійснював в республіці виконавчу владу. Глава держави призначав уряд та відправляв
його у відставку, скликав та мав право розпустити парламент, накладав «вето» на
закони, оголошував війну. Президент був головнокомандувачем збройних сил,
представляв державу на міжнародній арені, мав право запровадити в разі потреби
надзвичайний стан в країні.
Законодавча влада належала двопалатним Національним зборам, які обиралися за
пропорційною виборчою системою на основі загального, рівного, прямого й таємного
голосування.
Конституція проголошувала територію ЧСР єдиним і неподільним утворенням, а
всіх її громадян рівними, незалежно від походження, мови, раси або віросповідання. В
основному законі декларувалися недоторканість особи, житла та приватної власності,
свобода слова, зборів, друку, а також право на страйк, на створення громадських
організацій і політичних партій.
Формально всі нації в країні

користувалися однаковими правами, однак

включення до конституції положення про «єдину чехословацьку націю» означало, що
національна самобутність словаків до уваги не бралася. Усім національним меншинам
ЧСР (за винятком українців Закарпаття) надавалося право розвивати національну
культуру, користуватися рідною мовою, створювати національну школу та культурноосвітні організації. Там, де нацменшини становили понад 20% населення, діловодство
велося двома мовами - чеською та мовою меншин.
У третьому питанні аналізуються провідні тенденції політичного і соціальноекономічного розвитку ЧСР 1920-1930-х рр. Слід зауважити, що в Чехословаччині на
відміну від держав Центральної-Східної Європи не відбулося трансформації
демократичного устрою в диктаторський режим. Демократичні інститути влади не
дозволили прийти до влади представникам авторитарного напрямку.
В розв'язанні політичних питань велика роль в країні належала «групі Града», яка
отримала свою назву від резиденції президента в Празі. До її складу входили соратники
Т.Масарика періоду боротьби за незалежність Е.Бенеш, А.Рашин, Я.Маліпетр, Я.Прейс
та ін. «Град» чинив свій вплив на суспільство через так звану «п'ятірку» - лідерів п'яти
провідних політичних партій ЧСР.

Доволі гострим в країні продовжувало залишатися національне питання. У
Словаччині політика «чехослованкізму», відмова правлячих кіл Праги визнати словаків
як самостійну націю, як і централізаторська політика керівництва, викликали
невдоволення населення. Католицька церква, що мала великий вплив на словацьке
селянство, боляче реагувала на політику підтримки офіційною Прагою євагелістської
церкви. Серед національних меншин в найбільш привілейованому становищі
перебували німці, однак в умовах гострої конкуренції посилилися античеські настрої в
середовищі німецьких підприємців, торгівців, дрібних власників. Після приходу до
влади в Німеччині Гітлера була створена Судето-німецька партія на чолі з
К.Генлейном, яка спочатку декларувала курс на лояльність щодо Чехословаччини, а
потім стала на шлях приєднання до «третього рейху».
Протягом зазначеного часу Чехословаччина стала однією з найбільш розвинутих
в економічному плані держав Центрально-Східної Європи. У 1923 р. економіка ЧСР
вийшла з повоєнної економічної кризи. Чеському монополістичному капіталу вдалося
завоювати ринки Центральної Європи. Де раніше панували німецький і австрійський
капітали. Чеські монополісти підкорили собі економіку Словаччини і Закарпатської
України, перетворивши їх в аграрно-сировинні придатки економічно розвинутих
чеських земель.
Водночас доволі активно в економіці ЧСР діяв іноземний капітал. Так, в багатьох
чеських

концернах

сильні

позиції

належали

англійському,

французькому,

бельгійському капіталам.
Світова економічна криза 1929-1933 рр. вразила всі галузі економіки, за винятком
військової промисловості. Заводи «Шкода» продовжували постачати зброєю союзників
Чехословаччини по Малій Антанті. З особливою силою криза вразила Словаччину і
Закарпаття, де зазнали банкрутства сотні дрібних підприємств. Промислова криза
перепліталася з аграрною, десятки тисяч збанкрутілих селянських господарств були
продані за борги. Лише у 1934 р. економіка Чехословаччини почала поступово
стабілізуватися.
Даючи відповідь на четверте питання, студенти повинні вказати, що після
завершення Першої світової війни чехословацький уряд на міжнародній арені
дотримувався профранцузької орієнтації. Це виглядало логічним, адже, на думку
офіційної Праги, саме Франція могла забезпечити безпеку ЧСР як на заході, де
загрозою міг бути німецький реваншизм, так і на сході, де фактором нестабільності

виступала Радянська Росія. Протягом 1920-1921 рр. Чехословаччина разом з Румунією і
Королівством СХС утворили Малу Антанту, яка була важливою ланкою військовополітичної стратегії Франції.
Загострення міжнародної обстановки у 1933-1935 рр. у зв'язку із встановленням у
Німеччині нацистського режиму, привело до того, що у червні 1934 р. чехословацький
уряд встановив дипломатичні відносини з СРСР. 16 травня 1935 р. між двома країнами
був підписаний договір про взаємну допомогу. Проте, з ініціативи ЧСР, в документ
було внесене положення про те, що зобов'язання про взаємну допомогу набудуть
чинності лише у тому випадку, коли жертві нападу допомогу надасть Франція.
У 1936-1938 рр. в країні посилилась активність генлейнівців, які не приховували
своїх намірів сприяти передачі Судетської області нацистському рейху. Одразу після
«аншлюсу» Австрії Гітлер затвердив план нападу на Чехословаччину. Однак проведена
у березні 1938 р. чехословацьким урядом часткова мобілізація зірвала агресивні наміри
Берліна.
Спроба керівництва ЧСР заручитися в протистоянні проти нацистської Німеччини
підтримкою Великої Британії і Франції виявилася марною. Західні лідери радили
Е.Бенешу передати ІІІ рейху ті райони, де німці складали понад 50% населення.
Чехословаччина мала всі можливості чинити опір домаганням німецької сторони, але
21 вересня 1938 р. уряд країни заявив, що приймає англо-французькі пропозиції.
Наслідком стало скликання з ініціативи Гітлера Мюнхенської конференції (29-30
вересня 1938 р.), за рішеннями якої ЧСР передала Німеччині індустріально розвинуту
Судетську область. Крім того Мюнхенська угода зобов'язувала Чехословаччину
задовольнити територіальні претензії Польщі (Тешинська область) та Угорщини
(частина Словаччини і Закарпаття). Характерно, що чехословацьку делегацію в
Мюнхені навіть не вважали за потрібне запросити для обговорення зазначених питань.
Таким чином, суверенна Чехословаччина стала заручником короткозорої
дипломатичної гри Лондона і Парижа, які кинули її на поталу агресору, бажаючи в
такий спосіб не допустити початку воєнних дій на заході Європи.

Семінар 3. Болгарія у 1918-1939 рр. (2 год.).

1.

Політичне та соціально-економічне становище Болгарії у 1918-1923 рр.
Діяльність уряду А.Стамболійського.

2.

Державний переворот 1923 р. та його наслідки. Суспільно-політичний
розвиток Болгарії у 1924-1933 рр.

3.

Болгарія у 1934-1939 рр.

4.

Зовнішня політика Болгарії у міжвоєнний період.

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань:
1.

Реферат «Політичний портрет Александра Стамболійського»

2.

Доповідь «Болгарське комуністичне повстання 1923 р.»

Завдання для самостійної роботи:
1.
2.

Визначте основні положення Нейіського мирного договору.
Які умови Нейіського договору суперечили принципам, що були
задекларовані Паризькою мирною конференцією? Обґрунтуйте свою відповідь.

3.

Чому уряду А.Стамболійського не вдалося в повній мірі реалізувати свою
програму реформ?

4.

Розкрийте і порівняйте між собою причини і наслідки державних переворотів
1923 і 1934 рр.

5.

Визначте основні напрямки зовнішньої політики Болгарії в другій половині
1930-х рр.
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В ході відповіді на перше питання слід брати до уваги той факт, що Болгарія
вийшла зі світової війни як держава, яка зазнала в ній поразки. Економіка країни
перебувала у кризовому стані. Болгарський уряд був змушений навіть продовольство
закупати за кордоном. Восени 1918 р. в Болгарії склалася революційна ситуація, яка
вилилася у Валдайське повстання. Наслідком останнього стало підписання урядом
перемир'я з країнами Антанти і зречення царя Фердинанда на користь свого сина
Бориса.
Після виборів до Народних зборів у серпні 1919 р. лідер БЗНС А.Стамболійський
сформував коаліційний уряд, до складу якого, крім БЗНС, увійшли представники
Народної і Прогресивно-ліберальної партій. З ініціативи уряду парламент прийняв
закон про покарання винуватців національної катастрофи, був відданий під суд ряд
колишніх міністрів, розпочалися соціально-економічні реформи. Однак після страйку
залізничників болгарський прем'єр відмовився від урядової коаліції і взяв курс на
формування однопартійного режиму.
На думку А.Стамболійського, народовладдя у вигляді селянської демократії
покликане було привести до ліквідації найбільш разючих протиріч капіталізму при
збереженні в країні приватної власності. Розроблена урядом БЗНС аграрна реформа
передбачала відчуження на користь держави земельні володіння площею понад 30 га і
їх розподіл між малоземельними і безземельними селянами. Ряд інших реформ зосередження

в

руках

держави

торгівлі

зерном,

прогресивне

прибуткове

оподаткування, податок на прибутки банків і підприємств - зачепив інтереси
національної буржуазії.
В політичному плані керівництво БЗНС дотримувалося т.зв. «третього шляху».
Останній передбачав одночасну протидію БКП на лівому фланзі і буржуазним партіям на правому. Піку популярності уряд А.Стамболійського набув у квітні 1923 р., коли в
ході парламентських виборів БЗНС здобула 87% парламентських мандатів.
Однак поступово в болгарському суспільстві формувалася і опозиція правлячому
режиму. Її осередком став створений влітку 1922 р. «Конституційний блок», який
ставив за мету відновлення конституційних прав і свобод. Свою опору опозиціонери

вбачали у створеній ще у 1919 р. Військовій лізі, до складу якої входили незадоволені
своїм становищем офіцери болгарської армії.
Відповідь

на друге

питання рекомендується

почати

з

аналізу

соціально-

економічної і суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Болгарії навесні-влітку 1923
р. Блискуча перемога, здобута БЗНС на парламентських виборах, дала підстави
А.Стамболійському заявити про необхідність поглиблення реформ. Вже у травні 1923
р. урядом були оприлюднені плани ліквідації в країні політичних партій і націоналізації
промислових галузей. Все це стало приводом до здійснення державного перевороту.
В ніч з 8 на 9 червня керівництво Військової ліги на чолі з генералом І.Вилковим
здійснило арешт міністрів уряду і депутатів парламенту від БЗНС. При спробі
організувати опір був вбитий А.Стамболійський. Переворот був організований
«Конституційним блоком», який мав сталі зв'язки з царем Борисом ІІІ. На чолі
новоствореного уряду став один з лідерів змовників А.Цанков. Провідні ролі в
керівництві Болгарії були передані військовим. Студенти повинні дійти висновку, що
встановлений в країні політичний режим мав військово-фашистський характер.
Нищівних репресій зазнали члени БКП, БЗНС та інших лівих політичних партій.
Безпосередньою відповіддю лівих сил на встановлення диктаторського режиму
стало комуністичне збройне повстання, що вибухнуло у вересні 1923 р. Сам виступ був
недостатньо підготовлений і спирався на ентузіазм та рішучість народу вести боротьбу
проти властей. Політична орієнтація його учасників не була чіткою, лави повстанців
роз'їдали внутрішні протиріччя. Керівникам повстання - Г.Димитрову, В.Коларову,
Г.Генову не вдалося об'єднати в загальнонаціональному масштабі локальні антиурядові
виступи і 27 вересня останні з повстанців з боями відступили на територію Королівства
СХС.
У 1924-1934 рр. розвиток подій в Болгарії відбувався у складних і суперечливих
умовах. У середині 1920-х рр. намітилась стабілізація в економіці, якій сприяло і
отримання кредитів від фінансових кіл США, Великої Британії, Франції. Уряд
А.Цанкова намагався створити собі опору в народі, проголошуючи політику
«соціального миру». Підвищувалась зарплата військовим і чиновникам, надавалися
податкові пільги ремісникам, був прийнятий закон про соціальне страхування
робітників. Але очікуваних керівництвом Болгарії результатів зазначені заходи не дали,
оскільки уряд не мав у своєму розпорядженні необхідних коштів.

Світова економічна криза 1929-1934 рр. завдала нищівного удару болгарській
економіці і привела до змін у розстановці політичних сил в країні. На парламентських
виборах у червні 1931 р. перемогу здобула буржуазна опозиція, об'єднана у Народний
блок. Суттєві зрушення відбулися і в таборі правих сил, де посилилися позиції
створеної А.Цанковим партії - Народно - соціальний рух. Ще одним правим
угрупуванням, яке претендувало на владу, була пов'язана з Військовою лігою група
«Ланка».
Відповідаючи на третє питання, студенти повинні здійснити аналіз суспільнополітичної ситуації, яка склалася в країні у травні 1934 р. Саме тоді в Болгарії
вибухнула політична криза, викликана суперечками між партіями Народного блоку. За
таких умов політичні сили праворадикального табору вирішили дістатися влади.
А.Цанкова, який планував із своїми однодумцями розпочати похід на Софію,
випередила група «Ланка», яка 19 травня 1934 р. здійснила державний переворот. За
його результатами був сформований уряд К.Георгієва. В країні була скасована чинність
конституції, розпущений парламент, заборонена діяльність політичних партій і
профспілок.
Соціально-економічна

політика

нового

керівництва

була

спрямована

на

збереження інтересів великого капіталу. Для порятунку провідних банків від
банкрутства була створена банківська установа «Болгарський кредит». Для поповнення
державної казни була запроваджена монополія держави на спирт, сіль, тютюн,
нафтопродукти. Диктаторський режим намагався обмежити вплив Бориса ІІІ на
вирішення державних справ, що привело до конфлікту з монархом. Останньому
вдалося зініціювати розкол в керівництві Військової ліги і, спираючись на підтримку
офіцерів-монархістів і діячів Народно-соціального руху, добитися у січні 1935 р.
відставки уряду К.Георгієва. Наприкінці того ж року болгарському монарху вдалося
зосередити у своїх руках всю повноту влади в країні. Керівники провідних (формально
заборонених) партій, намагаючись протидіяти зміцненню авторитарних тенденцій в
країні, пішли на створення у травні 1936 р. т.зв. «П'ятірки» - центристської коаліції, до
складу якої увійшли БЗНС - «Врачба-1»,

БРСДП (о), Націонал-ліберальна,

Радикальна партія та «Демократична згода». У своєму меморандумі «П'ятірка»
вимагала відновлення чинності Тирновської конституції й проведення парламентських
виборів.

Вибори до Народних зборів, що відбулися у березні 1938 р., завершилися
перемогою проурядових сил. Новий склад парламенту затвердив більшість указів
Бориса ІІІ, виданих після травневого перевороту. Відтепер монарху надавалося право
призначати уряд без його схвалення Народними зборами, розпускати їх у випадку
неприйняття поданих законопроектів. В цілому ж зазначені кроки сприяли певній
стабілізації болгарського суспільства.
Четверте питання вимагає від студентів розуміння сутності основних етапів
зовнішньополітичної діяльності болгарських урядів у міжвоєнний період. Відповідь
рекомендується почати з висвітлення основних положень Нейїського мирного
договору, який підвів підсумок участі Болгарії в Першій світовій війні. За договором
країна втрачала вихід до Егейського моря. Їй заборонялося мати армію понад 20 тис.
чол., військову авіацію, військово-морський флот. Протягом 37 років Болгарія повинна
була сплатити переможцям 2,25 млрд. франків золотом контрибуції.
Протягом 1920-х рр. болгарська дипломатія намагалася добитися перегляду
окремих положень Нейїського договору, тому на міжнародній арені її діяльність була
спрямована на розвиток добрих відносин з Англією і Францією. Водночас складними
були стосунки Болгарії з її сусідами - Грецією і Королівством СХС через підтримку
Софією терористичної діяльності Внутрішньої македонської революційної організації
(ВМРО), яка ставила собі за мету проголошення незалежної Македонії.
На початку 1930-х рр. болгарському керівництву вдалося добитися скорочення в
чотири рази розміру визначених в Нейї репарацій та відстрочки їх виплати. Тоді ж
почалося і болгарсько-німецьке зближення. Пронімецька орієнтація зовнішньої
політики офіційної Софії ще більше посилилася після приходу нацистів в Німеччини до
влади. Важливу роль у зазначеному плані відіграла готовність керівництва ІІІ рейху
підтримати Болгарію у її бажанні повернути втрачені після світової війни землі. Не
випадково, що у лютому 1934 р. країна відмовилася вступити до складу Балканської
Антанти (Греція, Югославія, Туреччина), оскільки в основу діяльності останньої був
покладений принцип непорушності кордонів. Лише у липні 1938 р. за посередництва
Великої Британії між Болгарією та Балканською Антантою була укладена Салоніцька
угода про взаємне незастосування сили. Слід підкреслити, що зазначена угода
скасовувала всі військові обмеження, накладені Нейїським мирним договором.

Семінар 4. Югославія між двома світовими війнами (1918-1939 рр.)
1.
2.

(2 год.)

Створення й розвиток Королівства сербів, хорватів і словенців.
Поглиблення політичної кризи в югослов'янських землях і державний
переворот 1929 р.

3.

Особливості соціально-політичного і економічного розвитку Югославії в
1930-х рр.

4.

Зовнішня політика Югославського королівства у міжвоєнний період.

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань:
1.

Реферат «Держава словенців, хорватів і сербів».

2.

Доповідь «Загострення національного питання в Югославії у

1930-х

рр.»

Завдання для самостійної роботи:
1.

Чи сприяло, на Вашу думку, стабільності Югославії те, що до її складу
увійшли території, вилучені за міжнародними договорами у інших країн?

2.

Чому Держава словенців, хорватів і сербів виявилась нежиттєздатною?

3.

Складіть таблицю «Органи державної влади Королівства СХС».

4.

Чи згодні Ви з тим, що режим короля Александра можна визначити як
авторитарний?

5.

Якими були причини загострення міжнаціональних відносин в Югославії?

6.

Визначте основні положення югославської конституції 1931 р.

7.

Проаналізуйте основні напрямки зовнішньої політики Югославії у 1930-х рр.
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2.
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5.

Даючи відповідь на перше питання, студентам належить вказати, що перед
Першою світовою війною заселені південними слов'янами землі входили до складу
різних держав. Ознаки суверенності мали лише Сербія і Чорногорія. Словенці і хорвати
проживали більшістю в Австро-Угорщині. Остання крім того анексувала у 1908 р. й
територію Боснії і Герцеговини. Геополітичні реалії були такими, що в роки світової
війни одні південнослов'янські народи змушені були зі зброєю в руках воювати проти
інших.
На завершальному етапі воєнних дій, коли крах Австро-Угорщини став
очевидним фактом, сербський уряд, що перебував на о. Корфу, активізував свої зусилля
в справі консолідації південних слов'ян. Підписана 20 липня 1917 р. Корфська
декларація передбачала створення об'єднаної південнослов'янської держави у складі
Сербії, Чорногорії, Хорватії, Словенії, Боснії і Герцеговини на чолі з представниками
сербської династії Карагеоргієвичей. В майбутньому така держава повинна була
зватися «Королівство сербів, хорватів та словенців».
Створене південнослов'янськими лідерами Австро-Угорщини Народне віче
словенців, хорватів і сербів 29 жовтня 1918 р. проголосило про вихід зі складу імперії
незалежної Держави словенців, хорватів і сербів. Але в умовах зростаючих претензій
Італії на узбережжя Адріатичного моря молода держава змушена була піти на союз із
Сербією.
24 листопада 1918 р. після тривалих суперечок і дискусій Народне віче словенців,
хорватів і сербів ухвалило рішення про об'єднання Держави СХС із Сербією. 25-26

листопада аналогічні рішення ухвалили скупщини Воєводини і Чорногорії. Водночас
Велика народна скупщина Чорногорії позбавила повноважень короля Николу І.
1 грудня 1918 р. між Державою словенців, хорватів і сербів та Сербським
королівством була підписана угода про створення Королівства сербів, хорватів і
словенців. Нове державне утворення було конституційною монархією, на чолі з
королем та скупщиною як вищого органу законодавчої влади.
Відповідаючи на друге питання, студенти повинні вказати, що з перших днів
існування Королівства СХС офіційний Белград зіштовхнувся з серйозними проблемами
державно-національного будівництва. Так, в державному апараті, поліції та армії
провідні позиції належали сербам. В економічному плані найбільш розвинутими
регіонами країни були Словенія і Хорватія, яких не влаштовувала відсутність їх
політичного впливу на прийняття політичних рішень.
Гострі протиріччя існували й у зовнішньополітичній діяльності Королівства.
Хорватія традиційно орієнтувалася на Німеччину, Словенія - на Австрію, Сербія - на
Росію, а Боснія і Герцеговина - на мусульманські країни.
Прийнята 28 липня 1921 р. в день святого Віда Відовданська конституція
закріпила унітарний устрій держави, визнавши наявність в королівстві «єдиного
сербсько-хорватського народу». Територія країни була поділена на жупанії, при цьому
їх адміністративні кордони були проведені без врахування етнічного розселення
народів.
Національне

питання протягом

всього

міжвоєнного

періоду залишалося

центральним для офіційного Белграда. Визначальними були сербсько-хорватські
протиріччя. Поступка короля Хорватії у вигляді її обмеженого самоуправління не могла
задовольнити інтереси хорватської буржуазії, оскільки основна доля кредитів
Національного банку йшла на розвиток економіки Сербії. Повною мірою у зазначений
період виявила себе і проблема Косова, де загострилися сербсько - албанські
протиріччя.
Кульмінацією загострення національного питання в Королівстві СХС стало
вбивство в стінах парламенту сербським депутатом двох хорватських парламентарів і
смертельне поранення ним лідера Хорватської селянської партії С.Радича.
Політичною нестабільністю в країні для посилення своїх владних повноважень
скористався король Александр. 6 січня 1929 р. промонархічними силами був

здійснений державний переворот, в результаті якого була скасована чинність
конституції, розпущений парламент і заборонена діяльність всіх політичних партій. У
листопаді того ж року країна була перейменована на Королівство Югославія.
Відповідь на третє питання вимагає від студентів розуміння сутності соціальноекономічних і політичних процесів, що протікали в Югославії у 1930-х рр. Світова
економічна криза боляче вдарила по економіці країни.

Різко впали ціни на

сільськогосподарську продукцію, скоротився обсяг промислового виробництва, зросла
кількість безробітних. Економічні негаразди змусили королівський уряд вдатися до
політичних маневрів. 3 жовтня 1931 р. король Александр «подарував» народу
конституцію. Проте новий основний закон не змінив реакційної сутності режиму.
Характерно,

що

виборчий

закон

допускав

до

участі

у

виборах

лише

загальноюгославські партії.
9 жовтня 1934 р. в Марселі хорватськими націоналістами був вбитий король
Югославії Александр. Зважаючи на неповноліття спадкоємця престолу - короля Петра
ІІ, була створена регентська рада на чолі з принцом Павлом. Загибель короля послабила
правлячий табір і спричинила низку реформ, які певною мірою розширили права
населення.
Проте офіційному Белграду не вдалося подолати напруженість у міжнаціональних
відносинах. В той час у Хорватії широкої популярності набули гасла створення
незалежної держави. Один із лідерів радикальних хорватських націоналістів А.Павелич
виступив ініціатором створення Повстанської хорватської революційної організації
(ПХРО), чиє керівництво заявило про початок збройної боротьби за відокремлення
Хорватії. Саме члени ПХРО стануть ядром збройних загонів усташів, які в роки Другої
світової війни стануть на шлях фізичного винищення сербів.
У четвертому питанні слід висвітлити основні напрямки основні напрямки
зовнішньої політики Королівства СХС (Югославії) у міжвоєнний період. Новостворена
балканська держава після завершення І світової війни мало територіальні претензії до
всіх своїх сусідів. Найбільш гострими були італійсько-югославські і австрійськоюгославські протиріччя. Італія, виходячи з положень Лондонського договору 1915 р.,
окупувала частину Далмації, Істрію і Трієст. У складі Австрії залишалися давні
словенські землі - Карінтія і Південна Штирія. Лише 12 листопада 1920 р. в Рапалло
був підписаний італійсько-югославський договір, за яким Італія відмовлялася від своїх

претензій на Далмацію. Водночас у складі італійської держави залишалися міста Трієст
та Пула, півострів Істрія і декілька спірних островів в Адріатичному морі.
У 1920 р. Королівство СХС, Чехословаччина і Румунія утворили військовополітичний блок Мала Антанта. Формально новий альянс був спрямований проти
Угорщини, але реально він був знаряддям французького впливу на Балканах. Політична
залежність югослов'янської держави від країн Антанти, і перш за все від Франції,
доповнювалася залежністю економічною. Від французьких кредитів і поставок
французької зброї залежала й військова могутність Королівства СХС.
Після вбивства у 1934 р. короля Александра загострилися італійсько-югославські і
угорсько-югославські відносини, оскільки обидві країни надали свої території для
створення баз хорватських усташів. Спроба Белграда заручитися дипломатичною
підтримкою Франції виявилася невдалою, оскільки Париж шукав в той час порозуміння
саме з Італією. Лише 25 березня 1937 р. за посередництвом Німеччини був підписаний
пакет італійсько-югославських угод про дружбу, нейтралітет, торгівлю і мореплавство.
В той час відбулася зміна зовнішньополітичних пріоритетів Югославії. У березні 1938
р. Белград визнав аншлюс Австрії «внутрішньонімецькою справою». У вересні того ж
року югославський уряд визнав правомірність мюнхенської угоди. Таким чином,
наприкінці

1930-х рр. крен Югославії в бік фашистських держав на міжнародній

арені став очевидним фактом.

Семінар 5. Слов'янські народи Центральної і Східної Європи в роки ІІ світової
війни (4 год.).

Заняття1
1.

Зародження, етапи та особливості польського руху Опору.

2.

Варшавське повстання 1944 р.: рушійні сили, хід, наслідки.

3.

Антифашистський рух Опору в чеських землях. Празьке повстання 1945 р. та
завершення визволення країни.

4.

Словацьке національне повстання 1944 р.

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань:
1.

Реферат ««Катинська справа» в радянсько-польських відносинах періоду ІІ
світової війни».

2.

Реферат «Політичний портрет В.Сікорського»

3.

Доповідь «Замах на Г.Гейдріха: підготовка, здійснення, наслідки».

Завдання для самостійної роботи:
1.

Розкрийте особливості і порівняйте становище населення окупованих
польських і чеських земель.

2.

Визначте політичне і економічне становище Словаччини в роки Другої світової
війни.

3.

Чим пояснити участь в антифашистському русі Опору різних класів і
соціальних груп незалежно від їх політичних поглядів?

4.

Заповніть таблицю «Основні течії польського руху Опору»
Урядовий табір
1.

Партії

2.

Збройні

Центр

Ліві сили

сили
3.

Політичне
керівництво

4.

Соціальна
база

5.

Форми
боротьби

6.
5.

Цілі

Висвітліть

політичну

діяльність

Польського

комітету

національного

визволення.
6.

Чому найбільш активною силою чеського руху Опору були комуністи?

7.

Розкрийте особливості антифашистського руху Опору в Словаччині.

Визначте рушійні сили, хід і наслідки Словацького національного повстання

8.

1944 р.
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В ході відповіді на перше питання студенти повинні брати до уваги, що в Польщі

не існувало колабораціонізму з німецько-фашистськими загарбниками ні як політичної,
ні як економічної течії. Пояснюється це тим, що окупанти відповідно до расистської
теорії нацизму проводили в польських землях політику терору і геноциду. Так,
протягом війни в Польщі було фізично знищено 22% населення.
Логічно, що з перших тижнів окупації в країні почав формуватися потужний
антифашистський рух. Вже у жовтні 1939 р. виникла перша військова організація
польських патріотів - «Служба перемоги Польщі» та стали формуватися органи влади
«підпільної держави». У листопаді 1939 р. організація була перейменована у «Союз
збройної боротьби», який у листопаді 1942 р. наказом Верховного головнокомандувача
збройними силами Польщі В.Сікорського був трансформований в Армію Крайову (АК)
під командуванням генерала С.Ровецького. Її керівники вважали, що до складу АК з
часом повинні увійти всі підпільні організації руху Опору, але цього не відбулося. Так,
ще у кінці 1941 р. в результаті об'єднання декількох організацій лівих сил був
створений «Союз визвольної боротьби», а в січні 1942 р. - Гвардія Людова (ГЛ).

У 1943 р. опір окупантам зростає, набуває більш активних форм і стає більш
масовим. Однак водночас з процесом консолідації антифашистських сил починається їх
внутрішнє розмежування. ГЛ активізувала збройну боротьбу з німецькими окупантами,
і в своїй діяльності орієнтувалась на співробітництво з СРСР. 1 січня 1944 р. була
створена Армія Людова, до складу якої увійшли загони ГЛ, частини Батальйонів
хлопських та загони Партії польських соціалістів.
АК продовжувала діяти у відповідності до директив емігрантського уряду в
Лондоні, які передбачали «опору на власні сили». В цілому партизанські загони АК
прийняли участь в більш ніж 170 бойових операціях, знищивши біля тисячі німців.
Активісти АК також займалися саботажем і диверсіями, вони організували катастрофи
732 потягів, знищили 4,3 тис. автомобілів, підірвали 40 залізничних мостів, здійснили
25 тис. диверсійних акцій на військових заводах.
Відповідаючи на друге питання, студенти повинні вказати, що Варшавське
збройне повстання 1944 р. було найбільш масштабною воєнною акцією АК в роки
Другої світової війни. Воно почалося 1 серпня 1944 р. За різними підрахунками, в
повстанні прийняли участь від 23 тис. до 40 тис. чоловік, на озброєнні яких було
декілька тисяч одиниць вогнепальної зброї, а також невелика кількість саморобних
гранат і запалювальних бомб. Плануючи виступ проти гітлерівських окупантів,
командувач АК Т.Бур-Комаровський, делегат Я.-С.Яновський та прем'єр-міністр
С.Миколайчик керувалися насамперед політичними міркуваннями - поставити
радянське командування перед фактом переходу влади у Варшаві до емігрантського
табору. Адже 22 липня 1944 р. створений з ініціативи Москви Польський комітет
національного визволення (ПКНВ) опублікував у Хелмі «Маніфест до польського
народу», в якому емігрантський уряд та делегатура оголошувалися самозваною та
незаконною владою.
В ході збройного виступу повстанцям вдалося зайняти декілька районів міста,
однак німці змогли утримати за собою найбільш важливі об'єкти, арсенали і зберегли
контроль над транспортними вузлами. 5 серпня гітлерівські війська перейшли у
контрнаступ. Сили повстанців були ізольовані в декількох окремих вогнищах опору
(Старе Місто, центр, Мокотов, Жолибож). До 30 вересня опір польських патріотів був в
основному зломлений. 2 жовтня 1944 р. командувач АК Т.Бур-Комаровський підписав
акт про капітуляцію. В ході боїв повстанці втратили 15,2 тис. вбитими і 5-6 тис.
пораненими, і ще 15 тис. потрапили в полон. Німецькі втрати становили 16 тис.

вбитими, 9 тис. пораненими, 310 одиниць бронетехніки, 22 артилерійських гармати,
340 автомашин.
Студентам слід зазначити, що частина істориків вважає однією з причин поразки
Варшавського повстання небажання сталінського керівництва допомогти повсталим
полякам силами Червоної армії, яка ще на початку липня захопила правобережжя Вісли
і вийшла на південь від Варшави. Інші дослідники переконані, що збройна акція
емігрантського уряду була авантюрою, оскільки повстання не було належним чином
підготовлене. До того ж радянські війська в Польщі були на момент початку виступу
виснажені попередніми боями.
Висвітлюючи третє питання, слід зазначити, що чеський антифашистський рух
Опору за масштабом і рівнем консолідації сил значно поступався польському
визвольному руху. На відміну від генерал-губернаторства «Польща», Гітлер залишив
Чехії фікцію автономії у вигляді протекторату Богемії і Моравії. Маріонетковий уряд
Гахи формально підтримувався, йому було надано санкцію на створення підрозділів
поліції та єдиної масової політичної організації Національний рух солідарності.
Однак поступово, в міру посилення терору окупантів на чеських землях,
антифашистський рух в країні посилювався. Крім створеного у 1940 р. центру чеської
еміграції на чолі з головою Чехословацького національного комітету Е.Бенеша, був
сформований ще один еміграційний центр в Москві, де перебувало «закордонне бюро
КПЧ», яке очолював К.Готвальд. «Лондонський табір» у своїх діях тривалий час
виходив з того, що війна невдовзі має закінчитися. У зв'язку з цим, орієнтовані на
Е.Бенеша угрупування руху Опору готувалися не лише до збройної боротьби, а й до
захоплення влади на її завершальному етапі. Разом з тим, уже навесні 1940 р. між КПЧ
та емігрантським урядом було налагоджений зв'язок, який здійснювався через
«Центральне керівництво внутрішнього опору» (ЦКВО).
Серед здійснених підпільниками збройних акцій найбільш резонансним стало
вбивство проектора Р.Гейдріха. Але користь від цього виявилася мінімальною. Новий
протектор Моравії і Богемії К.Далюге запровадив в країні надзвичайний стан. Понад
п'ять тисяч підпільників було страчено або відправлено до концтаборів.
У травні 1945 р. в Празі спалахнуло повстання, що виявилося однією із
завершальних битв світової війни. Плани антифашистського виступу виношувались
лондонським урядом давно, але в міру наближення до чеської столиці радянських
військ вони ставали все менш конкретними. Тому не дивно, що повстання не було

підготовлено і спалахнуло стихійно. Приводом до його початку став дозвіл властей
протекторату вивішувати на вулицях національні прапори. Мешканці Праги зробили це
із задоволенням, водночас почавши нищити символи окупації - німецькі написи і
вказівники. В багатьох місцях нацисти відкрили вогонь, у відповідь чехи взялися за
зброю, здобуту на складах чеської поліції. 5 травня в місті спалахнули бої. Роль
координаційного центру повстання відігравав Чеський національний комітет підпільна організація, створена основними політичними партіями Чехії.
Німецькі війська, що мали значну перевагу в живій силі і озброєнні, почали
тіснити повстанців. Важливо зазначити, що від повної поразки чеських патріотів
врятувало втручання власовських підрозділів Російської визвольної армії (РВА), які
намагалася в такий спосіб здобути для себе можливість залишитися на Заході.
Остаточне ж визволення Праги від окупантів сталося лише 9 травня 1945 р., коли в
місто увійшли радянські війська.
Даючи відповідь на четверте питання, необхідно підкреслити, що на відміну від
Чехії, словакам вдалося в умовах війни зберегти свою (хай і примарну) державність Словацьку Республіку на чолі з Й.Тісо. Словацький уряд 23 червня 1941 р. був
змушений оголосити війну СРСР, що викликало обурення населення. Режим Тісо
розгорнув антикомуністичну пропаганду, яка супроводжувалася репресіями, в ході
яких був знищений склад керівництва КПС. Однак розгром німецьких військ під
Сталінградом і падіння фашистського режиму в Італії суттєво вплинули на антивоєнні
настрої словаків.
З наближенням радянських військ до кордонів Словацької Республіки ліві сили
країни за підтримки частини офіцерів словацької армії почали готувати збройне
повстання. Щоб утримати Словаччину під своїм контролем Гітлер вирішив ввести на її
територію свої війська і роззброїти словацькі збройні формування. Дізнавшись про це,
словацькі військові взялися за зброю. 29 серпня 1944 р. почалося Словацьке
національне повстання, в якому прийняли участь 60 тис. солдатів і 20 тис. партизанів.
Незабаром від окупантів була очищена третина території країни. Влада на визволених
повстанцями землях перейшла до Словацької національної ради (СНР), яка оголосила
про повалення режиму Тісо і відродження Чехословацької республіки.
Керівництво СНР небезпідставно сподівалося на допомогу Червоної армії. 8
вересня 1944 р. радянським командуванням була розпочата Карпатсьско-Дуклянська
наступальна операція, чиє переможне завершення могло дозволити вступити в

безпосередній контакт зі словацькими повстанцями. Розуміючи це, гітлерівське
командування посилило репресії проти повсталих словаків. У середині жовтня німецькі
війська почали наступ, який завершився взяттям Банської Бистриці та розгромом
повстанської армії. Більшість солдатів та офіцерів потрапили в полон, решта подалися в
гори або розійшлися по домівках. Так завершилося Словацьке національне повстання,
яке, не дивлячись на поразку, сприяло досягненню перемоги антифашистських сил у
Другій світовій війні.

Заняття 2
1.

Болгарія за часів Другої світової війни.

2.

Окупація та розчленування Югославії.

3.

Політичний режим Незалежної хорватської держави.

4.

Антифашистський рух опору на території Югославії в роки Другої світової
війни.

Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань:
1.

Реферат «Хорватські усташі в роки ІІ світової війни»

2.

Реферат «Політичний портрет Д.Михайловича»

3.

Доповідь

«Діяльність

Антифашистського

віча

народного

визволення

Югославії».

Завдання для самостійної роботи:
1.

Чому в роки Другої світової війни Болгарія воювала на боці нацистської
Німеччини?

2.

Розкрийте особливості руху Опору в Болгарії. За яких умов і чому було
сформовано Вітчизняний фронт?

3.

Як була розчленована Югославія?

4.

Чому в роки ІІ світової війни поглибилися сербсько-хорватські протиріччя?

5.

Яку роль в антифашистському русі Опору відіграла КПЮ?
В чому полягає історична заслуга Антифашистського віча народного

6.

визволення Югославії (АВНВЮ)?
Як була визволена від окупантів територія Югославії?

7.
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Готуючи відповідь на перше питання, студентам слід брати до уваги факт участі
Болгарії у ІІ світовій війні на боці держав фашистського блоку. Хоча на початку
воєнних дій уряд Г.Кьосеіванова оголосив, що буде дотримуватися нейтралітету країни,
бажання вирішити свої територіальні проблеми за рахунок сусідів (Румунії, Югославії,
Греції) штовхало Софію на зближення з агресором. За таких умов болгарське
керівництво підписало 1 березня 1941 р. угоду про приєднання Болгарії до
Антикомінтернівського пакту. Вже наступного дня на територію Болгарського царства
були введені німецькі війська. Не дивлячись на те, що Болгарія стала союзницею
Третього рейху а її територія була перетворена в плацдарм для вторгнення в Югославію
і Грецію, сама вона не прийняла участі у вторгненні фашистів на Балкани. Більш того,
попри шалений тиск з боку Берліна, болгарський цар Борис ІІІ не допустив втягування
країни у війну проти СРСР.
Після червня 1941 р. в Болгарії за закликом комуністів був розгорнутий
антифашистський рух Опору. Крім членів БКП активну участь в ньому взяли аграрії,
соціал-демократи, група «Ланка». У 1942 р. з ініціативи Г.Димитрова зазначені
політичні сили утворили коаліційний Вітчизняний фронт. Поразка гітлерівських військ
під Сталінградом сприяла активізації в країні антифашистського руху. У 1943 р.
підпільниками була створена об'єднана Народно-визвольна повстанська армія, яка у
вересні 1944 р. вже нараховувала понад 30 тис. чоловік.
Наближення

Червоної

армії

до

болгарських

кордонів

сприяло

краху

профашистського монархічного режиму. В ніч з 8 на 9 вересня 1944 р. лідери
Вітчизняного фронту здійснили в Болгарії державний переворот і привели до влади
уряд К.Георгієва, який оголосив нацистській Німеччині війну. Радянські війська, що
без будь-яких втрат окупували Болгарію, стали надійною запорукою продовження
боротьби БКП за владу в країні.

28 жовтня 1944 р. в Москві між Болгарією і СРСР було підписано перемир'я. До
завершення ІІ світової війни болгарські війська прийняли участь у воєнних діях проти
Німеччини на території Югославії, Угорщини і Австрії.
Відповідаючи на друге питання, бажано вказати, що агресії німецько-італійських
військ в Югославію передував державний переворот в ніч з 26 на 27 березня 1941 р.,
наслідком якого стало повалення режиму принца-регента Павла і прихід до влади
політичних сил, що діяли від імені неповнолітнього короля Петра. Наступного дня був
сформований уряд на чолі з генералом Д.Симовичем. Нове югославське керівництво
дистанціювалося від стратегічних планів нацистської Німеччини, що викликало
обурення Гітлера, який планував використати Югославію як плацдарм для вторгнення в
Грецію. Розуміючи, що країна ризикує стати об'єктом агресії фашистських держав,
офіційний Белград 5 квітня 1941 р. підписав в Москві договір з СРСР про дружбу і
ненапад. Однак все це не дало реальної можливості виправити ситуацію на краще.
6 квітня 1941 р. в Югославію вторгнулись німецькі війська. Вже на четвертий
день війни - 10 квітня - югославська армія припинила своє існування як організована
сила. 13 квітня німецькі війська увійшли в Белград. Ще через два дні межі країни
залишив югославський уряд. 17 квітня в Белграді був підписаний акт про безумовну
капітуляцію Югославії.
Після завершення воєнних дій територія окупованої держави (за винятком
проголошеної 10 квітня Незалежної Хорватської держави) була поділена між
Німеччиною та її союзниками. Під управління італійської військової адміністрації
перейшло все адріатичне узбережжя Хорватії. Італійські війська зайняли також
Чорногорію і південну частину Словенії. Північна частина Словенії відійшла до
Німеччини, східна - до Угорщини. Остання отримала також Воєводину, Болгарія Македонію, а Албанія - Косово. В Сербії, окупованій німецькими військами був
створений маріонетковий залежний від Берліна уряд на чолі з М.Недичем. З
південнослов'янських територій, що потрапили під контроль Німеччини, виселялися
корінні мешканці, а їх землі передавалися німецьким колоністам. Почалося вивезення із
Сербії сировини, стратегічних ресурсів і робочої сили. Зачинялися слов'янські школи і
культурні заклади, насаджалась німецька мова.
В ході відповіді на третє питання слід зупинитися на характеристиці Незалежної
Хорватської держави (НХД), яка була проголошена в Загребі 10 квітня 1941 р. До її
складу увійшла територія Хорватії та Боснії і Герцеговини. Формально главою НХД

був італійський герцог Спалетто. Проте той за всю війну жодного разу не відвідав
Загреб і реальна влада в новоствореній державі належала лідеру усташів «поглавнику»
Анте Павеличу. До складу керівництва НХД увійшли командувач збройними силами
Славко Кватерник, міністр внутрішніх справ Андрій Артукович, міністр у справах
релігії Міле Будак. Останній ініціював політику фізичного знищення в країні сербів,
циган і євреїв. Організований Будаком геноцид був неможливим без підтримки з боку
католицької церкви. Про свою безумовну підтримку нового режиму заявили
архієпископи Загреба А.Степінац і Сараєва І.Шарич.
У квітні 1941 р. розпорядженням хорватського уряду в НХД був заборонений
кириличний шрифт, ліквідовані православні школи, сербам належало носити нарукавні
пов'язки з літерою «Р» («православні»). У травні і червні власті видали закони, якими
права власності в країні позбавлялись євреї. Офіційний Загреб став на шлях
насильницького покатоличення православних, що сприяло подальшому поглибленню
сербсько-хорватських протиріч.
15 червня 1941 р. керівництво НДХ приєдналося до Троїстого пакту, а 22 червня
Хорватія оголосила війну СРСР, і разом з гітлерівським вермахтом її військові
підрозділи взяли участь в реалізації «плану Барбароса».
Політика геноциду керівництва НХД щодо сербського населення серйозно
непокоїла навіть окупантів. Коли влітку-восени 1941 р. італійські війська ступили в
Хорватію, їх метою була не боротьба проти партизан, а захист сербів від усташів.
Наприкінці того ж року загребський уряд перейшов від методу «етнічних чисток» до
створення концтаборів. Найбільшим серед них був Ясеновац, в якому аж до весни 1945
р. регулярно перебувало від 3 до 6 тисяч сербів, більшості з яких не вдавалося прожити
більше трьох місяців.
Відповідаючи на четверте питання, студентам рекомендується наголосити на
тому, що після окупації і розпаду Югославії залишалося лише дві реальні сили, які
виступали за відновлення єдності держави: королівський уряд і КПЮ. Останній, не
дивлячись на розв'язаний окупантами і усташами терор, вдалося зберегти свою
організаційну структуру в югославських землях.
Емігрантський уряд Д.Симовича, що перебував в Каїрі, обмежив свою діяльність
патріотичними зверненнями по радіо до народів Югославії. Що до комуністичного
антифашистського руху, то він почав розгортатися влітку 1941 р. Однак слід брати до
уваги, що ще у квітні 1941 р. група сербських офіцерів на чолі з полковником

Д.Михайловичем, не склавши після капітуляції зброї, почала формувати в сербських
горах партизанські загони так званих четників. Останні вели боротьбу за створення
«Великої Сербії» і в роки війни виступали прямими конкурентами комуністів в
боротьбі за лідерство в антифашистському русі.
27 червня 1941 р. ЦК КПЮ прийняв рішення створити Головний штаб
партизанського руху на чолі з Й.-Б.Тіто. До жовтня того ж року на території Югославії
вже діяло понад 70 тисяч партизан. В Західній Сербії утворилася велика визволена від
окупантів зона, куди й перебазувалось командування комуністичними збройними
силами. Розгортання антифашистського руху дало можливість Тіто розпочати у
листопаді 1942 р. формування Народно-визвольної армії (НВА). 29 листопада 1942 р. в
контрольованому партизанами місті Біхач був створений орган влади на визволених
землях - Антифашистське віче народного визволення Югославії (АВНВЮ). Рівно через
рік друга сесія АВНВЮ прийняла рішення про перетворення віча на верховний
представницький і законодавчий орган нової влади, а Національному комітету
визволення Югославії (НКВЮ) на чолі з Й.-Б.Тіто надавалися функції тимчасового
уряду.
Виключно важливу роль у справі визволення країни від загарбників відіграв
Радянський Союз. Коли у серпні 1944 р. радянські війська вступили на територію
Болгарії між Тіто і Сталіним була досягнута домовленість про те, що Червона армія,
вступивши в Югославію, допоможе НВА у визволенні північно-східної частини країни,
після чого залишить югославську територію. Зазначена угода відображала побоювання
керівництва АВНВЮ перед можливою окупацією Югославії радянськими військами і
прямим втручанням Москви в югославські справи.
20 жовтня 1944 р. було завершено визволення країни від загарбників та їх
сателітів. Німецькому угрупуванню в Югославії було завдано нищівної поразки,
формування профашистського сербського уряду М.Недича припинили своє існування,
четники Д.Михайловича були повністю дезорганізовані. Це дало змогу югославським
комуністам взяти владу в країні під свій контроль.

Семінар 6. Слов'янські народи Центральної і Східної Європи в другій половині
1940-х - 1980-х рр. (4 год.)

Заняття 1
1.

Утворення і діяльність народно-демократичних фронтів

(1944 -

1948 рр.):

спільне і особливе.
2.

Політична боротьба щодо перспектив суспільного розвитку і встановлення
тоталітарних режимів.

3.

Початок будівництва «основ соціалізму» і наростання кризових явищ
суспільно-політичного розвитку.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання:
1.

Доповідь «Утворення Організації Варшавського договору».

2.

Реферат «Лютневі події 1948 р. в Чехословаччині»

3.

Реферат «Конфлікт Сталін-Тіто та його наслідки»

4.

Доповідь «Становлення югославського федералізму»

Завдання для самостійної роботи:
1.

Чи погоджуєтесь Ви з тим, що комуністичні режими в країнах ЦСЄ були
встановлені багнетами Червоної армії? Доведіть свою точку зору.

2.

Що сприяло приходу до влади комуністів в Болгарії після закінчення Другої
світової війни?

3.

Розкрийте зміст реформ, що були проведені у перші повоєнні роки в
слов'янських країнах ЦСЄ.

4.

До яких наслідків привела лютнева криза 1948 р. в Чехословаччині?

5.

Висвітліть причини, етапи розгортання і наслідки радянсько-югославського
конфлікту 1948-1949 рр.

6.

Чому в середині 1950-х рр. загострилася суспільно-політична ситуація в
Польщі?

7.

В чому полягали особливості «югославської моделі» соціалізму?
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Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з
навчального предмета
Самостійна робота — це форма організації індивідуального вивчення студентами
навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета СРС — сприяти
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості молодої
людини, суть якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, контролювати й
регулювати свою діяльність без допомоги й контролю викладача.
Завданнями СРС можуть бути засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та
систематизація набутих знань, їхнє застосування за вирішення практичних завдань та
виконання творчих робіт, виявлення прогалин у системі знань із предмета. Самостійна робота
дає можливість студенту працювати без поспіху, не боячись негативної оцінки товаришів чи
викладача, а також обирати оптимальний темп роботи та умови її виконання. Організація
самостійної роботи студентів з навчального предмета має здійснюватися з дотриманням
низки вимог, зокрема таких:
-

обґрунтування необхідності завдань у цілому й конкретного завдання зокрема, що
вимагає виявлення та стимулювання позитивних мотивів діяльності студентів.;

-

відкритість та загальна оглядовість завдань. Усі студенти повинні знати зміст
завдання, мати можливість порівняти виконані завдання в одній та в різних групах,
проаналізувати правильність та корисність виконаної роботи, відповідність
поставлених оцінок (адекватність оцінювання);

-

надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи (у якій
послідовності працювати, з чого починати, як перевірити свої знання). За окремими
завданнями студенти мають отримати пам’ятки;

-

надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які відповідають
умовно-професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх виконанням
стандартних завдань.

Здійснення індивідуального підходу за виконання самостійної роботи. Індивідуальні
завдання можуть виконувати за бажанням усі студенти або окремі з них (які творчо
обдаровані, вимогливі, мають великий досвід практичної діяльності, навчання та роботи за
кордоном тощо). Індивідуалізація самостійної роботи сприяє самореалізації студента,
розкриваючи в нього такі грані особистості, які допомагають професійному розвитку.
Нормування завдань для самостійної роботи, яке базується на визначенні витрат часу
та трудомісткості різних їхніх типів. Це забезпечує оптимальний порядок навчальнопізнавальної діяльності студентів – від простих до складних форм роботи.
Можливість ведення обліку та оцінювання виконаних завдань і їхньої якості, що
потребує стандартизації вимог до вмінь майбутніх спеціалістів та розроблення комплексу
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професійноорієнтованих завдань. Для цього ми пропонуємо такі типи завдань, які
передбачають отримання матеріалізованого результату (продукту). Під час їхнього виконання
формуються також особистісні риси студента. Підтримання постійного зворотного зв’язку зі
студентами в процесі здійснення самостійної роботи, що є фактором ефективності
навчального середовища.
Отже, самостійна робота студентів потребує чіткої організації, планування, системи й
певного керування (обсяг завдань, типи завдань, методичні рекомендації щодо їхнього
виконання, аналіз передбачуваних труднощів, облік, перевірка та оцінювання виконаних
робіт), що сприяє підвищенню якості навчального процесу. Успіх цієї роботи багато в чому
залежить від бажання, прагнення, інтересу до роботи, потреби в діяльності, тобто від
наявності позитивних мотивів. Велике значення під час самостійної роботи студента мають
його спрямованість, психологічна готовність, а також певний рівень бази знань, на який
будуть нашаровуватися нові знання.
Для реалізації самостійної роботи в процесі вивчення навчального предмета студенти
виконують комплекс завдань різних типів відповідних рівнів складності. У цілому, завдання
для самостійної роботи студентів мають відповідати таким вимогам (за В. А. Козаковим):
1. Професійна результативність — формулювання завдання, яке має гарантувати
формування хоча б одного професійного вміння в термінах та поняттях майбутньої
спеціальності студента.
2. Продуктивність — передбачає отримання квазіпрофесійного продукту навчальної
самостійної праці студента після завершення всіх дій з вирішення цього завдання.
3. Конструктивність — наявність визначеної структури завдання-задачі (мета, вихідні
дані, умови, що їх зв’язують).
4. Когнітивність — перевага розумових дій над психомоторикою в процесі вирішення
завдання.
5. Самостійність — переважна кількість дій студента має бути самостійною, що
забезпечується переліком вихідних даних, умовами задачі та необхідністю
отримання різноманітних квазіпрофесійних продуктів.
Кожен з елементів завдання-задачі має спонукати студента до того, щоб він сам
приймав рішення, порівнював умови, здійснював необхідний інформаційний пошук тощо.
Розроблення завдань для СРС різних рівнів є основною умовою належного планування та
організації самостійного навчання.
Результати дослідження ефективності самостійної роботи студентів у навчальному
процесі дають змогу висловити такі припущення:
1. Основним джерелом теоретичної інформації для студента є конспект лекцій. Це
означає, що повнота й адекватність сприйняття цієї інформації студентами залежать від рівня

організації

лекційних

занять

та

їхнього

інформаційно-методичного
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забезпечення.

Вирішальну роль при цьому також відіграє вміння студента працювати на лекції та вести
конспект.
2. Зменшується тривалість роботи студента в бібліотеці з навчальною літературою, що
часто пояснюється збільшенням навантаження в аудиторний час, зростанням кількості
завдань та необхідністю одночасно вчитися і працювати. Це вимагає від викладача розробки
методичних рекомендацій щодо роботи з літературою та чіткого обґрунтування доцільності
такої роботи.
3. Зменшуються затрати часу на виконання традиційних видів завдань щодо
опрацювання теоретичної інформації (аналізу, порівнянь, відповідей на запитання, пояснень
тощо). У той же час збільшується питома вага затрат часу та, відповідно, продуктивності
завдань, які забезпечують алгоритмічно-дійовий і творчий рівні засвоєння знань (зокрема
завдань на вміння розв’язувати задачі, ситуації, випадки, виявляти позитивні та негативні
сторони, випробувати, пропонувати, створювати нове). Це також свідчить про прагнення
студентів до самореалізації та професійної рефлексії в процесі навчання, що, з іншого боку,
вимагає від викладача дотримання системи вимог за організації самостійної роботи студентів.
4. Найбільшу увагу порівняно з іншими видами завдань у процесі виконання
самостійної роботи студенти приділяють навчальному проектуванню. Над виконанням цього
завдання студенти працювали близько половини часу, відведеного на самостійну роботу в
цілому з предмета. На етапі проектування не лише використовується теоретична інформація,
отримана студентами з літератури й на лекціях, а й проводяться консультації, співбесіди з
викладачами та студентами, друзями і знайомими для оптимізації творчого й наукового
пошуку. Розроблені проекти студенти не тільки представляють і захищають у своїх
навчальних групах, але й прагнуть апробувати їх у реальних умовах практичної діяльності.
Студенти виконують завдання, моделюючи задачі, наводять приклади економічних ситуацій і
випадків та розробляють алгоритм розв’язання проблеми тощо. Це також сприяє активізації
навчально-пізнавальної діяльності студентів та підвищенню ефективності навчання.
Наведені факти свідчать про значне зростання мотивації студентів, ефективність їхньої
навчально-пізнавальної діяльності за застосування квазіпрофесійних та професійних завдань
у навчальному процесі. Це також підтверджується можливістю диверсифікації застосування
методу проектів у сучасних умовах професійної підготовки майбутніх фахівців.
Ураховуючи цілі навчального предмета (теми), конкретизуйте вимоги до знань, умінь і
навичок, які потрібно сформувати в студентів в процесі реалізації самостійної навчальнопізнавальної діяльності.
Відповідно до вимог організації СРС розробіть систему завдань різних рівнів
складності згідно з наперед визначеними рівнями засвоєння знань.
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Складаючи систему завдань для СРС, ураховуйте необхідність актуалізації мотивів
навчальної діяльності студентів та трансформації характеру цих мотивів від пізнавального й
наукового до професійного.
Проаналізуйте можливості виконання завдань в аудиторний та позааудиторний час,
прогнозуючи та обґрунтовуючи терміни їхнього опрацювання студентами.
Надайте студентам конкретні ситуації, у яких вимагалося вирішення завдань,
запропонованих для самостійного опрацювання. Контекстний характер такого підходу дає
змогу використати морфологічний аналіз проблеми та знайти нетипові рішення.
Запропонуйте студентам технологічний ланцюжок виконання необхідних завдань, що
дасть змогу раціонально розподілити час, дії та прийоми навчання студентів.
Забезпечте

виконання

СРС

відповідним

збірником

інформаційно-методичних

матеріалів (література, методичні рекомендації, практикуми, конспекти, сітковий план тощо).
Зразки виконаних робіт, надані студентам, породжують у них конкуренцію та спонукають
виконати свою роботу краще від інших.
Самостійна робота — це форма організації індивідуального вивчення студентами
навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета СРС — сприяти
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості молодої
людини, суть якої полягає в уміннях систематизувати, планувати, контролювати й
регулювати свою діяльність без допомоги й контролю викладача.
Для самостійної роботи з «Видавничої справи» пропонуються завдання, покликані
розширювати, поглиблювати, закріплювати базові знання, отримані під час лекційних
(пропонуються теми концептуального характеру) та практичних занять.
Для контролю знань студентів використовуються:
а) усні відповіді на теоретичні питання;
б) письмові роботи;
в) вправи на виконання коректури.
Виконання самостійних завдань є обов’язковою умовою допуску до підсумкової
контрольної роботи. Матеріали самостійних завдань подавати на перевірку викладачу в
окремій папці (у роздрукованому чи електронному варіантах відповідно до характеру
завдань). На титульній сторінці вказувати тему завдання, виконавця.
Завдання, в яких треба навести приклади з газетних чи журнальних публікацій,
виконувати таким чином: відксерокопійований матеріал наклеїти на аркуш формату А-4.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Давня доба. Південні слов’яни в добу раннього середньовіччя (VІІ-ХІІ ст.)

Тема 1. Давні слов’яни в історії Центрально - Східної Європи
1. Характеристика джерел
2. Проблема походження слов’ян в історичній науці (проблема прабатьківщини слов’ян; дискусія
щодо часу появи слов’ян на історичній арені; міграційні процеси слов’ян у І – VІІ ст.:
передумови, основні етапи, напрями та наслідки).
3. Господарська діяльність та суспільний лад давніх слов’ян. «Держава» Само.
4. Колонізація слов’янами Балканського півострова. Слов’яно-візантійські культурно-політичні
відносини.
5. Розвиток культури.
Основна література
1.Иордан. О происхождении и деяниях гетов. – СПб., 1997.
2.Источниковедекние истории южных и западных славян (феодальный период) /Отв. ред. Л.П.Лаптева.
– М.,1999.
3.Повість минулих літ / Пер. Л.Махновець. – К., 1996
4.Прокопий Кесарийский. Война с готами. – М., 1996.
5.Свод древнейших письменных известий о славянах. – М., 1994. – Т.I (I-VI вв.); М., 1995. – Т.II (VII-IX
вв.).
6.Феофилакт Симокатта. История. – М., 1996.
7.Хрестоматия по истории южных и западных славян /Отв. ред. М.М.Фрейденберг. – Мн., 1987. – Т.1.

8.Археологія давніх слов’ян: Дослідження і матеріали / Д.Н. Козак (відп. ред.). – К., 2004.
9.Баран В.Д. Давні слов’яни. – К., 1998.
10.Баран Я.В. Слов’янська община. – К., Чернівці, 2004.
11.Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян.– К., 1991.
12.Белявская Е.И. Календарь примет древних славян. – К., 2005.
13.Горбаненко С.Л. Землеробство давніх слов’ян (кінець І тис. до н.е. – І тис. н.е.). – К., 2010.
14.Дорошенко Д. Слов’янський світ у його минулому й сучасному. – К., 2010.
15.Дискуссия о начале славянской этнической истории //Славяноведение – 1991. - № 5; 1992. - № 3; 1993. № 2.
16.Древности славян и Руси. – М., 1988.
17.Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. – СПб., 1998.
18.Капица А.Ф.Славянские традиционные верования, праздники, ритуалы: Справочник. – М., 2003
19.Кісь Я.П. Етногенез слов’ян. – Л., 1985.
20.Кравченко Н. Древняя история славян в концепциях современной украинской историографии: Два
дискурса методологии // Слов’янська культура в європейській цивілізації: Наук.зб. – К., 2001.- С.165-197.
21.Культура славян и Русь. – М., 1998.
22.Литаврин Г.Г. Византия и славяне: Сб. статей. – СПб., 2001.
23.Ловмянский Г. Религия славян и ее упадок. – СПб., 2003.
24.Нидерле Л. Славянские древности. – СПб., 2001.
25.Очерки истории культуры славян. – М., 1996.
26.Пастернак Я. Ранні слов’яни в історичних, археологічних та лінгвістичних джерелах.- Н. – Й., 1975.
27.Петров В.П. Етногенез слов’ян: Джерела, етапи розвитку і проблематика. – К., 1972.
28.Петрухин В.Я. Начало этнокультурной истории Руси ІХ-Х веков. – М., 1995.
29.Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья. – М., 1982
30.Седов В.В. Славяне в древности. – М., 1994
31.Седов В.В. Славяне: историко-археологическое исследование. – М., 2002.
32.Седов В.В. Очерки по археологии славян. – М., 2004.
33.Славяне и Русь: проблемы и идеи. Концепции, рожденные трехвековой полемикой в хронологическом
изложении. – М., 1999.
34.Трубачев О.Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистические исследования. – М., 2003
35.Шавли Й. Венеты: наши давние предки. – М., 2003.
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Тема 2. Утворення та розвиток Першого Болгарського царства
1.

Характеристика джерел.

2.

Становлення Болгарської держави, її соціально-економічний розвиток та політична структура.

3.

Прийняття християнства та боротьба за автокефалію церковного устрою.

4.

Болгарія наприкінці ІХ - на початку Х ст. Політика Симеона.

5.

Західно-Болгарське царство.

6.

Розвиток культури.
Основна література
1.Закон Судный людем пространной и сводной редакции / Под ред. М.Н.Тихомирова. – М.,

1961.
2.Именник болгарских ханов // Тихомиров М.Н. Исторические связи России с Византией и
славянскими странами. – М., 1969.
3.Источниковедение истории южных и западных славян (феодальный период) /Отв. ред.
Л.П.Лаптева. – М.,1999.
4.Хрестоматия по истории южных и западных славян /Отв. ред. М.М.Фрейденберг. – Мн.,
1987. – Т.1.
5.Андреев И., Ангелов Д. История болгарского государства и права. – М., 1962.
6.Васютин С.А., Пугачев А.Ю. Тюрко-болгары, Византия и славяне в конце VІІ – VІІІ веках:
модель военно-политической адаптации кочевников в полупериферийной зоне земледельческой
цивилизации // Славяноведение. – 2009. - №4. – С.3-16.
7.Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії
слов’янства. – К., 2004.
8.История Болгарии: В 2 т. – М., 1954-1955. – Т.1.
9.История Болгарии. – М., 2002.
10.История и культура Болгарии: К 1300-летию образования Болгарского государства. – М.,
1981.
11.Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. – СПб., 1998.
12.Краткая история Болгарии. - М., 1987
13.Культура болгарского средневековья. – М., 1983.
14.Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX – начало XII в.). – СПб., 2000.
15.Литаврин Г.Г. Византия и славяне: Сб. статей. – СПб., 2001.
16.Литаврин Г.Г. К проблеме становления Болгарского государства // Сов. славяноведение. –
1981. - № 4. – С. 29-48.
17.Острогорський Г. Історія Візантії. – Л., 2002.
18.Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение
Руси. – М., 1988.
19.Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-ХII вв.). – М.,
1991.
20.Раннефеодальные государства на Балканах VI- ХII вв. – М., 1985.
21.Раннефеодальные славянские государства и народности (проблемы идеологии и культуры).
– София, 1991.
22.Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. – М., 1995
23.Степанов Ц.Й. Болгары и христианство до 864 года: историографический ракурс //
Славяноведение. – 2010. - №4. – С.11-20.
24.Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге
второго тысячелетия. - М., 2002.
25.Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных государств и народностей. – М.,
1987.
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Тема 3. Формування державності в словенських, хорватських та сербських землях
1. Характеристика джерел.
2. Початок державотворчих процесів в словенських землях. Карантанське та Блатенське князівства.
3.Перші державні утворення в Посавській Хорватії (Славонії) та Далмації. «Держава Трпимировичів».
4. Утворення міст у Далмації та їх соціально-політична еволюція.
5. Основні етапи становлення сербської державності. Рашка і Дукля (Зета).
6. Розвиток культури.

Основна література
1.Источниковедение истории южных и западных славян (феодальный период) /Отв. ред.
Л.П.Лаптева. – М.,1999.
2.Константин Багрянородный. Об управлении империей: Текст, перевод, комментарии. – М., 1989.
3.Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита. – М.,1997
4.Хрестоматия по истории южных и западных славян /Отв. ред. М.М.Фрейденберг. – Мн.,
1987. – Т.1.
5.Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред.
В.М.Корецкого. – М., 1961.
6.Акимова О.А. К характеристике идейно-политических и исторических взглядов Фомы
Сплитского // Сов. славяноведение. – 1983. - №3. – С.66-78.
7.Бромлей Ю.В. Становление феодализма в Хорватии. – М., 1964.
8.Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії
слов’янства. – К., 2004.
9.Гладкий В.Д. Славянский мир: I – XVI века: Энциклопедический словарь. – М., 2001.
10.Грачев В.П. Сербская государственность в ХІ – ХІV вв. Критика теории «жупной
организации». – М., 1972.
11.Историография балканского средневековья: Сб. науч. трудов. – Тверь, 1990.
12.История Сербии и Черногории. Босния, Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия. – М.,
2002.
13.История Югославии: В 2 т. – М., 1963. – Т.1.
14.Каждан А.П., Литаврин Г.Г. Очерки истории Византии и южных славян. – СПб., 1998
15.Москаленко А.Е. Возникновение и развитие феодальных отношений у южных славян. Хорваты
и сербы: Учебно-методическое пособие. – М., 1978.
16.Очерки истории культуры славян. – М., 1996.
17.Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. – М.,
1989
18.Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-ХII вв.). – М., 1991.
19.Раннефеодальные государства на Балканах VI- ХII вв. – М., 1985.
20.Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. – М., 1989.
21.Фрейдзон В.И. История Хорватии. Краткий очерк с древнейших времен до образования
республики (1991 г.). – СПб., 2001.
22.Чрня З. История хорватской культуры. – Загреб, 1965.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Західні слов’яни в добу раннього середньовіччя (VІІ-ХІІ ст.)

Тема 4. Чеська держава Пржемисловичів у ІХ-ХІІ ст.
1. Характеристика джерел.
2. Велика Моравія та зародження чеської державності.
3. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Чехії у Х-ХІІ ст.
4. Внутрішня й зовнішня політика Пржемисловичів.
5. Поширення християнства та організація церковно-релігійного життя.
6. Розвиток культури.
Основна література
1.Жития Кирилла и Мефодия. – М., София, 1986.
2.Источниковедение истории южных и западных (феодальный период) /Отв. ред. Л.П.Лаптева. –
М., 1999.
3.Козьма Пражский. Чешская хроника / Вступ. статья, пер. и коммент. Б.Н.Флори.– М., 1962.
4.Сказания о начале славянской письменности / Вступ. статья, пер. и коммент. Б.Н.Флори. – М.,
1981.
5.Сказания о начале Чешского государства в древнерусской письменности / Вступ. статья, пер. и
коммент. А.И.Рогова. – М., 1970.
6.Хрестоматия по истории южных и западных славян /Отв. ред. Н.М. Фрейденберг. – Мн., 1987.Т.І
7.Ванечек В. История государства и права Чехословакии. – М., 1981.
8.Великая Моравия, еѐ историческое и культурное значение: Сб. статей. – М., 1985.
9.Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії
слов’янства. – К., 2004.
10.Гваньїні О. Стисла історія Богемії // Хроніка 2000. – К., 1999. – Вип. 25-26. – Ч. І. – С. 32-42.
11.История Чехии / Под ред. В.И.Пичеты. – М., 1947.
12.История Чехословакии: В 3 т. – М., 1956-1960. – Т.1.
13.Краткая история Чехословакии: С древнейших времен до наших дней .– М., 1988.
14.Лаптева Л.П. Письменные источники по истории Чехии периода феодализма (до 1848 г.). - М.,
1985.
15.Лаптева Л.П. История Чехии периода феодализма (V – середина XVII в.). - М., 1993.
16.Лесны И. О недугах сильных мира сего (Властелины мира глазами невролога): В 2 т. – Прага,
1990.- Т.1-2.
17.Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. –
М., 1988.
18.Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-XII вв.) - М., 1991.
19.Раннефеодальные славянские государства и народности (проблемы идеологии и культуры). –
София, 1991.
20.Томк В. История Чешского королевства: В 8 т. – СПб., 1889.
21.Уханова Е.В. У истоков славянской письменности. – М., 1998.
22.Флоря Б.Н. Отношение государства и церкви у восточных и западных славян (Эпоха
средневековья). – М., 1992.
23.Флоря Б.Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское Средневековье. –
М., 2007.
24.Формирование раннефеодальных славянских народностей. – М., 1991.
25.Этносоциальная и политическая структура раннефеодальных славянских государств и
народностей – М., 1987.
26.Чорней П., Покорны Й. Краткая история Чешских земель до 2004 года. – Прага, 2006.
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Тема 5. Польська держава Пястів у Х-ХІІ ст.
1.Характеристика джерел.
2.Зародження польської державності.
3.Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Польщі у Х – ХІІ ст.
4.Внутрішня й зовнішня політика Пястів
5.Прийняття християнства та організація церковно-релігійного життя.
6.Розвиток культури.

Основна література
1.Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. – М., 1961.
2.Источниковедение истории южных и западных (феодальный период) /Отв. ред. Л.П.Лаптева. –
М., 1999.
3.Хрестоматия по истории южных и западных славян /Отв. ред. Н.М. Фрейденберг. – Мн., 1987 Т.І.
4.Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред.
В.М.Корецкого. – М., 1961.
5.Бардах Ю., Леснодорский Б., Пиетрчак М. История государства и права Польши. – М., 1980.
6.«Велика хроника» о Польше, Руси и их соседях ХІ-ХІІІ вв. – М., 1987.
7.Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії
слов’янства. – К., 2004.
8.Головко А.Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях Х – первой трети ХІІІ
вв. – К., 1988.
9.Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. История Польши с древнейших времен до наших дней. –
Варшава, 1995.
10.Зашкільняк Л.О., Крикун М.Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів. – Л.,
2002.
11.История Европы: В 8 т. – М., 1992. – Т.2; М., 1993. – Т.3.
12.История Польши: В 3 т. – М., 1954-1958. – Т.1.
13.История Польши. – М., 2002.
14.Королюк В.Д. Древнепольское государство. – М., 1957.
15.Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней. – М., 1993.
16.Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья. – М., 2005.
17.Очерки истории культуры славян. – М., 1996.
18.Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. –
М., 1988.
19.Похилевич Д.Л. Польща в добу феодалізму. – Л., 1965.
20.Правители Европы. – Одесса, 1998.
21.Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху раннего средневековья.- М.,
1982.
22.Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI-XII вв.) - М., 1991.
23.Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. – М., 1995
24.Щавелева Н.И. Польские латиноязычные средневековые источники. – М., 1990.
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Тема 6. Полабські та поморські слов’яни у VІІІ-ХІІ ст.

1. Характеристика джерел.
2. Ареал розселення полабсько-прибалтійських слов’ян.
3. Територіально-політична та економічна структура слов’янського суспільства. Вендська держава.
4. Боротьба полабсько-прибалтійських слов’ян проти німецької експансії.
5. Розвиток культури.

Основна література
1.Видукинд Корвейский. Деяния саксов. – М., 1975.
2.Гельмольд. Славянская хроника. – М., 1963.
3.Источниковедение истории южных и западных славян (феодальный период) /Отв. ред.
Л.П.Лаптева. – М.,1999.
4.Титмар Мерзебургский. Хроника: В 8 т. – М., 2005.
5.Хрестоматия по истории южных и западных славян /Отв. ред. М.М. Фрейденберг. – Мн., 1987. –
Т.І.
6.Хрестоматія з історії середніх віків / За ред. М.П.Граціанського, І.С.Сказкіна. – К., 1951-1952.Т.1-2.
7.Власто А.П. Запровадження християнства у слов’ян: Вступ до середньовічної історії
слов’янства. – К., 2004.
8.Гладкий В.Д. Славянский мир: I – XVI века: Энциклопедический словарь. – М., 2001.
9.Гулак М. Правові відносини поморських слов’ян. – К., 1997.
10.Королюк В.Д. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья. – М., 1985.
11.Лужицькі серби: Посібник з народознавства. – Л., 1997.
12.Любавский М. История западных славян (прибалтийских, чехов и поляков). – М., 1918.
13.Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. –
М., 1988.
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Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.
Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем
програми курсу «Історія західних та південних слов’ян (давня та середньовічна доба)» в
цілому, так і деяких розділів тем, написання рефератів, підготовка реферативних матеріалів з
наукових публікацій по важливих проблемах даної навчальної дисципліни. При контролі
виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці можуть підлягати: самостійне
опрацювання тем загалом чи окремих питань, написання та публічний захист рефератів,
підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів. Написання студентами рефератів є
обов’язковою формою самостійної роботи. В процесі підготовки реферату студент отримує
навички самостійної роботи з джерелами та літературою, вміння аналізувати та
узагальнювати різні точки зору, висловлювати свої погляди на існуючі проблеми. Під час
роботи слід виділити кілька етапів: вибір теми та пошук необхідної літератури, вивчення
зібраних матеріалів, написання реферату і захист його на семінарі чи в індивідуальній
співбесіді з викладачем. Після вибору та осмислення теми, яка зацікавила студента,
необхідно отримати консультацію викладача щодо складання попереднього плану та вибору
тематичної літератури. Ознайомлення з літературою є дуже відповідальним етапом роботи
над рефератом, оскільки намагання об’єктивно осмислити різні погляди вимагає критичного
ставлення до джерел, глибокої розумової праці. Після опрацювання аналітичного матеріалу
складається план, що включає три-чотири питання, які розкривають зміст теми.
Найважливіші вимоги до реферату – змістовність, логічна послідовність, органічний зв’язок
викладу окремих питань. Після розкриття кожного питання плану обов’язково робляться
висновки, а після розгляду всієї теми робиться грунтовний загальний висновок. Всі
теоретичні положення і висновки мають бути аргументовані з посиланням на джерела.
Наприкінці реферату подається список використаних джерел та літератури в алфавітному
порядку. Обсяг реферату до 15-20 рукописних сторінок. На титульній сторінці вказують
назву навчального закладу, факультет, кафедру, тему роботи, прізвище, ім’я, по батькові
студента, курс, групу, а також прізвище та ініціали викладача, який керує виконанням роботи.
На наступній сторінці розміщують план. Сторінки обов’язково нумерують.








Критерії оцінювання реферату:
глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція
обґрунтоване розкриття проблеми
тема розкрита неповно
реферат суто компілятивного рівня
розкритий лише окремий аспект
реферат не зарахований

9-10 балів;
7-8 балів;
5-6 балів;
3-4 бали;
1-2 бали;
0 балів.

Критеріями оцінки при виконанні письмових завдань можуть бути:
- повнота розкриття питання;
- цілісність, систематичність, логічна послідовність;
- вміння формулювати висновки;
- акуратність оформлення письмової роботи;
- підготовка матеріалу в рукописному варіанті.
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ (ЗМ 1)
1.Вітчизняна та зарубіжна історіографія проблеми походження слов’ян.
2.Передісторія слов’ян у світовому контексті.
3.Слов’янські старожитності.
4.Слов’яни в стародавній історії Центрально-Східної Європи.
5.Етногенез, рання етнічна історія та культура слов’ян.
1. Поява слов’ян на історичній арені. Венеди, анти, склавіни.
2. Слов’янські племена в добу «Великого переселення народів».
3. Територіально - політична структура слов’ян в давню добу.
4. Релігійно-міфологічна система давніх слов’ян.
5. Антропологічні особливості слов’ян.
6. Витоки та характер болгарської державності.
7. Внутрішня та зовнішня політика Болгарії в VІІ-ХІ ст.
8. Богомильський рух.
9. Специфіка церковно-державних взаємин в Першому Болгарському царстві.
10. «Закон судний людем» як історичне джерело.
11. Етнополітична консолідація альпійських слов’ян та зміцнення князівської влади.
12. Хорватсько-угорська унія (1102 р.).
13. Дуклянська (Зетська) держава
14. Боснійська бановина.
15. Християнська місія на Балканах.
16. Культура південнослов’янських народів VІІ – ХІІ ст.
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ (ЗМ 2)
1.Велика Моравія у вітчизняній та зарубіжній історіографії..
2.Великоморавська держава в світлі археологічних та писемних джерел.
3.Поширення християнства у Великій Моравії.
4.Моравська народність в добу раннього середньовіччя.
5.Роль Великої Моравії в історичному розвитку Європи ІХ ст.
6.Середньоєвропейський (чесько-польський тип) ранньосередньовічних слов’янських держав.
7. Етносоціальна та політична структура Чеської централізованої монархії.
8.Історія чеської династії Пржемисловичів.
9.Становлення та розвиток Святовацлавської традиції.
10.Чеське королівство в системі міжнародних відносин Х-ХІІ ст.
11.Польські землі у давнину.
12.Історія польської династії Пястів.
13.Взаємини Давньопольської держави з Київською Руссю.
14.Передумови, характер та наслідки політичної роздробленості Польщі.
15.Проблеми зовнішньополітичного, соціально-правового та культурного розвитку середньовічної
Польщі в сучасній історіографії.
16.Місце та роль полабсько-прибалтійських слов’ян в історії середньовічної Європи.
17.Розселення полабсько-поморських племен за археологічними та писемними джерелами.
18.Франко-слов’янське протистояння.
19.Особливості процесів державотворення та християнізації у полабсько-поморських слов’ян.
20.Основні етапи, характер та наслідки німецького «натиску на Схід».
21. Включення словацьких земель до складу Угорського королівства.
22. Адміністративно-територіальна організація, соціальна та етнічна структура Верхньої Угорщини.
23. Політика Арпадів щодо Словаччини.
24. Економічний, політичний та культурний розвиток словаків в Х-ХІІ ст.
25. Кирило-мефодіївська традиція.
26. Культура Великої Моравії, Чехії, Польщі ІХ-ХІІ ст.
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Тема 1. Проблема походження слов’ян
1. Характеристика джерел.
2. Проблема прабатьківщини слов’ян.
3. Дискусія щодо часу появи слов’ян на історичній арені.
4. Міграційні процеси слов’ян у І – VІІ ст.: передумови, основні етапи, напрями та наслідки
Тема 2. Давні слов’яни в історії Центрально - Східної Європи
1.Характеристика джерел.
2.Господарська діяльність та суспільний лад давніх слов’ян. «Держава» Само.
3.Колонізація слов’янами Балканського півострова. Слов’яно-візантійські культурно-політичні відносини.
4.Розвиток культури.
Тема 3. Утворення та розвиток Першого Болгарського царства
1.Характеристика джерел.
2.Становлення Болгарської держави, її соціально-економічний розвиток та політична структура.
3.Прийняття християнства та боротьба за автокефалію церковного устрою.
4.Болгарія наприкінці ІХ - на початку Х ст. Політика Симеона.
5.Західно-Болгарське царство.
6.Розвиток культури.
Тема 4. Формування державності в словенських, хорватських та сербських землях
1. Характеристика джерел.
2. Початок державотворчих процесів в словенських землях. Карантанське та Блатенське князівства.
3.Перші державні утворення в Посавській Хорватії (Славонії) та Далмації. «Держава Трпимировичів».
4. Утворення міст у Далмації та їх соціально-політична еволюція.
5. Основні етапи становлення сербської державності. Рашка і Дукля (Зета).
6. Розвиток культури.
Тема 5. Великоморавська держава
1. Характеристика джерел.
2. Початок державотворчих процесів в моравських, словацьких та чеських землях.
3. Територіально-політична та економічна структура держави Моймировичів.
4. Християнсько-просвітницька місія Кирила і Мефодія.
5. Криза та занепад Великої Моравії.
6. Розвиток культури.
Тема 6. Чеська держава Пржемисловичів у ІХ-ХІІ ст.
1. Характеристика джерел.
2. Велика Моравія та зародження чеської державності.
3. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Чехії у Х-ХІІ ст.
4. Внутрішня й зовнішня політика Пржемисловичів.
5. Поширення християнства та організація церковно-релігійного життя.
6. Розвиток культури.
Тема 7. Польська держава Пястів у Х-ХІІ ст.
1.Характеристика джерел.
2.Зародження польської державності.
3.Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Польщі у Х – ХІІ ст.
4.Внутрішня й зовнішня політика Пястів
5.Прийняття християнства та організація церковно-релігійного життя.
6.Розвиток культури
Тема 8. Полабські та поморські слов’яни у VІІІ-ХІІ ст.
1. Характеристика джерел.
2. Ареал розселення полабсько-прибалтійських слов’ян.
3. Територіально-політична та економічна структура слов’янського суспільства. Вендська держава.
4. Боротьба полабсько-прибалтійських слов’ян проти німецької експансії.
5. Розвиток культури
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Тема 9. Міста Далмації в добу середньовіччя.
1. Характеристика джерел.
2. Виникнення міст в Далмації та їх суспільно-політична еволюція.
3. Економічне становище далматинських міст. Розвиток ремесла і торгівлі.
4. Соціальні відносини. Основні принципи міської правової системи.
5. Розвиток культури.
Тема 10. Друге Болгарське царство.
1. Характеристика джерел
2. Боротьба болгарського народу проти візантійського панування та утворення Другого Болгарського
царства.
3. Соціально-економічний та політичний розвиток Болгарії в ХІІІ – ХІV cт.
4. Повстання під проводом Івайла.
5. Розвиток культури.
Тема 11. Становище Сербської держави в XIV-XV ст.
1. Характеристика джерел.
2. Аграрні відносини. Розвиток міст, ремесла, торгівлі.
3. Державний лад. Політичне посилення Сербської держави в першій половині XIV ст.
4. Причини та наслідки розпаду Сербської держави. Завоювання Сербії Туреччиною.
5. Розвиток культури.
Тема 12. Гуситський рух.
1. Характеристика джерел.
2. Передумови гуситського руху. Діяльність Яна Гуса.
3. Формування основних напрямів гусизму. Програмні вимоги чашників і таборитів.
4. Гуситська революція, її внутрішня динаміка /фази/, результати та значення.
5. Розвиток культури.
Тема 13. Соціально-економічний та політичний розвитиок Польщі в ХІІІ - середині ХУІІ ст.
1. Характеристика джерел.
2. Німецька колонізація та ―німецьке право‖ в Польщі.
3. Перехід до фільварково-панщинної системи господарства та його наслідки.
4. Державно-політичний лад. Внутрішня та зовнішня політика.
5.Розвиток культури.
Тема 14. Реформаційний рух та контрреформація в Польщі.
1. Характеристика джерел.
2. Становище в Польських землях наприкінці XIV-XVI ст. Передумови реформації.
3.Основні етапи реформації та її характер. Польські брати (аріани).
4.Контрреформація та її перемога.
5.Розвиток культури.
Тема 15. Південні слов’яни під владою Туреччини в ХІV - середині XVII ст.
1.Характеристика джерел.
2.Османські завоювання на Балканах у ХІV-XVI ст. Система управління підкореними слов’янськими народами в
Османській імперії.
3.Господарське життя південних словян у ХV-XVII ст.
4.Визвольна боротьба проти турецького поневолення на південнословянських землях.
5.Розвиток культури.
Тема 16. Чеські землі під владою Габсбургів у ХVІ - середині ХVІІ cт.
1. Характеристика джерел.
2. Виникнення Габсбурзької монархії та соціально-політичний розвиток Чехії в 1526 - 1620 рр.
3. Боротьба станів проти Габсбургів. Повстання 1547 р. та 1618-1620 рр.
4. Чеські землі в період Тридцятилітньої війни.
5.Розвиток культури.
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Навчально-методичний комплекс «Історія слов'янських народів » охоплює період з
1918 р.
Історія західних і південних слов'ян новітнього часу вивчає особливості
економічного і суспільно-політичного розвитку слов'янських країн Центрально-Східної
Європи (ЦСЄ) зазначеного періоду, характерні риси державотворчих процесів в
Польщі, Чехословаччині, Болгарії, Королівства Сербів, Хорватів і Словенців (СХС)
(Югославії). Оцінки історичних подій, явищ та фактів наводяться в комплексі з
позицій, які поділяються більшістю сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників.
Значна увага приділяється державницьким змаганням слов'янських народів країн
ЦСЄ міжвоєнного періоду, визвольним антифашистським рухам ІІ світової війни.
Навчально-методичний комплекс дозволяє відстежити шляхи становлення в країнах
регіону

комуністичних

тоталітарних

режимів,

показати

їх

суперечливий,

недемократичний характер.
Важливою складовою курсу є кінець ХХ - початок ХХІ ст., тобто час, коли в ЦСЄ
були ліквідовані авторитарні та тоталітарні структури влади. В комплексі розглянуто
актуальні проблеми становлення і розвитку державності народів, які її не мали або
втратили внаслідок ряду причин. Програма навчального курсу «Історія слов'янських
народів: історія західних і південних слов'ян (ІІ частина)» дозволяє проаналізувати
сучасний стан слов'янських країн ЦСЄ та зробити прогнози щодо їх подальшого
розвитку.
ПОЛЬЩА В 1918-1939 рр.: ПОЛІТИЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК
Активізація польського національно-визвольного руху на завершальному етапі
Першої світової війни. Регентська рада «Польської держави». Польська ліквідаційна
комісія. Тимчасовий уряд ПНР І.Дашинського. «Тимчасовий керівник» Польської
держави Ю.Пілсудський. Польсько-українська війна 1918-1919 рр.
Установчий сейм 1919 р. «Березнева» конституція. Політична система Другої Речі
Посполитої. Польське питання на Паризькій мирній конференції. Проблема Тешинської
Сілезії. Віленське питання. Радянсько-польська війна 1920 р. Польревком. «Диво на
Віслі». Ризький мирний договір.
Національне питання в Польщі. Аграрні перетворення. Інтеграція польського
суспільства. Президентські вибори 1922 р. Поглиблення політичної кризи. Травневий
державний переворот 1926 р. Політика «санації». Президентство І.Мосцицького.
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Обмеження прав парламенту. «Група полковників».
Польща в період світової економічної кризи. Зростання ролі держави у розвитку
промисловості.

Зростання

соціальної

напруженості.

«Стронніцтво

людове».

Конституція 1935 р. Ослаблення «санації». Посилення боротьби за лідерство в
правлячому таборі. Лівий політичний фланг. ППС. Розпуск КПП.
«Політика балансування». Радянсько-польський договір про ненапад. Польськонімецька угода 1934 р. Участь в розчленуванні Чехословаччини. Проблема Данцига та
«данцизького

коридору»

у

польсько-німецьких

відносинах.

План

«Вайс».

Денонсування польсько-німецької угоди. Підписання польсько-французького договору.
«Пакт Молотова - Ріббентропа» і польські землі.

УТВОРЕННЯ І РОЗВИТОК ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ (1918-1939 рр.)
«Чеське національне питання» в політиці Габсбургів. «Чеський національний
комітет». «Спілка чеських національних товариств». Т.Масарик. Чехословацька
національна рада (ЧСНР).
Словацький національний рух. М.Штефаник. Діяльність «Словацької ліги».
Створення Словацької національної ради.
Проголошення Чехословацької Республіки (ЧСР). Уряд К.Крамаржа. Поділ
Тешинської Сілезії. Словацьке питання у чесько-угорських відносинах. Окупація
Словаччини угорськими військами. Проголошення Словацької Радянської Республіки.
Чехословацьке питання на Паризькій мирні

конференції. Етнічний склад ЧСР.

Концепція «єдиного чехословацького народу». Діяльність Тимчасових національних
зборів. Конституція ЧСР 1920 р. Національно-державний устрій ЧСР.
Економічний розвиток Чехословаччини. «Добивання промисловості» у словацьких
землях. Здійснення аграрної реформи. Процес концентрації економіки. Сприятлива
світова кон'юнктура. Поширення кооперативного руху. Економіка ЧСР в умовах
світової економічної кризи.
Республіканська,

національна

(націоналістична)

та

ліворадикальна

течії

в

політичному житті Чехословацької Республіки. Діяльність «п'ятірки». Зближення з
Францією. ЧСР у складі Малої Антанти. Угрупування «Града». Політична криза 1926 р.
Утворення «міжнаціональної коаліції». Прихід до влади аграрно - клерикально соціалістичної коаліції. Президентство Е.Бенеша.
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Загострення чесько-німецьких відносин. Проблема Судетської області. План
«Грюн». Діяльність Судетсько-німецької партії. К.Генлейн. Мюнхенська конференція.
Втрата Тешина. Відставка Е.Бенеша. Утворення «Другої Чехословацької Республіки».
Е.Гаха. Проголошення автономії Словаччини. Підкарпатська Русь. Анексія Чехії
німецькими військами. Проголошення «протекторату Богемії і Моравії».

БОЛГАРІЯ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918-1939 рр.)
Антивоєнні і антиурядові виступи на завершальному етапі Першої світової війни.
Валдайське повстання. Р.Даскалов. А.Стамболійський. Зречення Фердинанда на
користь сина Бориса. Окупація Болгарії військами Антанти. Нейїський мирний договір.
«Друга національна катастрофа».
Уряд БЗНС. Аграрна реформа. Військова ліга. Створення «Національної злагоди».
Пошуки керівництвом БЗНС «середньої лінії». Червневий переворот 1923 р. Режим
«Демократичної згоди». Вересневе 1923 р. комуністичне повстання та його поразка.
Діяльність уряду А.Цанкова. Терористична діяльність Військової організації БКП.
Репресивні заходи болгарського уряду.
Болгарія в період світової економічної кризи. Прихід до влади Народного блоку.
Політика етатизму.

Активізація

праворадикальних

політичних сил.

Націонал-

соціалістична робітнича партія. «Національна фашистська задруга». Народний
соціальний рух.
Державний переворот 19 травня 1934 р. Група «Звено». Припинення дії Тирновської
конституції. Розпуск Національних зборів. Заборона діяльності політичних партій.
Діяльність уряду К.Георгієва. Дирекція громадського оновлення. Адміністративна
реформа. Встановлення режиму особистої влади Бориса ІІІ. Уряд Г.Кьосеіванова.
Активізація опозиції. Створення «П'ятірки». Парламентські вибори березня 1938 р.
Вихід Болгарії з міжнародної ізоляції після закінчення Першої світової війни.
Діяльність Внутрішньої македонської революційної організації (ВМРО). Болгарськогрецький збройний конфлікт. Пакт 1937 р. «Про вічну дружбу» з Югославією.
Укладення Салоніцької угоди про незастосування сили.

ЮГОСЛАВІЯ МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ (1918-1939 рр.)
Югослов'янський комітет. А.Трумбич. «Корфська декларація». Проголошення
«Держави словенців, хорватів і сербів». Зрив женевських переговорів. Об'єднання
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Держави СХС із Сербією. Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців (КСХС).
Династія

Карагеоргієвичів.

розпорядження

про

Національно-державний

земельну реформу».

Соціальні

устрій

КСХС.

реформи.

«попереднє

Перегрупування

політичних сил. Створення КПЮ.
Узгодження спірних прикордонних питань з Румунією, Грецією, Італією та
Болгарією. Вступ до Малої Антанти.
Скликання

Установчої

скупщини.

Ухвалення

Відовданської

конституції.

Закріплення унітарного устрою Королівства СХС. Закон «Про захист громадської
безпеки і порядку в державі». Протистояння прихильників централізму та федералізму.
Державний переворот 6 січня 1929 р. Королівство Югославія. Режим особистої
влади короля Александра. Закон «Про захист держави». Заборона діяльності
політичних партій. Інститут державних комісарів. Бановини. Прийняття конституції
1931 р.
Активізація націоналістичних і ліворадикальних політичних сил. Створення
Повстанської хорватської революційної організації. Усташі. А.Павелич. Діяльність
ВМРО.
Югославія в умовах світової економічної кризи. Скорочення промислового
виробництва. Зростання безробіття. Девальвація динара. Робітничі і селянські виступи.
Активізація опозиційних партій.
Югославсько-французьке

зближення.

Підписання

членами

Малої

Антанти

«Організаційного акту». Створення Балканського союзу.
Вбивство короля Александра. Петро ІІ. Створення регентської ради на чолі з
принцом Павлом. Заснування Югославського радикального союзу (ЮРС). Створення
опозиційного «Блоку народної згоди». Надання Хорватії автономії.
ПОЛЬЩА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Агресія гітлерівських військ. Вестерплятте. Оборона Варшава. «Визвольний похід»
Червоної армії. Радянсько-німецький договір «Про дружбу й кордон». Окупація
Польщі. Створення генерал-губернаторства.
Виникнення польського руху Опору. Емігрантський уряд В.Сікорського. «Вольносць
- рувносць - неподлеглосць». «Сторонніцтво праци». Польсько-радянський договір від
30 липня 1941 р. Створення Польської робітничої партії (ППР). Гвардія Людова (ГЛ).
Створення Армії Крайової (АК). Т.Бур-Комаровський.
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Створення польської армії генерала В.Андерса та її передислокація до Ірану.
«Катинська справа». Розрив польським емігрантським урядом відносин з СРСР.
Повстання у варшавському гето. «Акція Берта».
Створення в Москві «Спілки польських патріотів». Перша польська дивізія ім.
Т.Костюшка. Бій біля містечка Леніно. Створення Крайової ради народової (КРН).
Б.Берут. «Програма боротьби за демократичну Польщу». Вступ радянських військ на
територію Польщі. Рада єдності народової. С.Миколайчик. План «Буря».
Створення Польського комітету національного визволення (ПКНВ). Е.Осубка Моравський. Військо польське. Хелмський «Маніфест до польського народу».
Програма соціально-економічних перетворень.
Вихід Червоної армії на правий берег Вісли. Варшавське повстання. Ставлення
сталінського керівництва до повстання. Спроби першої польської армії форсувати
Віслу. Поразка повстанців.
Перетворення ПКНВ на тимчасовий уряд. Встановлення радянсько-польських
відносин. Січневий наступ Червоної армії та визволення Польщі від німецьких
окупантів.

ЧЕСЬКИЙ І СЛОВАЦЬКИЙ НАРОДИ В 1939-1945 рр.
Формування чеського руху Опору. Організація «захист нації». «Петиційний комітет залишаймося вірними». Маніфестація 28 жовтня 1939 р. Підпільна діяльність КПЧ.
Чехословацький національний комітет в Лондоні. Е.Бенеш. «Закордонне бюро КПЧ» в
Москві. К.Готвальд. Утворення «Центрального керівництва внутрішнього опору»
(ЦКВО). Радянсько-чехословацький договір про взаємодопомогу в боротьбі проти
гітлерівської Німеччини від 18 липня 1941 р. Формування в СРСР чехословацьких
військових підрозділів.
Окупаційний

режим в Чехії. Замах

на Р.Гейдріха. Протектор К.Далюге.

Антифашистська боротьба партизанських загонів. Радянсько-чехословацький договір
(грудень 1943 р.). Утворення «Антибільшовицької ліги». Чеська національна рада.
А.Пражак. Створення в Кошице чехословацького коаліційного уряду. Чеське
національне повстання в Празі. «Російська визвольна армія». Визволення Праги
радянськими військами.
Проголошення Словацької республіки. Й.Тісо. Німецько-словацький «Охоронний
договір». Участь словацьких військ в агресії проти Польщі. Уряд В.Туки.
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Проголошення вступу в «еру націонал-соціалізму». Людацький режим. Підпільна
мережа КПС. Вступ Словаччини у війну проти СРСР.
Створення підрозділів Червоної гвардії. Відносини між чеським і словацьким рухами
Опору. Створення Словацької національної ради. Підписання «Різдвяної угоди».
Військовий центр. Я.Голіан. Вторгнення німецьких військ в Словаччину. Словацьке
національне повстання. Оприлюднення в Банській Бистриці «Декларації словацького
народу».

Проголошення Словацької

Народно-Демократичної

Республіки.

«Збір

повіреників». Контакти повстанців з Українським штабом партизанського руху.
Придушення словацького національного повстання. Визволення Словаччини військами
Червоної армії. Створення на визволених територіях комітетів СНР.

БОЛГАРІЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Заява болгарського уряду про нейтралітет у війні. Проблеми розв'язання
добружанського і тракійського питань. Підписання болгарсько-румунського договору і
повернення Південної Добруджі. Закон «Про захист нації». Приєднання Болгарії до
Троїстого союзу. Окупація болгарськими військами південно-східної Сербії, Західної
Тракії і Вардарської Македонії. Посилення авторитаризму Бориса ІІІ. Зближення з
нацистською

Німеччиною.

Ліберально-демократична

опозиція.

Курс

БКП

на

розгортання збройної боротьби.
Радіостанції «Христо Ботев» і «Народний голос». Оприлюднення 17 липня 1942 р.
програми Вітчизняного фронту (ВФ). Директива керівництва БКП про переростання
збройної боротьби в повстання. Створення Національно-визвольної повстанської армії
(НВПА).
Смерть Бориса ІІІ і перехід влади до регентської ради при царі Симеоні. Посилення
репресій. Створення жандармерії. Пошук урядом І.Багрянова шляхів виведення країни з
фашистського блоку. Формування уряду «національної концентрації». Скасування
антисемітських законів, легалізація політичних партій, амністія політв'язнів.
Вступ радянських військ на територію Болгарії. Вересневе повстання. Перехід влади
до ВФ. Створення коаліційного уряду К.Георгієва. Початок реалізації програми ВФ.
Підписання 28 жовтня 1944 р. перемир'я. Відмова від анексії грецьких та югославських
територій. Участь підрозділів Болгарської Народної армії у визволенні Югославії і
Угорщини.
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ЮГОСЛАВІЯ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Проголошення нейтралітету Югославії. Наростання антидемократичних тенденцій.
Загострення національних протиріч. Встановлення дипломатичних відносин з СРСР.
Приєднання до Троїстого союзу. Державний переворот 27 березня 1941 р. Усунення від
влади принца-регента Павла. Прихід до влади Петра ІІ. Створення уряду Д.Сімовича.
Підписання радянсько-югославського договору про дружбу та ненапад.
Агресія німецьких, італійських та угорських військ. Падіння Загреба і Белграда.
Підписання акту про беззастережну капітуляцію. Поділ країни на окупаційні зони.
Проголошення Незалежної Держави Хорватія (НДХ). Приєднання НДХ до Троїстого
пакту і оголошення війни СРСР. Тоталітарний режим А.Павелича. Расистські закони та
етнічні чистки в НДХ. Створення мережі концентраційних таборів. «Дикі усташі».
Виникнення антифашистського руху Опору. Четницький рух Д.Михайловича.
Чорногорські «Білаші». Підпільна діяльність КПЮ. Створення головного штабу
національно-визвольних загонів (НВЗ) на чолі з Й.Тіто. «Ужицька республіка».
«Югославська армія на батьківщині». «Бихацька республіка». Початок формування
Народно-визвольної армії (НВА). Утворення в Бихачі Антифашистського віча
народного визволення Югославії (АВНВЮ). Друга сесія АВНВЮ і створення
Національного комітету визволення Югославії (НКВЮ). «Югославське питання» на
Тегеранській конференції. Підписання угоди між емігрантським урядом і НКВЮ.
Організаційне

оформлення

Єдиного

народно-визвольного

фронту

(ЄНВФ).

Підписання угоди «Тіто - Шубашич». Участь радянських військ у визволенні північносхідної Югославії. Визволення Белграда. Утворення Тимчасового народного уряду
Демократичної федеративної Югославії. Вступ підрозділів Югославської народної
армії (ЮНА) в Загреб. Визволення Словенії.

3. У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні:
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Знати:
-

перебіг зміст основних подій, які відбувались у cлов’янських держав в 20 ст.;

-

їх заємозв’язок, взаємозалежність,

-

вплив і значення цих подій для вітчизняного і світового процесу.

Вміти:
-

аналізувати суспільно-політичні та економічні процеси, які відбувались в Україні в
цей період,

-

визначати їхсутність та генезіс,

-

їх взаємозв’язок з світовим історичним розвитком,

-

застосувати набуті знання в вчительській діальності.
Вивчання новітньої історії України завершується диференційованим заліком в

кінці 6-го, 7-го та екзаменом 8-го семестру. Згідно кредитно-модульної системи,
оцінювання знань та вмінь студентів проводиться на основі суми балів, що накопичені
при модульному оцінюванні за наступною системою:

За
Критерії оцінок

Бали

шкалою
ECTS

Відмінне виконування лише з

Відповідна оцінка
Іспит,
диференційований

Залік

залік

86–100

A

5 – відмінно

Зараховано

81–85

B

4 – дуже добре

Зараховано

71–80

C

4 – добре

Зараховано

61–70

D

3 – посередньо

Зараховано

41–60

E

3 – задовільно

Зараховано

21–40

Fx

незначною кількістю помилок
Вище середнього рівня з
кількома незначними
помилками
В загальному правільна
робота з певною кількістю
помилок
Непоганно, але зі значною
кількістю помилок
Виконання задоволяє
мінімальні критерії
Потрібно попрацювати перед

2 – незадовільно з Не зараховано (з
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тим, як перекласти

Необхідна серйозна подальша
робота, обов’язковий
повторний курс

0–20

F

обов’язковим

обов’язковим

повторним

повторним

складанням

складанням)

2 – незадовільно з Не зараховано (з
обов’язковим

обов’язковим

повторним

повторним

вивченням

вивченням

дисципліни

дисципліни;

(повторний курс) повторний курс)

.

Змістовний модуль 1. «Західні і південні слов'яни в міжвоєнний період (1918-1939
рр.)»
Тема 1. Польща в 1918-1939 рр.: політичний та соціально-економічний розвиток.
1. Боротьба за відродження польської державності та визначення її кордонів.
2. Польща в період парламентської демократії (1921-1926 рр.).
3. Внутрішня і зовнішня політика польського керівництва за часів «санаційного
режиму» (1926-1939 рр.).
Тема 2. Утворення і розвиток Чехословацької республіки (1918-1939 рр.)
1. Проголошення незалежності, створення і функціонування політичної системи
Чехословаччини.
2. Особливості соціально-економічного і політичного розвитку Чехословацької
республіки в 1920-1930-х рр.
3. Зовнішня політика Чехословаччини. Мюнхенська змова та її наслідки.
Тема 3. Болгарія у міжвоєнний період (1918-1939 рр.).
1. Політичне і соціально-економічне становище Болгарії у 1918-1923 рр.
2. Державний переворот 1923 р. та його наслідки. Соціально-економічний
розвиток болгарської держави у 1924-1933 рр.
3. Внутрішня і зовнішня політика Болгарії у 1934-1939 рр.
Тема 4. Югославія між двома світовими війнами (1918-1939 рр.).
1. Утворення і проблеми розвитку Королівства сербів, хорватів і словенців
(1918-1929 рр.).
2. Державний переворот 1929 р. Внутрішня і зовнішня політика югославських
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урядів у 1929-1935 рр.
3. Югославія напередодні Другої світової війни (1935-1939 рр.).
Змістовний модуль 2. Західні і південні слов'яни в період Другої світової війни.
Тема 1. Польща в роки Другої світової війни.
1. «Вереснева катастрофа» 1939 р. і встановлення окупаційного режиму.
2. Зародження і розвиток польського антифашистського руху Опору.
3. Варшавське повстання 1944 р. та його наслідки.
Тема 2. Чеський і словацький народи в 1939-1945 рр.
1. Особливості окупаційного режиму в Чехії.
2. Становлення та основні течії антифашистського руху Опору в чеських землях.
3. Словаччина в Другій світовій війні.
Тема 3. Болгарія в роки Другої світової війни.
1. Болгарське царство на початку Другої світової війни (1939-1941 рр.).
2. Становлення і розвиток руху Опору.
3. Вересневий державний переворот 1944 р. та його наслідки.
Тема 4. Югославія в період Другої світової війни.
1. Воєнна поразка Югославії, її розчленування та окупаційний режим.
2. Становлення основних напрямків антифашистського руху Опору.
3. Визвольний рух в Югославії на завершальному етапі війни.
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