
Контрольні питання 
для державного іспиту випускників магістратури 

спеціальності 032 Історія та археологія 
(спеціалізація «Центральна Європа в історії») 

 
1. Складові частини методології історії 
2. Об’єкт і предмет пізнання в історії 
3. Закон і закономірність в історії 
4. Роль особи в історії 
5. Суб’єкт пізнання в історії та його творчі можливості 
6. Структура суб’єкта пізнання в історії 
7. Етапи пізнавальної діяльності історика 
8. Реконструкційний етап пізнання в історії 
9. Пояснювальний етап пізнання ва історії 
10. Наративний етап пізнання ва історії 
11. Спеціально-наукові методи пізнання в історії 
12. Проблема істинності історичних знань 
13. Структуризація історичних знань 
14. Історична свідомість та її рівні 
15. Соціальні функції історії в сучасному світі 
16. Центральна Європа як історико-географічний регіон: довкілля і людська 

діяльність 
17. Річ Посполита як ранньомодерна monarchia mixta: монарх, сейм і сеймики 
18. Становлення і розквіт Речі Посполитої (1569–1648 рр.) 
19. Криза і занепад Речі Посполитої (1648–1795 рр.) 
20. Виникнення династичної монархії Габсбургів (XIII–XVIII ст.) 
21. Компроміс 1867 р. і створення конституційної Австро-Угорщини 
22. Економічна модернізація Центральної Європи у ХІХ ст. як джерело 

суспільного прогресу і конфліктів 
23. Зміни в публічному просторі центральноєвропейських міст та способі життя 

їхніх мешканців у ХІХ – на початку ХХ ст. 
24. Внутрішні і зовнішні міграції в Австрійській Галичині 
25. Міф Речі Посполитої трьох народів в польській літературі та мистецтві ХІХ ст. 
26. Слов’янська ідея і русофільство в національно-політичній боротьбі в Чеських 

землях і Галичині в ХІХ – на початку ХХ ст. 
27. Суспільство і культура в Австрії та Угорщині (1867–1914 рр.) 
28. Виникнення і розвиток Речі Посполитої в українській історіографії 
29. Міф польсько-литовсько-русинського братства в публічному просторі 

Галичини другої половини ХІХ ст. 
30. Формування польських, українських і єврейських еліт Галичини у контексті 

суспільної і економічної модернізації 
31. Австро-Угорська монархія в сучасній історіографії 
32. Зовнішня політика Польщі в 1918–1939 рр.: основні ідеї, напрямки і постаті 
33. Східна політика Польщі: між Прометеїзмом і Realpolitik (1921–1939 рр.) 
34. Центральна Європа в міжнародних відносинах у 1930-х рр. 
35. Центральна Європа в політиці ворогуючих таборів під час Другої світової 

війни 



36. Втрати населення в Центральній Європі у роки Другої світової війни 
37. Включення країн Центральної Європи у радянську блокову систему (1945–

1955 рр.) 
38. Депортації населення за етнічною ознакою як характерна риса політики 

комуністичних режимів у Центральній Європі 
39. Революції в країнах Центральної Європи 1989–1990 рр. і розпад біполярної 

системи 
40. Ідея Центральної Європи і Вишеградська співпраця на зламі ХХ–ХХІ ст.  
41. Меморіальний поворот в історіографії 
42. Історична політика: виникнення, методи, інститути 
43. Шкільні підручники з історії як поле битви у війнах пам’яті в Україні, Росії та 

Білорусі 
44. Пам’ять про Другу світову війну в історичній політиці країн Центральної та 

Східної Європи 

45. Польсько-українсько-російські конфлікти в пам’яті про Другу світову війну  
 


