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   ТЕМАТИЧНА  КАРТКА      

                                                                                                                                                                                                                    

Назва науково-дослідної роботи   Актуальні проблеми історії країн Європи 

та Північної Америки в Новий і новітній час 

Актуальные проблемы истории стран Европы и Северной Америки в 

Новое и новейшее время 

Topical Issues of European and North American countries in Modern and 

Contemporary Times 
 (українською,  російською та англійською мовами) 

 

Кафедра, науковий підрозділ, виконуючий роботу  
історії Нового та новітнього часу  

истории нового и новейшего времени  

Modern and Contemporary History  
 (українською, російською та англійською мовами) 

 

Науковий керівник  Сич Олександр Іванович 

                                          Сыч Александр Иванович 

                                          Sych Alexandr Ivanovich     

 

Термін виконання роботи  2017 - 2021 рр.  

 

Мета роботи - дослідити низку важливих наукових проблем історичного розвитку 

окремих країн Європи та Північної Америки в Новий та новітній час 

 

Короткий зміст і очікувані результати  Дослідження планується здійснювати у 

таких напрямках: проблеми імперіології в Новий час, національні проблеми в Російській 

імперії наприкінці ХIХ – на початку ХХ століття (єврейськке питання та інші); ідеологічні 



 

 

засади зовнішньої політики США в останній третині ХІХ - на початку ХХ ст., вивчення 

малодосліджених питань історії Першої світової війни (повсякденне життя в роки війни, 

військовий полон тощо); проблеми  революції та Громадянської війни в Росії (1917 - 1922 

рр.); суспільно-політична боротьба в СРСР в 1920 - 1930-х рр.; процес радянізації 

Буковини та Бесарабії в 1940 - 1952 рр.; проблеми суспільного, національного та 

політичного розвитку Румунії в міжвоєнний період; проблеми демократії та націоналізму в 

політичному та соціальному розвиткові країн Східної Європи в ХХ ст.; проблеми 

історичного розвитку Молдови в Новий та новітній час. 

 Результати роботи планується оприлюднити під час виступів викладачів кафедри на 

наукових конференціях та засіданнях кафедрального наукового семінару, у вигляді статей, 

що друкуватимуться у кафедральному науковому збірнику „Історична панорама” (фахове 

видання з історичних наук), „Науковому віснику Чернівецького університету. Серія: 

Історія”, наукових збірниках інших вузів, у підсумковій монографії, а також будуть 

запроваджені до нормативних лекційних курсів і для підготовки нових спецкурсів. У межах 

наукової розробки теми планується підготовка та захист 2-х докторських та 3-х 

кандидатських дисертацій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН  РОБОТИ 

№ 

п/п 
Зміст етапу 

Термін 

виконання 
(рік, 

кварт) 

Очікувані   результати 

  1.   Визначення методологічних засад і 

методів реалізації запланованих 

досліджень. 

   Дослідження актуальних проблем 

історії Нового часу (формування ідейних 

засад зовнішньої політики США в ХІХ 

ст.; проблема ідентичності єврейства в 

Російській імперії та Східній Європі в 

ХІХ ст.; Перша світова війна та спадщина 

колишніх імперій).  

  

 

2017 - 

2018 

рр. 

  Участь у наукових конференціях (6 

міжнародних, 4 – всеукраїнських). 

 Публікація 22 статей у наукових 

збірниках і журналах (в тому числі у 

фахових виданнях – 11, у журналах, 

зареєстрованих у міжнародно 

визнаних наукометричних базах - 7).  
 Проведення наукового семінару, 

присвяченого революційним подіям 1917 

р. і долі імперій в контексті історії 

Першої світової війни. 

  Подготовка 1-ї кандидатської та захист 

2-х докторських дисертацій: «Розвиток 

політичної системи Румунії в 1918-

1940 рр.» (доц. Піддубний І. А.) та 

«Єврейський  фактор у 

революційному русі Російської 

імперії у 1861-1917 роках» (доц. 

Безаров О. Т.) .  
  Розробка 2-х спецкурсів відповідно до 

проблематики теми науково-дослідної 

роботи. 

  2.   Вивчення актуальних проблем 

новітнього періоду історії Нового часу 

(зміст і особливості ідейно-політичної 

боротьби в СРСР у міжвоєнний період; 

еволюція державно-політичної системи 

Румунії в першій половині ХХ ст.; процес 

радянізації Буковини та Бесарабії в 1940 - 

1952 рр.; розвиток суспільної думки в 

країнах Європи та Північної Америки;     

проблеми внутрішньополітичного 

розвитку Молдови наприкінці ХХ ст.). 

  

 
 

2019 р. 
 

 

 

 

   Публікація 15 наукових статтей (в тому 

числі у фахових виданнях – 8, у 

журналах, зареєстрованих у 

міжнародно визнаних 

наукометричних базах- 5). Участь у 

наукових конференціях (7 міжнародних, 

3 – всеукраїнських). 

 Підготовка 2-х науково-методичних 

посібників з теми науково-дослідної 

роботи. 

  Захист 1-ї  кандидатської дисертації 

«Ідеологічні засади зовнішньої 

політики США в останній третині 

ХІХ - на початку ХХ ст.» (асп. 

Пятничук Т.)». 
 Проведення наукового семінару, 

присвяченого ідейно-політичній 

боротьбі в СРСР у міжвоєнний період 

(проблема «радянського термідору»). 



 

 

  3.  Становище національних меншин у 

соціально-політичному просторі Східної 

Європи наприкінці ХIХ – в першій 

половині ХХ століття. Соціальні рухи 

другої половини ХХ ст. в країнах Заходу.      
 Розробка структури підсумкової 

монографії. 

2020 р.  Публікація 15 наукових статтей з 

кафедральної теми (у фахових 

виданнях - 8, у журналах, 

зареєстрованих у міжнародно 

визнаних наукометричних базах - 4). 

 Участь у наукових конференціях (2 

міжнародних, 3 – всеукраїнських). 

   Захист 1-ї кандидатської дисертації   

«Війна за Іспанську спадщину 1701-

1714 рр. та позиція Росії». 
 Проведення наукового семінару, 

присвяченого історії авторитарних 

режимів у країнах Центрально-Східної 

Європи в міжвоєнний період. 

 Підготовка розділів колективної 

підсумкової монографії. 

  4.  Наукове оформлення результатів  

дослідження теми науково-дослідної 

роботи кафедри за 2017 - 2021 рр. 

      

2021 р.   Підсумковий науковий звіт. Видання 

колективної монографії «Актуальні 

проблеми історії Європи та Північної 

Америки в Новий і новітній час». 

 
                                                                  

                   Науковий керівник -  завідувач кафедрою історії нового та новітнього часу,                                                                                                                                      
 

проф. Сич О. І.      

 

Рішення Вченої ради  факультету історії, політології та міжнародних відносин 

від  27 грудня  2016 р.,  протокол № 5. 

 

             Голова Вченої ради - декан 

факультету  

                                                                 історії, політології та міжнародних відносин, 

проф. Добржанський О. В. 

 

                                                                                  

            Секретар                                доц. Піддубний І. А. 

 
 
 


