
 
 Міністерство освіти і науки України  

Рівненський державний гуманітарний університет  

Наукова бібліотека РДГУ  

 

 
 

 

 

 
 

Гон 

Максим Мойсейович 
 

Біобібліографічний покажчик 

 
 

 

 

 

 

 

Рівне – 2013 

 



 2 

91.9:66 

Г 65 
016:32 

Гон Максим Мойсейович  : біобібліогр. покажч. / М -во освіти і 

науки України, Рівнен. держ гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; уклад.: 
С. Н. Грипич, Л. В. Ковальчук. Н.  В. Ковальчук. – Рівне : РДГУ, 2013. –

 96 с. – (Академіки, доктори наук, професори РДГУ).  

 
Відповідальний за випуск:                   С. Н. Грипич– доцент, 

                                                                директор наукової бібліотеки РДГУ. 

 
Укладачі:            С. Н. Грипич – доцент, 

            директор наукової б ібліотеки РДГУ; 

 
Л. В. Ковальчук – зав. 

інформаційно-бібліографічним 

відділом наукової б ібліотеки РДГУ;  
 

Н. В. Ковальчук – бібліограф 

І категорії наукової б ібліотеки РДГУ. 
 

 

У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій 
діяльності Гона Максима Мойсейовича, доктора політичних наук, 

професора, зібрано та систематизовано відомості про  його друковані 

праці, науковий доробок якого  виданий окремими виданнями, а також 
опублікований у наукових збірниках і періодичних виданнях. Укладачі 

намагалися найповніше відобразити наукові праці професора. Покажчик 

не претендує на вичерпність. В описах документів, які не вдалося 
переглянути de visu, відсутні деякі елементи бібліографічного опису.  

Біобібліографічний покажчик адресований науково-педагогічним 

працівникам, вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих 
навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться політичними 

науками, зокрема етнопологією. 

 
Рекомендовано до друку методичною радою наукової б ібліотеки РДГУ . 

(Протокол № 8 від 19.09.2013 р.) 

 
© Наукова бібліотека РДГУ, 2013 р. 

м.Рівне, вул. Остафова, 31  

 
 



 3 

 
Гон Максим Мойсейович –  

доктор політичних наук, профессор, 

 завідувач кафедри політичних наук 

Рівненського державного гуманітарного 

університету. 



 4 

Від укладачів 
 

Наукова бібліотека Рівненського державного 
гуманітарного університету є центром біобібліографічних 

та бібліографічних досліджень наукового та творчого 
доробку викладачів університету. Впродовж багатьох років 
вона вносить свою частку в розвиток української 

бібліографії та біобібліографії, що є засобом збереження і 
засвоєння наукового та інтелектуального надбання 

університету, підґрунтям для вивчення процесів його 
історичного розвитку.  

Початковим етапом у цьому напрямку стало 

укладання персональних бібліографічних покажчиків серії 
«Академіки, доктори наук, професори РДГУ». Перший 

випуск цієї серії був виданий ще в 2006 році.  
Робота над кожним покажчиком із названої серії – 

це окреме наукове дослідження з вивчення наукового 

доробку та матеріалів про творчий шлях, діяльність 
науковців з метою максимального виявлення всіх 

опублікованих праць вчених та літератури про них. 
Хронологічні межі визначаються роком першої публікації 
та роком підготовки біобібліографічного покажчика.  

Черговий випуск персонального 
біобібліографічного покажчика з циклу «Академіки, 

доктори наук, професори РДГУ» присвячено науковій та 
науково-педагогічній діяльності Гона Максима 
Мойсейовича, професора, доктора політичних наук, 

завідувача кафедри політичних наук Рівненського 
державного гуманітарного університету. 

У покажчику представлено науковий доробок 
ученого за період 1991–2013 рр. Він вміщує понад 200 
праць, серед яких: монографії, навчально-методичні 

посібники, статті та публікації з фахових періодичних 
видань та видань, що продовжуються, українською, 

російською та польською мовами. 
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Структура біобліографічного покажчика відповідає 

рекомендаціям Національної бібліотеки України ім. 
В. І. Вернадського «Библиографический указатель: 
Рекомендации по составлению и оформлению (1988)», які 

залишаються актуальними та чинними і до сьогодні.  
Покажчик відкриває стаття Петра Долганова – 

кандидата історичних наук Рівненського інституту 
слов’янознавства Київського славістичного університету – 
«Кидаючи виклик мейнстріму», яка присвячена науковим 

поглядам політолога, історика-дослідника – Максима 
Мойсейовича Гона.  

Зміст покажчика викладено у розділах: 
Основні дати життя та діяльності М. М. Гона  
Друковані праці М. М. Гона 

 Дисертаціії, автореферати дисертацій; 

 Навчальні посібники, монографії;  

 Програми, методичні рекомендації; 

 Наукові статті, тези доповідей; 

 Рецензії. 

Наукова школа вченого 

 Кандидатські дисертації, виконані під 

керівництвом М. М. Гона 

 Кандидатські дисертації, що виконуються під 
керівництвом М. М. Гона 

Література про наукову діяльність М. М. Гона 

 Цитування та посилання на наукові праці 

М. М. Гона 
Науково-організаційна та громадська діяльність 

ученого 

 Перелік дисертацій, на які М. М. Гон здійснив 

опонування; 

 Перелік авторефератів дисертацій, на які 
М. М. Гон подав відгуки; 
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 М. М. Гон– член редколегії наукових журналів, 
збірників наукових праць; 

 М. М. Гон – учасник Міжнародних, 
Всеукраїнських та регіональних наукових, 

науково-теоретичних, науково-методичних, 
науково-практичних конференцій та семінарів. 

Ілюстрації. 
Допоміжний апарат біобібліографічного посібника 

складають: стаття від укладачів, абетковий покажчик назв 

друкованих праць, схема згрупування.  
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено 

згідно з чинними стандартами України. Джерелами відбору 
документів були каталоги і картотеки наукової бібліотеки 
РДГУ, а також матеріали надані вченим. Переважна 

більшість публікацій були переглянуті de visu. 
 

Біобліографічний покажчик може бути 

використаний фахівцями в галузі історико-політичних 
наук, у науково-методичній, науково-педагогічній та 
навчально-виховній діяльності.  
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КИДАЮЧИ ВИКЛИК МЕЙНСТРІМУ 
 

Краще розмовляти про минуле з 

думкою про майбутнє,  

ніж проектувати майбутнє 

за допомогою по-новому 

міфологізованого минулого  

(А. Міхнік) 

 

Бути патріотом України, маючи інше від 
представників титульної нації етнічне походження, – 
реалії, які подекуди важко збагнути «урапатріотично» 

налаштованим націоналістам, але які є закономірністю, 
об’єктивною засадою для тих, хто є прихильниками 

ліберального світогляду. Максим Гон є людиною, яка 
поєднує в собі ці дві іпостасі одночасно – патріотизм і 
сповідування цінностей лібералізму, свободи, 

толерантності, плюралізму.  
Доктор політичних наук, професор, виходець із сім`ї 

івано-франківської інтелігенції єврейського походження, 
Максим Гон проходив свій шлях становлення як відомого 
науковця вже в Рівненському державному гуманітарному 

університеті. Хоча за дипломом наукового ступеню він є 
політологом, все ж завжди повторював, що перш за все 

залишався істориком, дослідником політичної історії 
України.  

Як історик М. Гон, за логікою речей, мав би 

уособлювати частину епохи, в якій формувався як 
науковець, адже це ремесло чи не найбільше зазнає впливу 

суспільно-політичних реалій. Період 1990-х рр. 
характеризувався реанімацією української історичної 
науки після тривалого періоду її ангажування 

комуністичною ідеологією. Однак, як часто трапляється, 
переписування минувшини України було поставлено на 

службу новим політичним реаліям, що обумовило 
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підмінювання одного міфу (комуністичного) іншим 
(національним романтизмом). Частина істориків активно 

зайнялася заміною старих міфологем новими, трактуючи 
історію по-новому і, як зазвичай, потім потрапляла в 
пастку свого ж творіння, вже не маючи можливості 

повернутися до відстороненого від міфологем 
історіописання.  

Лише поодинокі дослідники у цій сфері 
насмілювалися писати об’єктивно, кидаючи виклик 
пануючому мейнстріму. У їхніх рядах – Максим Гон. 

Обравши тему дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук на міжпредметному перехресті історії й 

етнополітології (вона присвячена діяльності єврейських 
партій на західноукраїнських землях у міжвоєнний період), 
він, тим самим, пішов проти пануючої в історичній науці 

тенденції. Намагання «повернути» єврейську меншину до 
історії країни, попри вперті спроби частини науковців 

«забути» сам факт її існування на українських землях в 
минулому, виявилося справою не надто вдячною. Такий 
вибір теми першопочатково обіцяв у перспективі 

ігнорування наукового доробку багатьма провідними 
фаховими виданнями і, звісно ж, не потрібно було 

розраховувати на будь-яку державну підтримку у формі 
грантів.  

У цьому контексті, мабуть, промовистою та 

багатозначною є назва однієї з праць М. Гона – «Із 
кривдою на самоті»1. Остання влучно відображає не лише 

ракурс досліджуваної ним проблеми українсько-
єврейських взаємин, але, скоріш за все, промовисто 
віддзеркалює психологічний портрет дослідника- історика в 

                                                 
1 Гон М. М. Із кривдою на самоті. Українсько-єврейські 

взаємини на західноукраїнських землях у складі Польщі 
(1935–1939): монографія / М. М. Гон. – Рівне : Волинські 

обереги, 2005. – 192 с. 
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провінційному містечку, яке зазнало особливого впливу 
пануючої україноцентричної тенденції історіописання. Як 

зізнавався сам автор, він неодноразово знаходив власні 
статті на різноманітних націоналістичних сайтах під  
рубрикою «єретичні думки».  

Однак, першою з помітних праць М. Гона стала 
монографія, що написана у співавторстві з 

І. Погребинською «Євреї в ЗУНР…»2. Ця книга стала 
серйозним кроком дослідника в процесі інтегрування до 
авторитетного наукового світу. Вона знайшла схвальні 

відгуки серед багатьох істориків, особливо тих, які 
займалися схожою проблематикою. Надалі, у 1998 р., був 

захист дисертації кандидата політичних наук за обраною 
темою: «Діяльність єврейських політичних партій Західної 
України в контексті українсько-єврейських взаємин (1918–

1929)».  
Максим Гон не зупинився на досягнутому, як чимало 

дослідників, для яких цей етап є лише необхідною умовою 
для підтвердження свого статусу працівника вищого 
навчального закладу. Він продовжив своє дослідження вже 

у ширшому контексті: українсько-єврейсько-польських 
взаємин. Відтак у 2005 р. з’явилася його чергова й вже 

згадувана монографія «Із кривдою на самоті», котра 
присвячена українсько-єврейським взаєминам на 
західноукраїнських землях у той час, коли вони перебували 

в складі Другої Речі Посполитої. Ця робота принесла її 
автору серйозне визнання як науковця. Вона була часто 

цитована як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, знаний 
російський історик О. Дюков тоді зазначав, що Максим 
Гон є поодиноким українським науковцем, який наважився 

об’єктивно висвітлити позицію героїзованої українською 

                                                 
2 Гон М. М. Євреї в Західноукраїнській Народній Республіці 
(до проблеми українсько-єврейських взаємин) / М. М. Гон, 

І. М. Погребинська. – К., 1997. – 84 с. 
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історіографією ОУН у єврейському питанні3. Остання 
дійсно була негативною і стала прелюдією до етнічних 

чисток, здійснюваних УПА щодо цієї етнічної меншини в 
умовах Другої світової війни.  

Продовження наукового дослідження врешті 

завершилося виданням ще однієї монографії та здобуттям у 
2007 р. наукового ступеня доктора політичних наук. 

Чергова наукова праця автора «Особливості міжетнічної 
взаємодії на західноукраїнських землях у контексті 
політичних процесів»4 демонструвала вже якісно новий 

рівень Максима Гона: не як історика, а професійного 
політичного аналітика. Про цю книгу часто справедливо 

говорять, що її потрібно читати зі словником. Дійсно, одна 
з останніх праць науковця була переповнена 
політологічною, етнопсихологічною та соціологічною 

термінологією, демонструвала вдалу адаптацію сучасних 
західних теорій до досліджуваної ним проблеми.  

І навіть на цьому етапі Максим Гон як науковець не 
зупинився, не занурився винятково в буденну 
бюрократичну працю, яку в «подарунок» завжди 

отримують люди, що здобувають статус доктора наук за 
відомою в Україні формулою: «Чим більшого ти досягаєш 

в науці, тим менше вільного часу тобі залишають для того, 
щоб займатися нею». Максим Гон продовжив дослідницьку 
діяльність, вже по-новому кидаючи виклик пануючому 

                                                 
3 Дюков А. Р. Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение 

«еврейского вопроса» [Электронный ресурс] / А. Р. Дюков 
// Фонд «Историческая память» − 2-е изд., испр. и доп. − 

М., 2009. – 176 с. – Режим доступу : 
http://www.Historyfoundation.ru/dl.php?file=710  
4 Гон М. М. Особливості міжетнічної взаємодії в 

контексті політичних процесів на західноукраїнських 
землях у міжвоєнний період: монографія / М. М. Гон. – 

Рівне : Волинські обереги, 2006. – 431 с. 

http://www.historyfoundation.ru/dl.php?file=710
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мейнстріму. Звісно, з часів 1990-х рр. україноцентризм 
вітчизняної історії значною мірою канув у лету, з’явилося 

чимало об’єктивних дослідників, які вивчають минуле 
країни на полі міжетнічних взаємин. Однак, піднесений на 
п’єдестал міф безгрішності українського радикального 

націоналізму у міжвоєнний та воєнний періоди продовжує 
функціонувати, створюючи низку перешкод як для 

багатьох істориків, які не можуть вибратися з пастки свого 
творіння, так і для розвитку історичної науки в Україні в 
цілому. У цьому контексті Максим Гон знову взявся за 

невдячне завдання деміфологізації історії України, 
долучаючись до виконання важливої функції завершення 

формування модерної української нації. Адже йому, як 
нікому іншому, відомою є аксіома: «Демістифікація 
минулого часто закінчується знаходженням власної 

ідентичності». 
Тому новою проблематикою, за яку взявся дослідник, 

є вивчення антиєврейської діяльності українського 
націоналістичного підпілля. Нові наукові зацікавлення 
призвели до видання першого в Україні посібника, 

присвяченого геноцидам та геноцидознавству5, в якому 
об’єктивно висвітлено події Голокосту на українських 

землях.  
На сьогодні, окрім названих нами окремих 

монографій та посібників, Максим Гон є автором понад 

160 наукових праць, частина з яких публікувалися в 
провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях. Він 

продовжує примножувати їх кількість, планує видання 
нових посібників.  

                                                 
5 Гон М. М. Геноциди першої половини ХХ століття: 

порівняльний аналіз: навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. 
навч. закл. / М. М. Гон. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 
2009. – 180 с. 
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Вчений відзначився не лише власною науковою 
діяльністю, але й відбувся як науковий керівник, маючи  

низку захищених аспірантів та докторантів. Троє з них є 
його колегами, працюють в РДГУ та продовжують 
займатися визначеною проблематикою у заданій М. Гоном 

сфері. Це створює передумови появі третього покоління 
дослідників, що є необхідною умовою заснування в лоні 

університету окремої наукової школи у майбутньому.  
Займаючись науковою діяльністю, Максим Гон 

проходив становлення і як викладач-новатор історико-

соціологічного факультету РДГУ. Свого часу, отримавши у 
викладання не надто популярний і ще більше незрозумілий 

студентам курс «Нової та новітньої історії країн Азії, 
Африки і Латинської Америки», він за кілька років зміг 
перетворити його в одну з найпопулярніших на факультеті 

дисциплін. У цій сфері йому теж довелося кидати виклик 
традиційному з комуністичних часів класичному типу 

читання лекцій з конспекту монотонним голосом. Мабуть, 
не випадково концепція А. Тойнбі, яку він популяризував 
викладаючи дисципліну, носила промовисту назву: 

«Виклик – Відповідь». Використовуючи нетипову для 
студентів методику бесіди, змушуючи їх не тільки до 

заучування та репродуктивного відтворення матеріалу, але 
й його власної інтерпретації, М. Гон швидко набув 
популярності як викладач-новатор, перед лекціями якого 

не доводилося долати сон непомірним вживанням кави. 
Пропаганда ліберальних цінностей, толерантності, 

прищеплювання глибокої прихильності до політичної 
свободи і плюралізму – ось перелік тих ідеалів, які 
намагався виховувати Максим Гон у студентської 

аудиторії, долаючи посткомуністичні синдроми мислення.  
Сьогодні Максим Гон очолює кафедру політичних 

наук на історико-соціологічному факультеті РДГУ, 
продовжує займатися науковою та викладацькою 
діяльністю. Тому очікуємо від нього нових викликів 
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пануючому в науці мейнстріму, адже справжній науковець 
ніколи не повинен піддаватися тенденції, діючи проти 

хвиль своєю безжальною аналітикою.  
 

Петро Долганов, 

 кандидат історичних наук Рівненського 
інституту слов’янознавства Київського 

cлавістичного університету 
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педагогічному інституті ім. В. Стефаника на 

історичному факультеті 
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Дисертації, автореферати дисертацій  
 

1998 

 

1. Діяльність єврейських політичних партій Західної 
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пед. ун-т. – Рівне, 1998. – 209 с. 

 

2. Діяльність єврейських політичних партій Західної 
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проблеми українсько-єврейських взаємин) / М. М. Гон, 

І. М. Погребинська. – К., 1997. – 84 с. 
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2000 

 

6. Новітня історія країн Азії другої половини ХХ століття  : 

курс лекцій / М. М. Гон. – Рівне, 2000. – 112 с. 

 

2004 

 

7. Війна і мир, або «Українці – поляки: брати / вороги, 

сусіди» : колективна моногр. / Т. Антонщук, М. Білоус, М. Гон, 

С. Леігявко та ін.  ; за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд.: В. Горобець, 

В. Панченко, Ю. Шаповал. – Вид. 1. – К. : АТЗА «Укр. прес-група», 

2004. – 560 с. 
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2005 
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монографія / М. М. Гон. – Рівне : Волинські обереги, 2005. – 191 с.  

 

2006 
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політичних процесів на західноукраїнських землях у міжвоєнний 

період : монографія / М. М. Гон. – Рівне  : Волинські обереги, 2006. – 

431 с.  

2008 

 

11. ЗУНР, 1918–1923 : Ілюстрована історія : колективна 

моногр. / В. Великочий, М. Гон, І. Монолатій та ін. ; за ред. 

О. Карпенко. – Л. – Івано-Франківськ : Манускрипт–Львів, 2008. – 

628 с.  

 

2009 

 

12. Геноциди першої  половини ХХ століття: порівняльний 

аналіз : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. 
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2010 

 

13. Разом, але майже окремо : взаємодія етнополітичних 

акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. : 

монографія / І. С. Монолатій ; за ред. М. М. Гона. – Івано-

Франківськ : Лілея–НВ, 2010. – 735 с.  
 

2011 

 

14. Єврейська громадсько-політична думка ХХ–поч. ХХІ 

сторіччя в Україні : монографія / М. М. Гон, О. В. Заремба, 

О. В. Козерод, І. М. Погребинська. – К. : ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса 

НАН України, 2011. – 363 с. 

 

2012 

 

15. Станиславів – Станіслав – Івано-Ф ранківськ (до 350-

річчя Івано-Ф ранківська) : монографія / С. Адамова, П. Арсенич, 

Є. Барак, М. Гон та ін. ; ред. В. Великочий. – Івано-Франківськ – Л. – 

К. : Манускрипт-Львів, 2012. – 584 с. 

 
Програми, методичні рекомендації 

 

1998 

 

16. Педагогічна практика (методичні рекомендації для 

студентів IV курсу історико-соціологічного факультету) / 

М. М. Гон. – Рівне, 1998. – 7 с. 

 

1999 

 

17. Історія середніх віків  : метод. рек. до семінарських 

занять / М. М. Гон. – Рівне, 1999. – 52 с. 

 

 

2004 

 

18. Тестові завдання до вступу в педагогічний ліцей при 

РДГУ / М. М. Гон, В. А. Доброчинська, С. В. Наумець. – Рівне, 

2004. – 98 с.  
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2008 

 

19. Історія країн Азії, Африки та Латинської 

Америки (середні віки) : навч. прогр. курсу / М. М. Гон. – Рівне  : 

РДГУ, 2008. – 40 с. 

 

20. Нова історія країн Західної Європи та Північної 

Америки : навч. прогр. курсу / М. М. Гон. – Рівне : РДГУ, 2008.  – 

28 с. 
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/ І. І. Мартинчук, М. М. Гон. – Рівне : РДГУ, 2008. – 67 с. 
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22. Українське національне питання в суспільно-політичних 

поглядах М. Драгоманова  / М. М. Гон // Тези науково-теоретичної 

конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження видатного 

українського публіциста, історика, літературознавця, філософа і 

громадсько-культурного діяча Михайла Драгоманова. – Івано-

Франківськ, 1991. – С. 8–10. 

1993  

 
23. Єврейське питання в ЗУНР / М. М. Гон // Матеріали 

міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю Західно-

Української Народної Республіки, м. Івано-Франківськ, 1–3 

листопада 1993 року. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 60–62. 
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24. Українсько-єврейські стосунки періоду боротьби за 

державність у Галичині (1918–1925) / М. М. Гон // Діячі науки і 

культури рідного краю : матеріали і тези наук.-прак. конф. студ., асп. 

та молодих викл. вузів м. Рівного, м. Рівне, 23–25 трав. 1994 р. – 

Рівне, 1994. – С. 26–31. 
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1996 
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28. Справа С. Штайгера в контексті українсько-єврейських 

взаємин у Галичині (середина 1920–х рр.) / М. М. Гон // Єврейська 

істор ія та культура в Україні : матеріали конф., м. Київ, 21–22 серп. 

1995 р. – К., 1996. – С. 38–44. 

 
29. Леон Райх: проекція лідерства в єврейській політичній 

культурі / М. М. Гон // Слово молодим дослідникам  : зб. матеріалів і 

тез міжвузівської наук.-практ. конф. м. Рівне, 28–29 листоп. 1996 р. – 

Рівне, 1996. – С. 103–104. 
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30. Газета «Діло» про створення єврейських 

сільськогосподарських колоній на Півдні України / М. М. Гон // 

Еврейское население Юга Украины : 1-е Запорожские чтения, 

г. Запорожье, 29–30 мая 1997 г. : доклады и сообщения. – Запорожье, 

1997. – С. 99–102. 
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31. Евреи Восточной Галиции в межвоенный период (1918–

1939 гг.) : к проблеме создания спецкурса по истории / М. М. Гон 

// Євреї в Україні : історія, культура, традиції : зб. / НАН України , Ін-

т нац. відносин і політології. – К., 1997. – С. 174–180. 
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5 верес. 1996 р. – К., 1997. – С. 29–34. 
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202. Українська історична пам'ять: особливості формування 

в час демократичного транзиту / М. М. Гон // Панорама 

політологічних студій : наук. вісн. РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2012.  – 

Вип. 8. – С. 103–114. 

 

2013 

 

203. Вербалізована політична діяльність (на прикладі виборів 

2012 р. в Україні) / М. М. Гон // Другі політологічні читання імені 

професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. / Східнослов’янський Нац. 

ун-т. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – С. 28–31. 

 

204. Історизування держави як об’єкт інформаційного 

втручання зовнішньополітичних сил / М. М. Гон // Слов’янський 

вісник: зб. наук. пр. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-т, Рівнен. ін-т. слов’янознавства Київ. 

славістичного ун -ту. – Рівне, 2013. – Вип. 15. – С. 86–89. 

http://www/
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Рецензії 

 
2008 

 
205. Гон М. М. Західноукраїнські сюжети взаємодії іншостей 

модерної доби / М. М. Гон // Панорама політологічних студій : наук. 

вісн. РДГУ. – Вип. 1. – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 212–215. 

      Рец. на кн.: Монолатій І. Особливості міжетнічних взаємин у 

західноукраїнському регіоні в модерну добу  : монографія / 

І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея–НВ, 2007. – 280 с. 

 

206. Гон М. М. «Чужий» в «обіймах» націоналізму й етнічного 

насильства / М. М. Гон // Голокост і сучасність. Студії в Україні і 

світі. – 2008. – № 1. – С. 146–151.  

     Рец. на кн.: Alexander Victor Prusin. Nationalizing a Borderland. 

War, Ethnicity, and Anti-Jewish Violence in East Galicia, 1914-1920. – 

The University of A labama Press, 2005. 

 

207. Рец. на кн.: Монолатій І. С. Жити і давати жити іншим. 

Німецький дискурс західноукраїнської етнополітичної сфери  : 

монографія / І. С. Монолатій. – Івано -Франківськ : Лілея-НВ, 2008. – 

160 с. 

 

2010 

208. Гон М. М. Конкуруючі за лідерство у ракурсі політичної 

психології [Електронний ресурс] / М. М. Гон, В. В. Назаревич. 

2010. – Режим доступу : http://www.univerua.rv.ua/VNS2/Gon% 

20M.M.,%20Nazarev ic%20V.V.pdf  

    Рец. на кн.: Ставицький О. Сучасний політик: практичний 

посібник політичного діяча / О. Ставицький, І. Цимбалюк, 

В. Першогуба. – Рівне, 2010. – 160 с. 

 

209. Рец. на кн.: Монолатій І. С. Міжгрупові інтеракції в 

етнополітичному дискурсі: проблеми теорії та методології: 

монографія / І. С. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. – 

192 с. 

 

210. Рец. на кн.: Монолатій І. С. Політичне прогнозування: 

навч.-метод. комплекс і практикум для самостійної роботи з 

політології для державних службовців / І. С. Монолатій. – Івано-

Франківськ : Івано-Франківський обл. центр перепідготов. та 

http://www.univerua.rv.ua/VNS2/Gon%25%2020M.M.,%20Nazarevic%20V.V.pdf
http://www.univerua.rv.ua/VNS2/Gon%25%2020M.M.,%20Nazarevic%20V.V.pdf
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підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів 

місцевого самоврядування, держ. п-ств, установ і орг., 2010. – 56 с.  

 

211. Гон М. М. Інструменталізація пам’яті: погляд стороннього на 

сучасну українську практику в Галичині / М. М. Гон // Панорама 

політологічних студій  : наук. вісн. РДГУ. – Рівне  : РДГУ, 2011. – 

Вип. 5–6 : На пошану професора Р. М. Постоловського – С. 298–301. 

     Рец. на кн.: Бартов О. Стерті. Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній 

Україні / О. Бартов ; пер. з англ. С. Коломійця. – К., 2010. – 300 с. 

 

2011 

 

212. Гон М. М. Джерело політичних знань, мислення і культури /  

М. М. Гон, Є. Б. Тихомирова // Панорама політологічни х студій  : 

наук. вісн. РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2011. – Вип. 5–6. – С. 293–294.  

    Рец. на кн. : Макар Ю. І. Політологія : навч. посіб. / Ю. І. Макар, 

О. Ю. Докаш, Т. П. Лаврук. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 596 с. 

 

213. Рец. на кн.: Климончук В. Й. Політичні свободи в 

українському націогенезі : монографія / В. Й. Климончук. – Л. : 

ПАІС, 2011. – 480 с. 

 

214. Рец. на кн.: Кучерепа М. М. Українські національні 

партії на Волині (1921–1939 роки): у 2-х ч. : монографія / 

М. М. Кучерепа, Я. П. Цецик. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2011. – Ч. 1. – 303 с. 

 

 

215. Рец. на кн.: Монолатій І. Міжгрупові інтеракції в 

етнополітологічному дискурсі : проблеми теорії та методології: 

монографія / І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. – 

192 с.  

 

216. Рец. на кн.: Монолатій І. С. Соціологія політичних 

партій: навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності «політологія» 

(освітньо-кваліф ікаційний р івень «магістр») / І. С. Монолатій. – 

Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2011. – 

44 с. 

 

217. Рец. на кн.: Монолатій І. С. Теорія політичних партій та 

партійних систем : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності 

«політологія» (освітньо-кваліф ікаційний рівень «бакалавр» / 



 44 

І. С. Монолатій. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. 

В. Стефаника, 2011. – 80 с. 

 

218. Рец. на кн.: Політична географія (програма курсу, 

тематика лекційних та семінарських занять, завдання для 

самостійної роботи, програмові вимоги): навч.-метод. посіб. для 

студ. спеціальностей «Політологія», «Міжнародні відносини» 

(освітньо-кваліф ікаційний р івень «Бакалавр») / уклад. 

І. С. Монолатій. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т 

ім. В. Стефаника, 2011. – 48 с. 

 

219. Рец. на кн.: Сидорук Т. В. Європейська інтеграція 

України: навч. посіб. / Т. В. Сидорук, В. В. Павлюк, В. П. Малькін. – 

Л.: ПАІС, 2011. – 272 с. 

 

220. Тихомирова Є. Б. Джерело політичних знань, мислення і 

культури / Є. Б. Тихомирова // Панорама політологічних студій  : наук. 

вісн. РДГУ. – Рівне  : РДГУ, 2011. – Вип. 5–6 : На пошану професора 

Р. М. Постоловського. – С. 293–294. 

      Рец. на кн.: Макар Ю. І. Політологія : навч. посібник / Ю. І. Макар, 

О. Ю. Докаш, Т. П. Лаврук. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 596 с. 

 

2012 

 

221. Рец. на кн.: Волинь в умовах демократичної 

трансформації (кінець ХХ–початок ХХІ століття) : колективна 

моногр. / В. І. Бортніков, Н. Н. Коцан, Н. В. Павліха та ін.; за заг. 

ред. В. І. Бортнікова. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки, 2012. – 656 с. 

 

222. Гон М. М. Етнічний ракурс політичних процесів в 

Україні / М. М. Гон // Панорама політологічних студій: наук. вісн. 

РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2012. – Вип. 9. – С. 251–254. 

    Рец. на кн.: Савойська С. Наукове кредо Воло димира 

Панібудьласки у новітніх парадигмах історично-політичного 

простору : моногр. / С. Савойська. – К. : Просвіта, 2012. – 384 с. 

 

223. Рец. на кн.: Монолатій І. С. Інші свої. Політична участь 

етнічних акторів пізньогабсбурзьких Галичини і Буковини: 

монографія / І. С. Монолатій. – Івано -Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 

432 с. 
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224. Рец. на кн.: Монолатій І. С. Основи геополітики 

(програма курсу за вибором, тематика лекційних та 

семінарських занять, завдання для самостійної роботи, 

програмові вимоги) : навч.-метод. посіб. для студ. спеціальності  

«політологія» (освітньо-кваліф ікаційний рівень «бакалавр» / 

І. С. Монолатій. – Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т 

ім. В. Стефаника, 2012. – 32 с. 

 

225. Рец. на кн.: Разиграєв О. В. Польська державна поліція 

Західної Волині у 1919–1926 роках : монографія / 

О. В. Разиграєв. – Вид. 2-ге, виправлене і доп. – Луцьк, 2012. – 444 с. 

 

2013 

 

226. Рец. на кн.: Дем’янюк І. Ми вище прапор підіймемо 

Нарис історії боротьби за українську національну символіку на 

Рівненщині 1988-1991 роки / І. Дем’янюк. – Рівне, 2013. – 127 с. 
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 Наукова школа вченого 

 
Кандидатські дисертації виконані під керівництвом 

М. М. Гона 
 

1. Монолатій І. С. Соціально-економічне становище та 

культурний розвиток німців у Галичині (1772–1923рр.) : дис... 

канд. іст. наук: 07.00.01 / І. С. Монолатій ; Київ. нац. лінгв. ун-

т. –  К., 2002.  

 
2. Долганов П. С. Український економічний націоналізм на 

західноукраїнських землях : 1919 – 1939 рр. : дис. ... канд. іст. 

наук : 07.00.01 / П. С. Долганов ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк, 2010.  

 

3. Постельжук О. П. Українські угодовські партії та організації у 

Західній Україні (1919–1939 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 

07.00.01 / О. П. Постельжук; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 

Українки. – Луцьк, 2010.  

 

4. Бунечко С. М. Соціально-економічні процеси в Польщі: 

національний аспект (1918–1939 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 

07.00.02 / С. М. Бунечко ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 

Чернівці, 2012.  

 

5. Івчик Н. С. Польське та єврейське питання в політиці царизму 

на Правобережній Україні (друга половина 1850-х–початок 

1880-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Н.  С. Івчик ; 

Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. 

 

 

Перелік дисертацій що виконуються під 

керівництвом М. М. Гона 
 

1. Дикун А. П. Політичний дискурс та політична риторика 

Президентів України в пер іод демократичної трансформації. 

 

2. Козачук А. А. Діяльність польських політичних партій на 

Західній Волині (1921–1939 рр.). 
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3. Сай Г. Л. Польсько -єврейські взаємини в Другій Речі 

Посполитій.  

 

4. Троян В. С. «Пан» європейські ідеї в етнічному та надетнічному 

вимірах. 

 

5. Українець В. О. Етнічний екстремізм в політичному житті Росії 

та України. 

 

6. Самсонюк Т. М. Національний аспект діяльності карально-

репресивних органів у Західній Україні (1939–1941 рр.). 

 

7. Шевчук (Кобель) К. Ю. Процеси політичної інституціалізації 

українців у Другій Речі Посполитій (1918–1939 рр.). 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



 48 

Література про наукову діяльність 

М. М. Гона 
 

Рецезії на книги М. М. Гона 
 

1. Павлюк В. В. Етнічний аспект політичних процесів у 

Західній Україні 1918–1919 років / В. В. Павлюк // Актуальні 

проблеми вітчизняної та всесвітньої історії  : зб. наук. пр. : наук. зап. 

РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2006. – Вип. 10. – С. 323. 
      Рец. на кн.: Гон М. М. Особливості міжетнічної взаємодії в 

контексті політичних процесів на західноукраїнських землях у 

міжвоєнний період: монографія / М. М. Гон. – Рівне : Волинські 

обереги, 2006. – 431 с. 

 
  

Цитування та посилання на наукові праці М. М. Гона  
 

2000 

 

1. Рафальський О. Національні меншини України у ХХ 

столітті. Історіографічний нарис / О. Рафальський. – К.: Полюс, 

2000. – 447 с. 
   На сторінках  94–95 згадуються праці М. М. Гона, в яких 

висвітлені питання національних меншин на території Україні. 

 

2003 

 

2. Монолатій І. Видавець Яків Оренштайн і проблема 

міжнаціональних відносин у Галичині  / І. Монолатій . – Коломия: 

Вік, 2003. – 64 с.   

     На сторінках 51, 52, 53, 62 згадується монографія М. М. Гона 

«Євреї в Західноукраїнській Народній Республіці (до проблеми 

українсько-єврейських взаємин)», а також стаття «Діалектика 

державності в українсько-єврейських взаєминах у Галичині 1918–

1939 рр». 

  
3. Портнов А. Почути іншого // Критика. – 2003. – № 7–8. –  

С. 5–9.  
        На сторінках  5–9  посилання на праці М. М. Гона 
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4. Смолей В. Польське цивільне і військове осадництво у 

Західній Україні: історико-правовий аспект (1919–1939 рр.) / 

В. Смолей. – Т. : Підруч. і посіб. , 2003. – 112 с. 
   С. 17: посилання на статтю М. М. Гона  «Етнополітика Речі 

Посполитої періоду інкорпорації західноукраїнських земель у 

систему держави (1919–1926 рр.)» 

 

2004 

 

5. Pawlyszyn O. Żydzi  na dawnych ziemiach wschodnich 

Rzeczypos politej w XVIII-XX wieku / О. Pawlyszyn, K.Jasiewicza. – 

Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN: Oficyna Wydawnicza 

RYTM, 2004. – S. 227–244. 
 С. 228–229: посилання на статтю «Konflikt ukraiсsko-їydowski na 

ziemiach zachodnioukraiсskich w latach  1935–1939». 

 
6. Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900 -

1939 роках : навч. посіб. для 10 класу загальноосвітніх навч. 

закл. / Ю. Комаров, В. Мисан, О. Осмоловський та ін. – К. : Генеза, 

2004. – 256 с. 

   На сторінці 205 згадується стаття М. М. Гона «Діалектика 

державності в українсько-єврейських взаєминах у Галичині 1918–

1939 років».  

2005 

 

7. Андрійчук М. Українсько-єврейські взаємини в Західній 

Волині напередодні та в роки Другої світової війни // Друга 

світова війна і доля народів України: матеріали Всеукр. наук. конф. – 

К. : Сфера, 2005. – С. 67–72. 

   С. 69: посилання на  статті М. М. Гона «Діалектика державності 

в українсько-єврейських взаєминах у Галичині 1918–1939 років» та  

«Українці та євреї Західної України другої половини 1930 -х років: 

латентна війна». 

2006 

 

8. В’ятрович В. Ставлення ОУН до євреїв: формування 

позиції на тлі катастрофи / В. В’ятрович. – Л. : «Мс», 2006. – 144 с. 
  С. 13, 42, 44, 48, 57: Охарактеризовано погляди М. М. Гона щодо 

ставлення українців до єврейського народу(«Iз кривдою на самотi: 

Украiнсько-єврейськi взаємини на захiдноукраiнських землях у складi 

Польщi (1935−1939)»). 
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2008 

 

9. Дюков А. Второстепенный враг. ОУН, УПА и решение 

еврейского вопроса : монографія / А. Дюков. − М. : REGNUM, 

2008. − 152 с. 
   С. 14: згадується праця М. М. Гона «Iз кривдою на самотi: 

Украiнсько-єврейськi взаємини на захiдноукраiнських землях у складi 

Польщi (1935−1939)». 

2010 

 

10. Погребинська І. М. Ідеали і реальність. Нариси з історії  

національно-культурної автономії в країнах Центральної і 

Східної Європи / І. М. Погребинська. – К. : ПП «ЗОЛОТІ ВОРОТА», 

2010. – 474 с. 
   На сторінках 79, 93, 286–288 посилання на праці М. М. Гона.  

 

2011 

 

11. Гулай В. В. Міжетнічна комунікація в Західній Україні у 

роки Другої світової війни : монографія / В. Гулай ; Нац. ун-т 

«Львів. Політехніка». – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 459 с.  
   На сторінках С. 17, 20, 82, 83, 84, 111, 140, 141, 143, у списку 

використаної літератури згадуються праці М. М. Гона, присвячені 

єврейському питанню на Західній Україні.  

 

2012 

 

12. Химка І. П. Рецензія: Mędykowski W. W cieniu gigantów. 

Pogromy 1941 r. w byłej Sowieckiej strefie okupacyjnej. Kontekst 

historyczny, społeczny і kulturowy / W itold Mędykowski. –  Warszawa : 

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2012. – 445 s/ / 

І. П. Химка // Голокост і счасність. Студії в Україні і світі. – 2012. – 

№ 1 (11). – С. 192–205. 
    С. 193: Посилання на книгу «Із кривдою на самоті: Українсько-

єврейські взаємини на західноукраїнських землях у складі Польщі 

(1935–1939). – Рівне : Волинські обереги, 2005». 
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Перелік дисертацій, на які М. М. Гон здійснив 

опонування 
 

2001 

 

1. Павлишин О. Й. Формування та діяльність 

представницьких органів влади ЗУНР–ЗОУНР (жовтень 

1918–червень 1919 рр.) : дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / 

О. Й. Павлишин ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2001.  

 

2006 

 

2. Швидюк С.М. Інституційні процеси в етнонаціональній 

сфері Республіки Польща (на прикладі української 

національної меншини)  : дис. … канд. політ. наук. : 23.00.02 / 

С. М. Швидюк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 

Чернівці, 2006.  

 

2009 

 

3. Веренько В. І. Процеси становлення та розвитку Інституту 

політичної опозиції в Україні: дис. … канд.. політ. наук.: 

23.00.02 – політичні інститути та процеси: спеціалізована 

вчена рада Д 76.051.03; Чернів. Нац. ун-т ім. Ю. Федьковича / 

В. І. Веренько. – Чернівці, 2009. 

 

4. Кальян С. Є. Єврейська спільнота у політичному процесі 

на українських землях у складі Російської імперії (середина 

XIX століття – 1903 р.) : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.05 – 

етнополітологія та етнодержавознавство / С. Є. Кальян  ; Ін-т 

політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.  Ф. Кураса НАН 

України. – К., 2009.  

 

5. Пожидаєв Є. О. Громадські організації України, Росії та 

Білорусі в умовах системної політичної трансформації 

пострадянських суспільств» : дис. … канд. політ. наук: 

23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та 
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глобального розвитку: спеціалізована вчена рада Д 76.051.03 ; 

Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича / Є. О. Пожидаєва. – 

Чернівці, 2009.  

 

6. Трегуб О. І. Німецька національна ідентичність після 
Другої світової війни: чинники динаміки, ідеологічні та 
культурні кордони: дис. … канд. політ. наук. : 23.00.05 – 
етнополітологія та етнодержавознавство / О. І. Трегуб ; Ін-т 
політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 
України. – К., 2009.  

 
2010 

 
7. Кіршенблат С. В. Феномен натовпу у розвитку політичного 

процесу на постсоціалістичному просторі : дис. ... канд. 
політ. наук : 23.00.02 / С. В. Кіршенблат ; Чернів. нац. ун-т ім. 
Ю. Федьковича. – Чернівці, 2010.  

 
2011 

 
8. Вакулова Т. В. Роль цивілізаційного чинника у розвитку 

етнополітичного конфлікту  : дис. ... канд. політ. наук : 
23.00.05 / Т. В. Вакулова ; Тавр. нац. ун-т ім. 
В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 20 с. 

 
9. Очеретяний Є. О. Політика західних окупаційних властей 

щодо українських біженців і переміщених осіб у Німеччині 
(1945-1949 рр.) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / 
Є. О. Очеретяний ; Чернів. нац. ун -т ім. Ю. Федьковича. – 
Чернівці, 2011.  

 
2012 

 
10. Добржанська О. О. Ініціатива «Східне партнерство» в 

реалізації зовнішньої політики Європейського Союзу» : 
дис. … канд. політ. наук: 23.00.04 – політичні проблеми 
міжнародних систем та глобального розвитку  / О. О. 
Добржанська ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 
Чернівці, 2012.  

 
11. Пивоварова Ю. А. Вплив етнонаціонального чинника на 

процеси демократичної трансформації в Україні: дис. … 
канд. наук : 23.00.02 – політичні інститути та процеси / Ю. А. 
Пивоваров ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 
2012. – 20 с. 
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2013 
 

12. Шібель В. М. Мирний процес як інституалізація 
міжнаціонального конфлікту в палестино-єврейських 
відносинах (1890-ті – 2001 рр.): дис. … канд. політ. наук. : 
23.00.02 – політичні інститути та процеси / В. М. Шабель ; 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2013. 

 

Перелік авторефератів дисертацій на які М. М. Гон 

подав відгуки 
 

2007 

 

1. Богатирець В. В. Канадська багатокультурність: 

політичний досвід і суспільна практика (національний і 

глобальний виміри) : автореф. дис... канд. політ. наук : 

23.00.04 / В. В. Богатирець ; Чернів. нац. ун -т ім. 

Ю. Федьковича. – Чернівці, 2007.  

 

2008 

 

2. Бармак М. В. Формування владних інституцій Російської 

імперії на Правобережній Україні (кінець XVIII – перша 

половина XIX ст.) : автореф. дис ... д-ра іст. наук: 07.00.01 / 

М. В. Бармак ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т., 

2008.  

 

2008 

 

3. Гриневич В. А. Суспільно-політичні насторої населення 

України у роки Другої Світової війни : автореф. дис... д-ра 

політ. наук: 23.00.02 / В. А. Гриневич ; Ін-т політ. і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – К., 2008.  

 

4. Терещук В. І. Електронний паблік рілейшнз як засіб 

формування зовнішньополітичного іміджу держави: 

автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / В. І. Терещук ; 

Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2008.  
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5. Марадик Н. В. Перехід до демократії в Чеській Республіці : 

автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Н. В. Марадик ; 

Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2009.  

 

6. Пунько Л. Б. Етноконфесійні процеси в Галичині (1919–

1939 рр.) : автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.05 / 

Л. Б. Пунько ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-

Франківськ, 2009.  

 

7. Сурніна-Далекорей О. А Політична участь жінок країн 

Центральної і Східної Європи у період системної 

трансформації кінця ХХ–на початку XXI століття (на 

прикладі Словаччини, Польщі, Росії) : автореф. дис... канд. 

політ. наук: 23.00.02 / О. А. Сурніна-Далекорей ; Львів. нац.  

ун-т ім. І. Франка. – Л., 2009. 

 

2010 

 

8. Великочий В. С. Українська історіографія суспільно-

політичних процесів у Галичині 1914-1919 рр.: умови 

становлення, етапи розвитку, особливості : автореф. дис. ... 

д-ра іст. наук : 07.00.06 / В. С. Великочий ; Нац. акад. наук 

України, Ін-т історії України. – К., 2010. –42 с. 

 

9. Качурець Ч. І. Міграційні проблеми в зовнішній політиці 

України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ч. І. 

Качурець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010.  

 

10. Семко В. Л. Українсько-російські етнополітичні відносини 

у пострадянську добу : автореф. дис. … канд. політ. наук : 

23.00.05 / В. Л. Семко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. 

В. М. Корецького. – К., 2010. – 20 с. 

 

11. Третяк О. А. Публічна сфера політики демократичного 

суспільства (теоретико-методологічний аспект) : автореф. 

дис. … д -ра політ. наук. : 23.00.01 / О. А. Третяк ; Ін-т політ. і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – К., 2010. 

 

2012 
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12. Гулай В. В. Міжетнічна комунікаційна взаємодія у Західній 

Україні в роки Другої світової війни : автореф. дис. ... д-ра 

політ. наук : 23.00.05 / В. В. Гулай ; Нац. акад. наук України, 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 36 с. 

 

13. Ірхін О. А. Моделі інтеграції євразійського простору та 

національні інтереси України : автореф. дис. ... д-ра політ. 

наук : 23.00.04 / О. А. Ірхін ; Нац. акад. наук України, Ін -т світ. 

економіки і міжнар. відносин. – К., 2012. – 36 с. 

 

14. Ленартович О. Ю. Український національно-визвольний 

рух на Волині в роки Другої світової війни : автореф. дис. ... 

д-ра іст. наук : 07.00.01 / О. Ю. Ленартович ; Чернів. нац. ун-т 

ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – 30 с. 
 

15. Мамонтова Е. В. Символічний ресурс державотворення: 

сутність, ґенеза, еволюція : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 

23.00.02 / Е. В. Мамонтова ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад». – 

О., 2012. – 36 с. 

 

16. Трофімчук Т. М. Рекрутська повинність єврейського 

населення у 1827-1874 рр. (на матеріалах Волинської 

губернії) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / 

Т. М. Трофімчук ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 

2012. – 20 с. 

 

2013 

 

17. Галай М. П. Освітня політика Другої Речі Посполитої та 

ставлення до неї української спільноти Східної Галичини 

(на прикладі Тернопільського воєводства) : автореф. дис. ... 

канд. іст. наук : 07.00.01 / М. П. Галай ; Терноп. нац. пед. ун-т 

ім. В. Гнатюка . – Т., 2013. – 20 с. 

 

18. Желізняк В. М. Губернатор в системі місцевого управління 

Російської  імперії 1796-1914 рр. (на матеріалах Волинської 

губернії) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / 

В. М. Желізняк; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Т., 

2013. – 20 с. 

 

19. Климончук В. Й. Історичні форми політичних свобод: 

антропологічний та інституційний виміри (теоретико-
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методологічний аналіз) : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 

23.00.01 / В. Й. Климончук ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. –  Л., 

2013. – 37 с. 

 

20. Худолій А. О. Публічний дискурс у зовнішньополітичній 

діяльності президентів США (1945-2012 рр.) : автореф. 

дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / А. О. Худолій; Нац. акад. 

наук України, Ін -т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 

2013. – 36 с. 

 

 
М. М. Гон – член редакційної колегії наукових та 

науково-методичних збірників 
 

1. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії :зб. 

наук. пр. : наук. зап. РДГУ / М-во освіти і науки України. 

РДГУ, каф. всесвітньо ї історії ; редкол.: Р. М. Постоловський, 

С. І. Жилюк, М. М. Гон, П. О. Савчук. – Рівне : РДГУ, 2005.  

 

2. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії :зб. 

наук. пр. : наук. зап. РДГУ  / М-во освіти і науки України. 

РДГУ, каф. всесвітньо ї історії ; редкол.: Р. М. Постоловський, 

С. І. Жилюк, М. М. Гон, П. О. Савчук. – Рівне : РДГУ, 2008. – 
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3. Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі: наук. журн. / 

Укр. центр вивч. історії Голокосту. – К., 2004 – 2012. 

 
4. Історія очима молодих дослідників  : матер іали регіон. наук.-

практ. конференції молодих вчених, аспірантів, здобувачів, 

магістрантів. Вип.  1 / РДГУ, іст.-соц. ф-т ; Ред. кол.: 

В. М. Шеретюк, Л. Ю. Галуха, М. М. Гон та ін. – Рівне : РДГУ, 

2006.  

  

5. Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ІІІ 

Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців, м. 

Рівне, 19–20 трав. 2010 р. Ч. 2. Психолого-педагогічний 

напрям / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 

Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2010.  
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6. Наука, освіта, суспільство очима молодих : матер іали ІV 

Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців, 

м. Рівне, 17–18 трав. 2011 р. Ч. 1–2. Психолого-педагогічний 

напрям / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
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7. Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали V 
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Без книг, як без повітря, людина жити не 
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Галичина кінця ХІХ – початку ХХ ст.: формування 

єврейського сегменту політичної системи Австро-Угорщини  

129 

Гарантії прав етнічних меншин у Другій Речі Посполитій: 

витоки сучасної європейської практики  

163 

Гармонізація міжнаціональних і міжрасових взаємин як 

компонент системи безпеки держав Європи 

116,130 

Геноцид вірмен 1915 р. 178 

Геноцид: сутність явища  131 
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Геноцид: сутність явища та його суб’єкти  179 

Геноциди першої половини XX ст.: причини злочинів проти 

людства  

132,133 

Геноциди першої половини ХХ століття: організація злочину  148,149 

Геноциди першої половини ХХ століття: поведінка вбивць, 

жертв, сусідів  

150 

Геноциди першої половини ХХ століття: порівняльний 

аналіз 

12 

Голодомор і Голокост: порівняльний аналіз причин 

геноцидів  

117 

Голодомор як конструкт колективної пам'яті та етнічної 

ідентичності 

151 

Голокост на Рівненщині : (Документи та матеріали)  8 

Голокост у ракурсі політики пам'яті  192 

Гон М. М. Західноукраїнські сюжети взаємодії іншостей 

модерної доби  

205 

Гон М. М. «Чужий» в «обіймах» націоналізму й етнічного 

насильства  

206 

Гон М. М. Джерело політичних знань, мислення і культури   212 

Гон М. М. Конкуруючі за лідерство у ракурсі політичної 

психології 

208 

Гон М. М. Інструменталізація пам’яті: погляд стороннього на 

сучасну українську практику в Галичині 

211 

 

Гон М. М. Етнічний ракурс політичних процесів в Україні 222 

Деперсоніфікація жертв: образ євреїв на шпальтах газети 

«Волинь» (1941–1943) 

107 

Держава й етнічні меншини: проблема компромісу 

(західноукраїнська візія 1918–1919 рр.) 

73 

Держава й етнічні меншини: система пр іоритетів ІІ Речі 

Посполитої 

89 

Державний переворот В. Оскілка очима сучасників  118 

Детермінантні фактори політизації етнічності 

(західноукраїнська парадигма міжвоєнного пер іоду)  

72 

Дилеми викладання історії Голокосту у вищій школі  134 

Дилеми формування політичної нації в Польщі (1918–

1939 рр.) 

119 

Дитячий дискурс історії 54 

Діалектика державності в українсько-єврейських взаєминах у 

Галичині 1918–1939 років   

55 

Діти в національних конфліктах на Волині (1920-ті – 30-ті 

роки)  

180 

Діяльність єврейських політичних партій Західної України в 1 
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контексті українсько-єврейських взаємин (1918–1929) 

Діяльність єврейських політичних партій Західної України в 

контексті українсько-єврейських взаємин (1918–1929) 

2 

До проблеми осягнення історії Сходу  74 

Додаткові вибори 1930 року на Волині: етнополітичний 

аспект 

56 

Евреи Восточной Галиции в межвоенный период (1918–1939 

гг.): к проблеме создания спецкурса по истории 

31 

Евреи Восточной Галиции в условиях экономического 

кризиса 1929–1933 гг. 

40 

Етнічний екстремізм – теоретичний аспект 164 

Етнічний ракурс політичних процесів в Україні  193 

Етнополітика Речі Посполитої пер іоду інкорпорації 

західноукраїнських земель у систему держави (1919–1926 

рр.) 

60 

Етнополітична поведінка в умовах перехідного суспільства 

(Західна Україна 1918 – початку 1930–х рр.): етнополітика  

75 

Етнополітичні протиріччя й конфлікти на 

західноукраїнських землях (1926–1939 рр.) 

108,120 

Етнополітичні суперечності та конфлікти в Західній Україні 

(1926-1939 рр.) 

135 

Етносоціальна структура західноукраїнського політикуму 

(1921–1939 рр.) 

90 

Євреї в Західноукраїнській Народній Республіці (до 

проблеми українсько-єврейських взаємин)  

5 

Євреї в ЗУНР: до проблеми викладання міжетнічних взаємин 

у шкільному курсі історії 

41 

Євреї в ЗУНР: стратегія, тактика та вплив на формування 

взаємин з українцями в міжвоєнний пер іод  

152 

 

Євреї в суспільно-політичних процесах у Східній Галичині 

(липень 1919 – березень 1923 рр.)  

50,182 

Євреї в суспільно-політичних процесах у Східній Галичині 

1918 – 1919 рр. 

42 

 

Євреї в час національно-демократичної революції на 

західноукраїнських землях (1918–1919) 

76 

Євреї Дубенщини в 1918–1919 рр. 109 

Євреї Дубна у горнилі випробувань 1918–1919 років  110 

Євреї Західної України в 1939–1941 роках 136 

Євреї Західної України в умовах авторитарних/тоталітарних 

режимів (друга половина 1930–х – початок 1940–х років) 

137 

Євреї Західної України в умовах авторитарних/тоталітарних 

режимів: не конвенційний історичний дискурс  

166 
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Євреї і Західноукраїнська Народна Республіка  34,121 

Євреї міста Рівного між двома світовими війнами 91 

Євреї на українських землях у складі Польщі, Румунії та 

Чехословаччини (1918–1939 рр.) 

92 

Євреї Рівного : terra incognita 153 

Єврейська візія українського й польського націоналізмів 

(1923–1941 роки) 

165 

«Єврейська вулиця» Західноукраїнської Народної республіки  46 

Єврейська громадсько-політична думка ХХ-поч. ХХІ 

сторіччя в Україні  

14 

Єврейське питання в Західній Україні напередодні Другої 

світової війни (за матер іалами громадсько-політичної 

періодики краю) 

93 

Єврейське питання в ЗУНР 23 

«Єврейське питання» в рецепції часопису «Волинь» (1941-

1944 рр.) 

47 

Єврейський аспект в ідеології та практиці українського 

націоналізму 

138 

Єврейський фактор у конфлікті між українським та 

польським націоналізмом у Західній Україні  

33 

Єврейські візії у курсі шкільної історії 25 

Єврейські політичні партії Східної Галичини  48 

Забезпечення прав етнічних меншин у Другій Речі 

Посполитій  

51 

 

Забезпечення прав етнічних меншин у другій Речі 

Посполитій  

181 

«Закордотівський» фактор антипольського повстанського 

руху на Волині (1921–1925 рр.) 

61 

Західна Україна 1918–1939 років: простір міжетнічної 

дистанції 

94 

Західна Україна 1918-1939 років: простір міжетнічної 

соціокультурної дистанції 

111 

Західна Україна 1930-х років: німецький дискурс українсько-

єврейського конфлікту  

62 

Західна Україна другої половини 1920-х-1939 років: 

конкуренція й конфлікти «чужих» у етнополітичній сфері  

112 

Знищення цільових груп у СРСР часів сталінської диктатури  194 

Зовнішній чинник антипольського повстанського руху на 

Волині (1921–1925 рр.) 

95 

Зовнішньополітичні корелянти міжетнічної взаємодії в 

Західній Україні м іжвоєнного періоду  

139 

 

Зроби крок на зустріч іншим: міжетнічний компроміс: 113 
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об’єктивний та суб’єктивний виміри  

ЗУНР, 1918–1923 : Ілюстрована істор ія  16 

Із кривдою на самоті : українсько-єврейські взаємини на 

західноукраїнських землях у складі Польщі (1935–1939) 

9 

Ізраель Вальдман 154 

Імператив державотворення й українсько-єврейські взаємини 

в Східній Галичині 1918–1939 рр. 

44 

Інструменталізація пам'яті: погляд стороннього на сучасну 

українську практику в Галичині  

182 

Інтеграція євреїв Галичини в Другу Річ Посполиту: 

варіативність стратегій національних лідер ів  

155 

Інтелігенція – архітектор політичної культури міжетнічної 

взаємодії в Західній Україні 

96 

Історизування держави як об’єкт інформаційного втручання 

зовнішньополітичних сил 

204 

Історія єврейських політичних партій Західної України 

(1918–1933): нове бачення  

35 

Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки : навч. 

прогр. курсу 

19 

Історія середніх віків: метод. рек. до семінарських занять  17 

К вопросу о формировании антиеврейских настроений в 

Западной Волыни накануне Второй мировой войны: 

практика экономического бойкота  

57 

«Комуністичний» фактор українсько-єврейських взаємин на 

Західній Україні (1935–1939) 

63 

Конкуруючі за лідерство у ракурсі політичної психології  167 

Контроверсійність українсько-польського діалогу на Волині 

(1921-1923 рр.) 

58 

Концептуальні засади шкільної історичної освіти («Круглий 

стіл» на сторінках журналу)  

44,122 

Культура міжетнічної взаємодії в умовах воєнно-політичного 

конфлікту 

123 

«Лавкове гетто» – забутий сюжет міжнаціонального 

конфлікту в Східній Галичині кінця 1930-х років  

124 

 

Латентні витоки «днів Петлюри» в Львові  97 

Леон Райх: проекція лідерства в єврейській політичній 

культурі 

29 

Леон Райх: штрихи до політичного портрету  32 

Лівоцентристські сіоністські партії Східної Галичини в 1920–

1933 рр. 

36 

Масова політична культура в умовах воєнно-політичного 

конфлікту 

125 
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Між лояльністю і угодовством: Українські проурядові 

політичні партії Західної України (1920–130-ті рр.) 

98 

Між лояльністю і угодовством: українські проурядові 

політичні партії Західної України (1920–1930-ті роки) 

99 

Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у 

міжвоєнний період  

3,4 

Міжетнічний компроміс у Західній Україні 1920–х років 100 

Міжнародна наукова конференція  «Українсько-польсько-

єврейські відносини під час німецької окупації і Голокосту : 

українсько-польське прикордоння, 1941–1944» 

156 

Місто як об'єкт міжетнічної конкуренції в Західній Україні 

(1918–1939 рр.) 

101,114 

Місце і роль системного аналізу в політологічних студіях  195 

Мова політики у парламентських виборах 2012 року в 

Україні 

196 

Мовний дискурс соборності: проблема статусу і 

можливостей української мови в Західній Україні 

міжвоєнного періоду  

102 

Музей-заповідник «Козацькі могили» у системі навчально -

виховного процесу 

27 

Мультикультуралізм у систем і координат європейського 

освітнього простору 

197 

На авансцені політичного життя. Волинь у складі Речі 

Посполитої 

59 

Натовп/маса як суб'єкт трансформаційних процесів  168 

Національне питання в Західній Волині в рецепції часопису 

«Źycie Wołynia» (1924–1925 рр.) 

49 

Національно-персональна автономія у стратегії державного 

будівництва: українсько-польський досвід 1918–1923 рр. 

77 

Ненасильство, як риса національної ментальності українців 

та етнічний екстремізм  

183 

Необхідність впровадження ідей паритетної демократії в 

Україні 

184 

Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки   20,21 

Новітня історія країн Азії друго ї половини ХХ століття  6 

Обов’язки сильніших і права слабших. Гарантії прав 

етнічних меншин і сучасна європейська практика  

78 

Особливості ведення слідства органами НКВС стосовно 

членів ОУН у 1939-1941 рр. : (на прикладі архівно-слідчих 

справ Державного архіву Рівненської області)  

169 

Особливості геноцидів першої половини ХХ ст.  157 

Особливості міжетнічної взаємодії в контексті політичних 10 



 93 

процесів на західноукраїнських землях у міжвоєнний період  

Особливості національної консолідації у повоєнній 

Німеччині 

170 

Особливості формування історичної пам’яті в Україні  198 

Особливості функціонування еліт р ізностатусних груп у 

ранжованій системі м іжетнічних відносин  

127 

Пам’ять про Голокост: суб’єкти формування та 

функціонування в Україні 

199 

Педагогічна практика (методичні рекомендації для студентів 

IV курсу історико-соціологічного факультету)  

16 

Переміщені особи та біженці: шлях від таборів Ді-Пі до 

еміграції 

185 

Питання права власності поляків та євреїв у південно -

західному краю Російської імперії друго ї половини ХІХ 

століття  

171 

«Подорож епохами» Якова Самойловича Хонігсмана. Пам'яті 

вченого, вчителя, громадянина  

158 

Політичне лідерство в реаліях конфронтаційної міжетнічної 

взаємодії 

186 

Політичне лідерство в умовах ранжованої системи 

міжетнічних відносин  

187 

Політичний вимір явища двомовності  79 

Положення про підготовку і видання збірників наукових 

праць Рівненського державного гуманітарного університету, 

внесених до переліку наукових фахових видань України  

188 

Польсько-українська унія: модель індивідуального 

угодовства  

127,140 

Проблема  національного ренесансу євреїв Галичини в 20 -ті 

роки нашого століття  

26 

Проблема національного ренесансу євреїв Галичини у 20 -ті 

роки XX ст. 

141 

 

Разом, але майже окремо : взаємодія етнополітичних акторів 

на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. 

13 

Расовий концепт націонал-соціалізму: теоретичні аспекти та 

практичне втілення»  

172 

 

Релігійний каталізатор міжетнічного конфлікту в Західній 

Україні (1920-ті – 1930-ті роки)  

80 

Рефлексії національних конфліктів у дитячому середовищі 

(Волинь, 20–30–ті рр. ХХ ст.) 

64 

Рец. на кн.: Волинь в умовах демократичної трансформації 

(кінець ХХ – початок ХХІ століття) : колективна моногр. 

221 

Рец. на кн.: Дем’янюк І. Ми вище прапор підіймемо Нарис 226 
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істор ії боротьби за українську національну символіку на 

Рівненщині 1988-1991 роки  

Рец. на кн.: Климончук В. Й. Політичні свободи в 

українському націогенезі 

213 

Рец. на кн.: Кучерепа М. М. Українські національні партії на 

Волині (1921–1939 роки) 

214 

Рец. на кн.: Монолатій І. С.  Жити і давати жити іншим. 

Німецький дискурс західноукраїнської етнополітичної сфери  

207 

Рец. на кн.: Монолатій І. С.  Інші свої. Політична участь 

етнічних акторів пізньогабсбурзьких Галичини і Буковини  

223 

Рец. на кн.: Монолатій І. С.  Політичне прогнозування  210 

Рец. на кн.: Монолатій І. С. Міжгрупові інтеракції в 
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224 
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217 
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лекційних та семінарських занять, завдання для самостійної 

роботи, програмові вимоги)  

218 
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225 
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81 
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1939 рр.) 

145 

Християнство як компонент політичної культури у 
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