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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія України І-ої половини ХХ ст. 

Викладач (-і) Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна 

Контактний телефон 

викладача 

596106 

E-mail викладача tamara-halytska@i.ua 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.1 Обов’язкові дисципліни 

2.1.1 Теоретична підготовка 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації середа, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Період першої половини ХХ століття є важливою складовою частиною загального курсу вітчизняної історії не тільки у вузі, але і в загальноосвітніх школах (10 клас). 

Хронологічно він охоплює події формування модерної української нації, добу визвольних змагань 1917-1923 рр., міжвоєнний період. Особливістю курсу новітньої 

історії України є багатоплановість і дискусійність теоретичних проблем, синкретичний характер розглядуваних подій та явищ, пропонованих студентам до засвоєння. 

Історія України першої половини ХХ ст. – це дисципліна, яка вивчає політичні, соціокультурні, економічні процеси в конкретних формах і просторово-часових 

вимірах. Важливою особливістю курсу є те, що він зорієнтований на засвоєння і застосування студентами спеціальності 014.03 – середня освіта (історія)  теоретичних 

знань з новітньої історії України, усвідомлених умінь і навичок, необхідних для роботи в навчальних закладах середньої освіти. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни –  засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь і навичок студентів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) з фундаментальної дисципліни «Історія України І-ої пол. ХХ ст.», вміти їх 

використовувати у шкільному курсі «Історія України»  (10 клас); опанування і застосування ключових теоретико-методологічних засад і методів вивчення та 

інтерпретації історичного минулого України; забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок, достатніх для ефективного розв’язування 

стандартних і нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в навчальних закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов; виховання високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, спроможних вносити істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України. 

 

Завдання: ознайомити студентів із політичною, соціально-економічною, освітньо-культурною, релігійною історією України першої  половини ХХ ст.; навчити 

використовувати в професійній і соціальній діяльності знання з історії України, порівнювати їх із всесвітньою історією; виробити в студентів навички самостійних 

оцінок і власних суджень щодо розглянутих історичних проблема, вміти використовувати навчальний матеріал в шкільному курсі «Історії України». Одним з головних 

завдань курсу є формування в молодого покоління суспільної свідомості, культури, моралі, самостійного творчого мислення, вироблення соцальних навичок, 

вироблення патріотичної орієнтації, соціальних навичок, прагнення до самореалізації. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

–   політичні, соціокультурні, економічні процеси історичного розвитку українського народу в даний період, вплив зовнішньополітичних чинників на результати 

українського державотворення; основні тенденції і закономірності історичного поступу України в 1914-1939 рр. (D1); 

 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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термінологію і наукову періодизацію з курсу («червоний терор», «НЕП», «індустріалізація», «колективізація», «сталінізм», «українізація»,  ін.)  (D5); 

–  характеризувати видатні історичні постаті, зокрема М.Грушевського, В. Винниченка, С. Петлюру, П. Скоропадського, Є. Петрушевича, С.Бандеру, Є. Коновальця, 

Д.Донцова, Р. Шухевича та ін.; розуміти роль і місце людини в історичному процесі (D6). 

вміти: 

– чітко і логічно відтворювати базові історичні знання з історії України 1-ої пол. ХХ ст., оцінювати нові відомості, факти, події та інтерпретації в контексті 

формування цілісної історичної картини України (D1); 

– правильно коментувати, анотувати або редагувати тексти і документи; спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, вміння правильно розмовляти 

та писати різними комунікативними стилями, а саме неофіційним, офіційним та науковим (D15); 

– розбивати історичну інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, бачити помилки в логіці міркувань, виявляти помилки, 

фальсифікації та стереотипи; а також вміти складати таблиці, схеми, графіки; синтезувати історичну інформацію, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю, користуючись структурно-логічними схемами; орієнтуватися в історичному часі і просторі, розглядати суспільні явища в розвитку та в 

конкретно-історичних умовах певного часу, співвідносити історичні події, явища в історії Україні і всесвітній історії, використовувати міждисциплінарний 

підхід (D11); 

– володіти категоріально-понятійним апаратом (D5); 

– порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб вказаного періоду із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб, соціальних груп (D6); 

– оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні 1-ої пол. ХХ ст., бачити вплив окупаційних режимів на поступ України, дотримуючись принципів 

наукової об’єктивності й неупередженості,  будувати переконливу аргументацію (D22); 

– брати участь у груповій роботі, застосовувати оптимальну стратегію діяльності і приймати обґрунтовані рішення, усвідомлювати власну відповідальність і 

поважати думку інших (D29); 

– знати українську культуру, бачити внесок інших національностей у її розвито поважати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй 

діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і співробітництва (D30). 

 

Компетентності 

Загальні  

Інтегральна компетентність – виробити на основі засвоєних знань, умінь і навичок із дисципліни «Історія України І пол. ХХ ст.» здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в навчальних закладах середньої освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та 

методів історичної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов (С1). 

здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) українською – державною мовою; користуватися вербальними і невербальними засобами передачі історичної 

інформації (усна відповідь, реферат, есе, доповідь на науково-звітній конференції ін.) (С2). 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, що відображається у вмінні складати таблиці, логічні схеми, робити аргументовані висновки  (С5). 

здатність забезпечувати особисту та групову відповідальність за під час групової роботи, вміння визначати і наполегливо реалізовувати поставлені завдання і взяті 

обов’язки (С9). 

Фахові (предметні) компетентності: 

Здатність чітко і логічно відтворювати базові історичні знання з новітньої історії України І пол. ХХ ст., оцінювати нові відомості, факти, події та інтерпретації в 

контесті формування цілісної історичної картини України, необхідних для роботи в навчальних закладах середньої освіти, бачити перешкоди на шляху української 

державності (С10). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений матеріал з історії України І ої пол. ХХ ст., формувати й науково аргументувати власну позицію,вміти її 
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презентувати,  брати активну участь у дискусіях, поважаючи думку інших (С11). 

Здатність володіти термінологією і науковою періодизацією  з історії України І пол. ХХ ст. (С14). 

Розуміти і застосовувати внутрі і міжпредметні зв՚язки, мати синтетичне мислення (С12). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, аналізувати і систематизувати, порівнювати, формувати й науково аргументувати власну позицію, брати активну 

участь у дискусіях (С17).  

Вербально і невербально презентувати вивчений навчальний матеріал, дотримуючись грамотності (С24), 

Здатність порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей (зокрема, діячів Української революції, УВО, 

ОУН ін.) (С25). 

Здатність до усвідомлення призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, важливості збагачення професійних якостей відповідно 

до нових суспільно-політичних реалій (розсекречення архівів); усвідомлення необхідності подальшого навчання (С21). 

Самостійно оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості. Зокрема, на основі 

вивченого матеріалу з історії національно-визвольного руху у І-ої пол. ХХ ст., «Української національно-демократичної революції», ін.); на основі усвідомлення 

історії України І-ої пол. ХХ ст. формувати високу історичну й громадянську свідомість, національну гідність, політичну культуру  та історичну національну пам՚ять 

(С28). 

Здатність на основі вивчення історії української культури формувати почуття толерантності, співробітництва поваги і взаєморозуміння, вміння бачити внесок інших 

національностей в історичну скарбницю України  (С30). 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 18 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

7-й семестр 014 Середня освіта (історія) ІУ курс Нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Тема 1. Українські 

землі в 1907–1914 рр. 

1.          Дискусійні 

проблеми української 

історії 1907-1914 рр.  

2. Посилення 

окупаційного режиму в 

Західній Україні і 

Наддніпрянщині 

напередодні Першої 

Самостійна 

робота 

Нацiональнi вiдносини в Україні у ХХ столітті. Збірник документiв i 

матерiалiв. К.,1994. 

Україна в ХХ столітті. 1900-2000: Зб. док. і матеріалів. К., 2000. 

Українська суспiльно-полiтична думка в ХХ ст. Документи i 

матерiали. Мюнхен,1983. Т.1. 

Хрестоматiя з історії України: ХХ столiття. Т.1 (1900-1939). К., 1997. 

Хрестоматія з історії України [Текст] /упоряд. та авт. коментарів 

Уривалкін О.М. К. : КНТ, 2007.  

Реєнт О. П. Україна в імперську добу (XIX ‒ початок XX століття) / 

гол. ред. Р. Стасюк. К.: Вид во "Арій”, 2016. 320 с.  

 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Створіть порівняльну 

таблицю «Національна 

політика урядів Росії і 

Австро-Угорщини у 1907-

5 б/5 б Початок 

вересня 

2019 р. 
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світової війни.  

3. Економічне 

становище західно і 

східноукраїнських 

земель.  

4. Українські політичні 

партії і громадські 

організації напередодні 

Першої світової війни. 

5. Навчально-

методичний комплекс 

для використання в 

школі. 

 

Любовець О. М. Ідейно-політичні процеси в українських партіях у 

контексті альтернатив революційної доби: автореф. дис.докт. іст. 

наук. К., 2006. 31с.  

 Висоцький О. Ю. Українські національні партії початку 20 ст.: 

соціалістичний сегмент (УСДРП та УПСР у компаративістському 

вивченні). Дніпропетровськ, 2001. 160 с. 

Мудрий М. Галицьке русофільство в сучасній історіографії: стан і 

перспективи дослідження. Україна : культурна спадщина, 

національна свідомість, державність. Львів, 2001. Вип. 9. С. 254-

280. 

Висоцький О. Ю. Діяльність Української соціал-демократичної 

робітничої партії та Української партії соціалістів-революціонерів у 

1900-1920 роках: історико-порівняльний аспект: дис. … канд. іст. 

наук. Дніпропетровськ, 2000. 190 с. 

Вєтров Р., Донченко С. Політичні партії України в першій чверті XX 

століття (1900-1925 рр.). Дніпродзержинськ, 2001. 245 с.  

 Донченко С.П. Ліберальні партії України (1900-1919). 

Дніпродзержинськ : Видавничий відділ ДДТУ, 2004. 379 с.  

 Павко А.І. Повчальний досвід вітчизняної історії: політичні партії і 

організації у громадському житті України модерної доби. К.: 

Плеяди, 2002. 552 с.  

Верстюк В. Горобець Н., Толочко В. Україна і Росія в історичній 

ретроспективі: Нариси в 3 т. К.: Наукова думка, Т. 1: Українські 

проекти в Російській імперії. 2004. 504 c 

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української 

нації ХІХ-ХХ ст. К.: «Генеза», 2000. 360 с. 

Кульчицька О.В. Громадські та політичні організації Півдня України 

в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії. 

Херсонський державний університет. Південний архів. Збірник 

наукових праць. Історичні науки. Вип. 26. Херсон : Вид во ХДУ, 

2007. С. 84-90. 

Уська У. Політика офіційного Відня та галицького намісництва 

щодо русофільського руху у 1908 1914 рр. Історичні та 

культурологічні студії. Вип. 3. Львів: Інститут українознавства НАН 

України, 2004. С. 153-180. 

1917 рр.» 

Есе «Російські 

шовіністичні організації в 

Україні» 

2 год. 

Тема 2. Україна в 

Першій світовій війні 

(1914-1918 рр.) 

1.Дискусійні проблеми 

лекція, 

2 год. 

семінарське 

заняття, 

Нацiональнi вiдносини в Україні у ХХ столітті. Збірник документiв i 

матерiалiв. К.,1994. 

Україна в ХХ столітті. 1900-2000: Зб. док. і матеріалів. К., 2000. 

Українська суспiльно-полiтична думка в ХХ ст. Документи i 

підготовка конспекту 

семінарського заняття та 

візуалізованої презентації. 

Дидактичні ігри, групова 

5 б/5 б Середина  

вересня 

2019 р. 
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української історії. 

2. Причини війни і 

українське питання.  

3.Хід військових дій на 

території України в 

1914-1917 рр. 

Мобілізація українців в 

армії воюючих сторін. 

4.Українські січові 

стрільці:бойовий шлях, 

постаті, стрілецька 

поезіяі музика. 

5.Український 

національний рух у роки 

Першої світової війни. 

Діяльність політичних 

партій і громадських 

організацій. 

6.Східна Галичина і 

Північна Буковина в 

умовах російської 

окупації. Повсякденне 

життя українства в 

умовах війни. 

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

2 год. матерiали. Мюнхен,1983. Т.1. 

Хрестоматія з історії України [Текст] /упоряд. та авт. коментарів 

Уривалкін О.М. К. : КНТ, 2007.  

Павко А.І. Повчальний досвід вітчизняної історії: політичні партії і 

організації у громадському житті України модерної доби. К.: 

Плеяди, 2002. 552 с.  

Верстюк В. Горобець Н., Толочко В. Україна і Росія в історичній 

ретроспективі: Нариси в 3 т. К.: Наукова думка, Т. 1: Українські 

проекти в Російській імперії. 2004. 504 c 

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української 

нації ХІХ-ХХ ст. К.: «Генеза», 2000. 360 с. 

Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ ХХ ст.: Історичні нариси 

/ відп. ред. В. Смолій. К. : Наук. думка, 2002. 952 с. 

Жванко Л. Біженство Першої світової війни в Україні. Документи і 

матеріали (1914-1918 рр.) Харків: «ХНАМГ», 2010. 359 с. 

Жванко Л. М. Біженці Першої світової війни: український вимір 

(1914 – 1918 рр.): монографія. X. : Віровець А. П. «Апостроф», 2012. 

568 с. 

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна. У 2-х книгах. Кн.1: Історичні 

нариси / упорядн. О. Реєнт; ред. кол.: В. А. Смолій (голова). НАН 

України. Інститут історії України. К. : ТОВ Вид-во «КЛІО», 2014. 

784 с. 

Велика війна 1914-1918 рр. і Україна. У 2-х книгах. Кн. 2: Мовою 

документів і свідчень / ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. П. Реєнт 

(відп. ред.), О. Ю.Кирієнко (відп. секр.) та ін.; Ін-т історії України 

НАН України. К. : ТОВ Вид-во «КЛІО», 2015. 800 с. 

Венгерська В. Світова війна як індикатор процесу формування націй 

(на прикладі українців Австро-Угорської та Російської імперій).  

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». 

Вип. 23, 2009. С. 40-48. 

Реєнт О. Україна в період Першої світової війни: історіографічний 

аналіз.  Український історичний журнал. 2004. №4. С. 3-37. 

Реєнт О. Велика війна 1914-1918 рр. у сучасній українській 

історіографії. Український історичний журнал. 2014. №3. С. 4-21. 

робота 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Створіть таблицю 

«Українські січові 

стрільці» 

 

 «Особливості розвитку 

стрілецького живопису, 

літератури, музик, їх  

жанровість та 

особливості». 

 

Біженці Першої світової 

війни: український вимір 

(1914–1918 рр.) (підбір 

фото) 

 

Схема «Наслідки І світової 

війни» 

 

4 год. 

Тема 3. Українська 

національно-

демократична 

революція (1917-1918 

рр.) 

Лекція, 2 

год., 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

Винниченко В.К. Відродження нації. У 3-х ч. К., 1990. 

Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991. 

Махно Н. Воспоминания, материалы и документы. К., 1991. 

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле ( 1914 - 1920 ). К, 

2007. 

підготовка конспекту 

семінарського заняття та 

візуалізованої презентації,  

 

 

5б/5 б кінець 

вересня 

2019 р. 
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1.Дискусійні проблеми 

української історії 

періоду УЦР. 

2.Причини і характер 

революції. Утворення та 

конституювання 

Української 

Центральної 

3.Розгортання 

Української революції 

весною-влітку 1917 р. І і 

ІІ універсали. 

Генеральний 

Секретаріат. Урядова 

політична криза. 

Збройний виступ 

самостійників. 

4. Наростання 

політичної боротьби в 

Україні у вересні – 

жовтні 1917 р.: 

 5.Внутрішньополітичне 

становище в Україні кін. 

1917 р. ІІІ Універсал.  

6. Перша російсько-

українська війна: 

причини, хід, наслідки. 

“Червоний” терор в 

Україні. 

7.Причини 

проголошення ІУ 

Універсалу, його зміст 

та наслідки.  

Брест-Литовський 

мирний договір. 

Діяльність німецької 

військової адміністрації 

на Україні. Конституція 

УНР. Причини падіння 

УЦР та її історичне 

Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і 

матеріали. Ч.1. К., 1997.  

Грушевський М. На порозі нової України. Статті і джерельні 

матеріали. Нью-Йорк; Львів; Київ; Торонто; Мюнхен, 1992. 

Петлюра С. Статті. К.,1993. 

Симон Петлюра та його родина. Документи і матеріали. К., 1996.  

Скоропадський П. Спогади. Київ-Філядельфія, 1995. 

Україна в ХХ столітті. Збірник документів і матеріалів. 1900- 1939 

рр. К., 1997. 

Український національно-визвольний рух: Березень - листопад 1917 

року: Документи і матеріали. К., 2003. 

Україна в ХХ столітті. 1900-2000: Зб. док. і матеріалів. К., 2000. 

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У 2-х т. К., 

1996-1997. 

 Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис. К., 1999. 

Солдатенко В. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки. У 

4-х томах. Т. ІІ. Рік 1918. К.,2009. 

 Головченко В. І. Проблеми української державності в програмних 

документах вітчизняних соціалістичних партій періоду національно- 

демократичної революції (1917-1919 рр.). Вісник Харківського ун-ту. 

Х., 1996. № 387. С. 108-115. 

Козак О. В. Багатопартійність на Україні (1917 - 1925 рр.). 

Історіографія проблеми: дис. … канд. іст. наук: 07.00.06. Харків, 

1999. 220 с.  

 Котляр Ю. Повстанство. Селянський рух на Півдні України: 1917-

1925. Миколаїв; Одеса, 2003. 200 с. 

Любовець О. М. Ідейно-політичні процеси в українських партіях у 

контексті альтернатив революційної доби: автореф. дис.докт. іст. 

наук. К., 2006. 31с. 

Ковальчук М. Битва двох революцій: Перша війна Української 

Народної Реапубліки з Радянською Росією. 1917–1918 рр. Т. 1. К.: 

Стилос, 2015. 608 с. 

Кульчицький С. В. Російська революція 1917 року: новий погляд. К.: 

Наш час, 2008. 79 с. 

Галущак М. Українська автономія та національна армія в в рецепції 

Центральної Ради і Тимчасового уряду. Українознавство. 2016. №4 

(61) с.174-183. 

Крути.Січень 1918 року. [Текст]: док., матеріали, дослідж., 

кіносценарій / іст.-культурол. т-во "Герої Крут / упоряд. 

Я.Гаврилюк.К. :"Просвіта",2008. 840 с. 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами.  

Дискусія. 

Проблемні питання: 

Таблиця «Успіхи і невдачі 

внутрішньої політики 

УЦР». 

Створіть таблицю «Зміст 

1,2,3 і 4 універсали УЦР» 

В чому полягала 

непослідовність політики 

Української Центральної 

Ради влітку – восени 1917 

р.? 

Таблиця «Успіхи і невдачі 

зовнішньої політики 

УЦР». 

«Національно-культурне 

будівництво і релігійне 

життя в період 

Центральної Ради.» 

 

4 год. 
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значення. 

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

Бойко, О. Проблема визначення кордонів України в період 

Центральної Ради (1917-1918 рр.). Український історичний журнал. 

2008. № 1. С.31-45. 

Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навчальний посібник. К., 

1997.  

Тема 4. Українська 

Держава 

П.Скоропадського. 

1.Дискусійні проблеми 

української історії 

періоду Української 

Держави. 

2.Причини приходу. 

Внутрішня політика 

гетьмана 

П.Скоропадського. 

3.Перетворення у сфері 

культури в період 

гетьманату. 

4.Зовнішня політика 

Української держави. 

4.Ставлення політичних 

партій до перевороту 

гетьмана 

Скоропадського.  

Оформлення 

антигетьманської 

опозиції, її практичні 

кроки 

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918. Київ - Філадельфія. 

1995. 

Винниченко В.К. Відродження нації. У 3-х ч. К., 1990. 

Махно Н. Воспоминания, материалы и документы. К., 1991. 

Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і 

матеріали. Ч.1. К., 1997.  

Христюк П. Замітки і матеріали з історії української революції: В 4-х 

т. Т.З. Прага, 1921.  

Мазепа І. Україна в огні і бурі революції 1917-1921. К., 2003. 

Історія України. Документи. Матеріали / укладання, коментар 

В.Ю.Король. К., 2002. 

Петлюра С. Статті. К.,1993. 

Дипломатія УНР і Української Держави в документах і спогадах 

сучасників. У двох томах. К., 2008 

Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот, державотворень, людина. 

Історико-архівні нариси. К., 2003. 

Тимощук О.В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – 

грудень 1918 р.): Монографія. Харків, 2000. 

Пиріг Р.Я. Українська гетьманська держава 1918 року: Історичні 

нариси. К., 2011. 336 с. 

Капелюшний В.П. Здобута і втрачена незалежність: 

Історіографічний нарис української державності доби національно-

визвольних змагань (1917–1921 рр.). К., 2003.  

Гошуляк І. Українська державність і кримські татари (з досвіду 

взаємовідносин 1917–1918 рр.). Кримські татари: історія і сучасність 

(До 50-річчя депортації кримськотатарського народу): Матеріали 

Міжнар. наук. конф., Київ, 13–14 травня 1994 р. К., 1995. С.154 

Савченко В. Павло Скоропадський — останній гетьман України. Х., 

2008. 

 Солдатенко В. Україна в революційну добу: Історичні ессе-хроніки. 

У 4-х т. Т. ІІ. Рік 1918. К., 2009. 

 Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії. 

К.,2008.  

Терещенко Ю. Гетьманат Павла Скоропадського як прояв 

підготовка конспекту 

семінарського заняття та 

візуалізованої презентації,  

дискусія. 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Чи мав переворот 29 

квітня 1918 р. 

контрреволюційний 

характер? 

 

Створіть схему 

«Внутрішня політика 

Скоропадського» 

і «Зовнішня політика 

Скоропадського» 

Таблиця «Заходи 

гетьманату у культурній 

сфері» 

Чому консервативний 

український проект 

Скоропадського не мав 

майбутнього?  

Таблиця «Антигетьманські 

сили» 

6 год. 

5 б/5 б кінець 

вересня 

2019 р. 
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консервативної революції. Укр. іст. журн. 2008. №3. С.19-37. 

Кришина Н. Діяльність німецької військової адміністрації в Україні 

у 1918 році. К., 2006. 

Малиновський Б. Аграрна політика Австо-Угорщини та Німеччини в 

Україні 1918 р. Автореф. дис. ... канд. іст. наук. Дн-ськ,2002. 

Корновенко С. Аграрне законодавство П.Скоропадського у контексті 

вітчизняного та європейського досвіду вирішення земельного 

питання (1918-1921 рр.). Український історичний журнал. 2008. № 4. 

С.72-80. 

Любовець О. Уряди Української Держави П.Скоропадського. 

Історичний журнал. 2008. № 4. С.3-13 

Гай-Нижник П.П. Фінансова політика уряду Української Держави 

Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня-14 грудня 1918 р.). К., 

2004. 430 с. 

Тема 5. Директорія УНР 

1.Дискусійні проблеми 

української історії. 

2.Утворення Директорії. 

Антигетьманське 

повстання. Відречення 

гетьмана від влади. 

Вступ військ Директорії 

до Києва. 

3.Державотворча 

діяльність Директорії. 

Законотворча діяльність 

уряду УНР. 

Отаманщина. Єврейські 

погроми. 

4.Більшовицька агресія 

проти УНР. Війська 

Антанти на півдні 

України. 

Зовнішньополітична 

концепція УНР. 

5.Конгрес трудового 

народу. Акт злуки 

Української Народної 

Республіки і 

лекція, 

2 год. 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

Дипломатія УНР і Української Держави в документах і спогадах 

сучасників. У двох томах. К., 2008. 

Сідак В., Осташко Т., Вронська Т. Полковник Петро Болбочан: 

трагедія українського державника. К., 2004 

Винниченко В.К. Відродження нації. У 3-х ч. К., 1990. 

Донцов Д. Рік 1918, Київ. К., 2002. 

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921. У 2-х кн. 

Дніпропетровськ, 2001. 

Петлюра С. Статті. К.,1993. 

Україна в ХХ столітті. Збірник документів і матеріалів. 1900 – 1939 

рр. К., 1997. 

Україна в ХХ столітті. 1900-2000: Зб. док. і матеріалів. К., 2000. 

Липинський, В. Твори. Архів. Студії. Т. 1. К., 2003. 

Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної 

Республіки 1918–1920: Документи і матеріали. У 2 т. / ред. кол.: В. 

Верстюк (відп. ред.), О. Бойко, Р. Пиріг, Н. Маковська; упорядн.: В. 

Верстюк (керівник), Г. Басара-Тиліщак, В. Бойко, О. Бойко, А. 

Гриценко, О. Кудлай, Н. Маковська, О. Михайлова,Т. Осшашко, О. 

Щусь. НАН України. Інститут історії України; Центральний 

державний архів вищих органів влади і управління України; 

Дослідний інститут сучасної української історії (Філадельфія). Т. 1. 

К.: Вид-во Олени Теліги, 2006. 688 с. 

Дацьків, І. Дипломатія українських державних утворень у захисті 

національних інтересів 1917 – 1923 рр. Тернопіль, 2009. 

Політична історія України ХХ ст. : У 6 т. / редкол. І. Ф. Курас 

підготовка конспекту 

семінарського заняття та 

візуалізованої презентації. 

Дискусія, групова робота. 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Створіть схему «Причини, 

хід і наслідки 2 рад-укр 

війни» 

Таблиця «Внутрішня 

політика Директорії» 

Есе «Єврейські погроми»  

Висвітліть історичні 

чинники, що не сприяли 

реалізації Акту злуки: 

внутрішнього і 

зовнішнього характеру. 

Таблиця «Україна в 

політиці європейських 

держав» 

Порівняйте національну 

політику Денікіна і 

5 б/5 б початок 

жовтня 

2019 р. 

 



11 
Західноукраїнської 

Народної Республіки. 

6.Становище 

Української Народної 

Республіки взимку-

навесні 1919 р.  

7.Воєнно-політична 

обстановка в Україні 

влітку-восени 1919 р. 

Внутрішня і зовнішня 

політика УНР. 

8. Україна в радянсько-

польській війні. 

Здобутки і прорахунки 

Директорії. 

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

(голова) та ін. К. : Ґенеза, 2002–2003.  

Яблонський В. Від влади п’ятьох до диктатури одного: Історико-

політичний ана- ліз Директорії Української Народної Республіки. К. 

: Альтерпрес, 2001. 

Капелюшний В.П. Здобута та втрачена незалежність: 

історіографічний нарис української державності доби національно- 

визвольних змагань (1917 – 1921 рр.) К.: ОЛАН, 2003. 608 с. 

Великочий В. Українська історіографія про значення і наслідки акту 

злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року. Історія,філософія, 

релігієзнавство. 2008. № 1. С.43-49. 

Верстюк В.Ф. Симон Петлюра: політичний портрет (до 125-річчя від 

дня народження). Укр. іст. журн. 2004. №3.  

Боровик М. Селянський повстанський рух в Україні: особливості 

військової організації:[період Української революції 1917-20 рр.]. 

Історичний журнал:Наукове громадсько-політичне видання. К. : 

Вища школа. 2004. С.15-25. 

Коновал А. Селянський "батько" Нестор Махно і полум'яний 

революціонер Л.Д.Троцький//Історія в школі:Науково-методичний 

ж-л. К.:Етносфера. 2003. С.8-15. 

Врангеля. 

 4 год. 

Тема 6. 

Західноукраїнська 

Народна Республіка 

1.Дискусійні проблеми 

української історії 

ЗУНР. 

2.Причини і хід 

національно-

демократичної 

революції на 

західноукраїнських 

землях. Листопадовий 

зрив. Проголошення 

ЗУНР. 

3. Внутрішня політика 

ЗУНР. Організація 

державної влади. 

Соціально-економічна 

національна і 

культурно-освітня 

лекція, 

2 год. 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

Лозинський М. Галичина в рр. 1918 - 1920. Прага, 1922.  

Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923: Докум. і матер. 

у 5-ти томах. / укл. О.Карпенко, К.Мицан. Т.2. Івано-Франківськ: 

Лілея-НВ, 2001. 712 с.  

Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923: Докум. і матер. 

у 5-ти томах. Т. 3. Кн.1.  

Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923: Історія / кер. 

авт. кол. О.Карпенко. Івано-Франківськ: Сіверсія, 2001. 628 с.  

Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Львів : Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1998. 488 с. 

Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920. Нью-Йорк: Червона 

Калина, 1970. 228 с. 

 Баб'юк Т. Перший листопад у Станиславові:[1918 р.; спогади]. 

Станиславів у часи Західно-Української Народної Республіки 

[Текст]: документальні свідчення, спогади, оголошення, накази 

революційної доби /упоряд. І.Монолатій. Ів.-Франківськ, 2008. С.54-

62. 

Стахiв, М. Україна в добi Директорiї УНР. Т. 5: Директорiя i 

Антанта. Скрентон, 1964. 

Стопчак М. Політичні суперечності УНР і ЗУНР (ЗОУНР) у 

підготовка конспекту 

семінарського заняття та 

візуалізованої презентації. 

 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Створіть схему «Причини, 

хід і наслідки 

Листопадового зриву» 

«Внутрішня політика 

ЗУНР» 

Створіть схему «Причини, 

хід і наслідки укр-

польської війни» 

Створіть презентацію 

«Анти соборні сили в 

Україні» 

5 б/5 б Середина 

жовтня 

2019 р. 
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політика. 

4.Воєнно-політичне 

становище ЗУНР у 1918-

1919 рр. Українсько-

польська війна 1918-19 

рр. 

Міжнародно-правовий 

статус Східної Галичини 

в 1919-1923 рр.  

5.Причини поразки 

національно-

демократичної 

революції в Україні.  

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

повоєнній та новітній українській історіографії. Історичний журнал. 

2008. № 4. С. 55- 65. 

Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки). 

К., 2009. 

Дацків І. Дипломатичне співробітництво ЗУНР із УНР в добу 

Української революції. Університет. 2009. № 1. С.61-71. 

Тищик Б. Й. Західно-Українська Народна Республіка (1918–1923). 

Історія держави і права. Львів : Тріада плюс, 2004. 

Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. Львів, 1995. 

Литвин М. ЗУНР на геополітичній карті Центрально-Східної 

Європи. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, 

державність. Західно-Українська Народна Республіка. Вип.6 / Відп. 

ред. Ю.Ю.Сливка. Львів : Інститут українавства ім. І.Крип’якевича 

НАН України. 2000. С. 208-230. 

Литвин М. Регіональний сепаратизм чи етнополітичне 

самовираження? (Здобутки і прорахунки польської історіографії 

ЗУНР). Галичина. Науковий і культурно-правовий часопис. 2001. №5-

6. С. 202-210. 

Ситник О.М. Досвід державного будівництва ЗУНР як вияв 

прагнення до соборності українських земель. Наука. Релігія. 

Суспільство. 2002. №2. С. 111-116. 

Таблиця «Місце Східної 

Галичини в геополітичних 

концепціях урядів Антанти 

у 1918-1923 рр.» 

Висвітліть дипломатичну 

діяльність ЗУНР в 

еміграції. 

2 год. 

Тема 7. Політика 

більшовицького уряду 

в Україні у 1919–1920 

рр. 

1.Дискусійні проблеми 

української радянської 

історії. 

2.Українське питання в 

політиці 

більшовицького уряду. 

Окупація радянськими 

військами України в кін. 

1918-поч. 1919 рр.  

Утвердження 

більшовицького режиму 

в Україні. Червоний 

терор. 

3.Соціально-економічна 

 Верстюк В. Горобець Н., Толочко В. Україна і Росія в історичній 

ретроспективі: Нариси в 3 т. К.: Наукова думка, Т. 1: Українські 

проекти в Російській імперії. 2004. 504 c. 

Політична історія України ХХ ст. : У 6 т. / редкол. І. Ф. Курас 

(голова) та ін. К. : Ґенеза, 2002-2003.  

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української 

нації ХІХ-ХХ ст. К.: «Генеза», 2000. 360 с. 

Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ ХХ ст.: Історичні нариси 

/ відп. ред. В. Смолій. К. : Наук. думка, 2002. 952 с. 

Міхеєва О.К. Декілька листів з України 1919-го року (фрагменти 

оцінок безпосередніми учасниками подій початкового періоду 

радянської влади в Україні). Наука. Релігія. Суспільство. 2003. №3. 

С. 127-132. 

Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і 

матеріали. Ч.1. К., 1997.  

Верстюк В.Ф. Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси: В 

3 т. / В.Ф. Верстюк, В.М. Горобець, О.П. Толочко; Ред. рада: Литвин 

В.М. (голова) та ін.; НАН України, Ін-т історії України. К., 2004. 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Створіть схему «Причини, 

хід і наслідки воєнного 

комунізму в Україні» 

Напишіть есе «У чому 

полягали подвійні 

стандарти програмних 

засад більшовицької 

партії?» 

Створіть таблицю 

«Боротьба українського 

народу проти 

більшовицької окупації 

1919-1920 рр.» 

5 б/5 б Середина 

жовтня 

2019 р. 
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політика уряду УСРР у 

1919 р. 

Антибільшовицький 

повстанський рух. 

4. Напрями політики 

РКП(б) щодо України на 

поч. 1920 р. Воєнний 

комунізм зразка 1920 р. 

Повстанський рух. 

Становлення 

однопартійної системи в 

радянській Україні. 

 5.Україна в 

зовнішньополітичній 

концепції радянської 

Росії у 1920 р. 

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

Дмитрієнко М.Ф. Зміни в адміністративно-територіальному устрої 

України в 1919-1920 рр. Укр. іст. журн. 2004. №1. С. 43-52. 

Дорошко М. Номенклатура: керівна верхівка радянської України 

(1917-1938 рр.). К., 2008. 365 с.  

Єфименко Г.Г. Економічні аспекти національної політики Кремля 

щодо радянської України (1918-1919 рр.) Укр. іст. журн. 2006. №1. 

С. 83-101. 

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 - 

1928). К., 1996. 

Кульчицький С. В. УСРР в добу “воєнного комунізму” (1917-1920). 

К., 1994. 

Кульчицький С. Як вирішувалось “українське питання”: Чи була 

радянська Україна 1917–1922 рр. незалежною? Політика і час. 1994. 

№11. С. 66-72. 

Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ-ХХ ст. Історичні нариси. 

К., 2002. 

Політична історія України. ХХ століття: У 6 т./ редкол.: І.Ф. Курас 

(голова) та ін. К., 2002. Т.3 

Реєнт О. У робітнях історичної науки. К., 1999. 

Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси: В 3 т. / ред. рада: 

В.М. Литвин (голова) та ін.; НАН України, Ін-т історії України. К., 

2004. Т.2: Радянський проект для України. К., 2004. 

Українська революція і державність (1917–1920 рр.)/ авт. колектив: 

І.Л. Гошуляк (керівник) та ін. К., 1998.  

Українська революція. Історичні портрети/ упоряд.: Корновенко 

С.В., Морозов А.Г., Реєнт О.П. Вінниця, 2004. 

Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби 

творення і причини поразки. К., 2003. 

Домашенко Ю. Хто він, отаман Зелений? :[про Данила Терпила - 

отамана Дніпровської дивізії (1918-1919 рр.)]. Пам՚ять століть: 

Історичний науковий та літературний журнал. К. : Ред. ж-лу.№3-4. 

С.245-248. 

Українська революція не перетворилася в большевизм : [1917 - 1920 

рр.]. Кононенко К.С..Україна і Росія. Соціально-економічні підстави 

української національної ідеї 1917 - 1960 [Текст]. Мюнхен : 

Український Техніко-Господарський Інститут,1965. С. 63 - 112. 

Єфіменко Г. Г. Більшовицький центр і радянська Україна: 

економічні аспекти національної політики Кремля у 1917 - 1925 рр. 

Український історичний журнал. 2009. № 2. С. 96-109. 

Корновенко С.В., Морозов А.Г., Реєнт О.П. Україна під владою 

Створіть таблицю 

«Варшавський і Ризький 

мирні договори» 

Есе «Червоний терор в 

Криму». 

 4 год. 
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більшовиків у 1919 р. Корновенко Сергій Валерійович. Українська 

революція: Навч.посібник..-Вінниця:Фоліант,2004. С.262-279. 

Ніколаєв І. Політика більшовиків стосовно українських національно-

комуністичних партій в 1919-1920-х роках (на матеріалах 

Української комуністичної партії (боротьбистів) та Української 

партії лівих соціал-революціонерів (борбистів). Мандрівець: 

Всеукраїнський науковий ж-л гуманітарних студій. К. : Мандрівець. 

2002. С. 24-27. 

Тема 8. Культурне і 

духовне життя в 

Україні 1917–1920 рр. 

1. Національно-

культурне будівництво в 

період Центральної 

Ради. Перетворення у 

церковно-релігійній 

сфері. 

2. Умови розвитку 

української культури в 

період гетьманату. 

Здобутки. 

Проаналізуйте процес 

утворення і діяльність 

Української академії 

наук (УАН).Релігійне 

питання. 

3. Фактори культурного 

процесу в період 

Директорії. Доля 

значної частини 

української інтелігенції, 

яка з відступом армії 

УНР опинилася у 

радянській Україні, 

Польщі, Німеччині, 

Чехословаччині. 

4. Політика  уряду ЗУНР 

у сфері освіти, культури, 

релігії. 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

Ульяновський В. Церква в Українській Державі, 1917–1920 рр. (Доба 

Гетьманату Павла Скоропадського). К., 1997 

Федорів Ю. Історія церкви в Україні [Текст]. – Львів : Свічадо, 2001. 

364 с. 

Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальних 

національних і культурних процесах (1914–1939 рр.). К., 2004. 648 с. 

Огієнко, І. І. Українська церква: Нариси з історії Української 

православної церкви [Текст]: у 2-х т. Т. 1-2. К. : Україна, 1993. 284 с. 

Бушак С. Гетьман Павло Скоропадський і Українська Академія наук: 

[Про заснування Української Академії наук]. Сучасність. 2000. №11. 

С. 112-128. 

Геник Л. Митрополит Андрей Шептицький у боротьбі за 

український університет у Львові : (Початок XX ст.). Рід. шк. 2003. 

№3. С. 18-20. 

Данилюк Д. Історична наука на Закарпатті (кінець XVIII – перша 

половина XX ст.). Укр. іст. журн. 2000. №6.  

Ковпаненко Н.Г. Архітектурно-мистецька спадщина України в 

працях визначних учених 2-ої половини ХІХ – початку ХХ ст. Укр. 

іст. журн. 2005. №6. С. 112-128. 

Богуславська В. Г. Народна освіта в добу національно-

демократичної революції 1917–1920 рр. : автореф. дис. … канд. іст. 

наук: спец. 07.00.01 “Історія України” / В. Г. Богуславська ; 

Донецький національний ун-т. Донецьк, 2001. 19 с.  

Майборода С. В. Державне управління вищою освітою в Україні: 

структура, функції, тенденції розвитку (1917–1959 рр.) : автореф. 

дис. … д-ра наук з держ. управління: спец. 25.00.01 : Теорія та 

історія державного управління / Українська академія держ. 

управління при Президентові України. К., 2002. 36 с.  

Драч О. О. Розвиток початкової освіти в Україні (1861–1917 рр.) : 

автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний 

ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2002. – 17 с.  

підготовка конспекту 

семінарського заняття та 

візуалізованої презентації. 

 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Порівняйте політику 

урядів УЦР, 

Скоропадского, 

Директорії, ЗУНР, 

більшовицького 

керівництва у сфері 

культури. 

 

Створіть схему 

«Національна політика в 

період Укр революції» 

 4 год. 

5 б/ 

колоквіум 

10 

кінець 

жовтня 

2019 р. 
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5. Розвиток культури в 

радянській Україні. 

Більшовики і церква. 

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

 Кравченко А. А. Українська загальноосвітня середня школа в період 

визвольних змагань (1917– 1920 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук 

: спец. 07.00.01 “Історія України” / Запорізький держ. ун-т. 

Запоріжжя, 2002. 18 с.  

Сірополко С. О. Історія освіти в Україні / С. О. Сірополко ; ред. Ю. 

Вільчинський, Л. Масенко ; Український Вільний Ун-т, Друзі 

товариства ім. Григорія Ващенка. – К. : Наукова думка, 2001. – 912 с.  

 Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських 

університетів (1917–1921 рр.) : [монографія]. Кам’янець- 

Подільський : Аксіома, 2011. 643 с. 

Лебедєв Г. Український архітектурний стиль (середина XIX – 80-і 

роки XX ст.). Київ. старовина. 2000. №3.  

Савчук Б. Жіноцтво в суспільному житті Західної України (остання 

третина XIX ст. – 1939 р.). Івано-Франківськ, 1998. 

Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд 

культурного процесу.  К., 1993. 

Марчук М. Доба української революції: від мовної українізації до 

українознавчого змісту освіти. Марчук Микола.Освітні процеси в 

Україні в період національно-культурного відродження 1917-1920-х 

років [Текст]. Коломия : Вік,2002 . С. 5-22. 

Нікольченко Ю. М., Дубницька В. В. Інформаційний простір 

України у добу національно-демократичної революції 1917 - 1920 

років: аналіз актових джерел. Гілея. К., 2007 . С. 207 - 213. 

Оніщенко О. Діяльність українських жіночих організацій 

Наддніпрянщини за часів революції 1917 - 1921 рр. Київська 

старовина: Науковий історико-філологічний журнал. К. : Київський 

славістичний університет, 2003 . С.78-87. 

Тема 9. Українська 

СРР в умовах нової 

економічної політики 

(1921–1928 рр.) 

1.Дискусійні проблеми 

української історії 1921-

1928 рр. 

2.Державно-правовий 

статус України у 1919-

1922 рр.Процес 

входження УСРР до 

складу СРСР. 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

Архієрейський Д., Ченцов В. Більшовики проти соціалістичних 

партій:репресивні аспекти політичної боротьби 1920-х рр. З архівів 

ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2003. № 1. С. 19-49.  

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні (1917-1935): 

Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. К., 1994. 

Кн. 1. 432 с.; Кн.2. 688 с.  

Білошицький С. В. Встановлення партійного контролю над 

державними інститутами як засіб монополізації політичної влади 

(1917 - середина 1920-х рр.). Історія України. Маловідомі імена, 

події, факти: Зб. статей. - К., 2005. - Вип. 30. - С. 70-86.  

Василенко В. Більшовицькі амністії початку 1920-х рр. як засіб 

боротьби проти повстанського руху. З архівів ВУЧК ГПУ НКВД 

підготовка конспекту 

семінарського заняття та 

візуалізованої презентації. 

 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Напишіть есе «Протиріччя 

між правовим 

оформленням державних 

5 б/5 б кінець 

жовтня 

2019 р. 
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Фіктивність права 

виходу з Союзу РСР. 

3. НЕП в Україні: 

причини, хід, наслідки. 

Особливості 

впровадження непу в 

Україні: промисловість, 

с/г, торгівля і фінанси. 

Зміна у соціальній 

структурі українського 

суспільства.  

4. Голод 1921-1922 р. 

Діяльність радянських і 

зарубіжних організацій 

допомоги голодуючим. 

Голод і церква. 

5. Причини і 

закономірності поразки 

непу.  Результати непу. 

 

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

КГБ: науково-документальний журнал. К.-Харків:Права 

людини.2011. № 1 С. 89-155. 

Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в 

Україні 1917-1921 років / під заг. ред. В. Лободаєва; авт. кол.: Д. 

Архірейський, П. Ісаков, М. Ковальчук, Д. Красносілецький, В. 

Лободаєв, Б. Малиновський, Ю. Митрофаненко, Д. Михайличенко, 

В. Резніков. Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2017. 400 с. 

Ганжа О.І. Українське селянство в період становлення тоталітарного 

режиму (1917-1927 рр.): [монографія]. К., 2000. 208 с  

Гнітько С. Боротьба з контрабандою в Україні у 20-ті роки. З архівів 

ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2000. - № 2/4. С. 410-423. 

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної укр. нації 

ХІХ - ХХ ст. К., 1996. 

Єфіменко Г.Г. Більшовицький центр і радянська Україна: економічні 

аспекти національної політики Кремля у 1917-1925 рр. Український 

історичний журнал. К.:Дієз-продукт, 2002. С.96-109. 

Єфремов С. О. Щоденники, 1923 – 1929. К.: ЗАТ «Газета «РАДА», 

1997. 848 с. 

Іваненко В.В. Україна непівська: Аналіз соціальних аномалій 

південного регіону. Д.: Вид. ДНУ, 2006. 280 с. 

Кульчицький С.В. Україна між двома війнами. К., 1999. 

Кульчицький С.В. УСРР в добу НЕПу (1921-1928): Спроба побудови 

концептуальних засад реальної історії. К., 1995.  

Кульчицький С.В. Ціна “великого перелому”. К., 1991. 

Литвин В. Історія України (у 3-х томах): новітній час (1914-2004). 

Кн.1 К., 2005. 

Марочко В.І. Соціально-правовий статус колишніх поміщиків в 

УСРР 1920-х рр. Проблеми історії України ХІХ-початку ХХ ст. 

Випуск ХVIIІ. К.: 2010. 305 с. 

Мовчан О.М. Проблема працевлаштування в Україні (1920-ті роки). 

Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. К.: Ін-т історії 

України НАН України, 2009. Вип. 15. С. 121–130. 

Сергійчук В. Голод 1921 - 1923 років : [на основі невідомих до 

недавнього часу документів з таємних архівів]. Сергійчук 

Володимир. Як нас морили голодом [Текст]. К. : ПП Сергійчук 

М.І.,2006. С. 10 - 48. 

Сіроченко Г.В. Політичні репресії 20-30-х років ХХ ст. на території 

України крізь призму зарубіжної історіографії (1920-ті – 2010 рр.). 

Гілея. К., 2011. Спецвипуск. 2011. С. 210-217.  

Сіроченко Г.В. Політичні репресії 20-30-х років ХХ століття на 

зв'язків радянської 

України і Росії» 

Заповніть таблицю 

«Складові непу» 

Створіть схему «Причини, 

хід і наслідки непу» 

2 год. 



17 
території України крізь призму сучасної вітчизняної історіографії 

(1991-2009 рр.). Гілея. К., 2011. Випуск 43 (1). 2011. С. 176-183.   

Тема 10. «Українізація» 

(коренізація). 

1.Дискусійні проблеми 

політики українізації. 

2.Причини коренізаціі та 

її цілі, етапи. 

Коренізація і 

національні меншини. 

Опір українізації. 

3.Українізація 

початкової середньої і 

вищої освіти. Кампанія з 

ліквідації не писемності 

дорослих та її підсумки.  

4. Наука. Наукові 

товариства. ВУАН.  

5.Українське 

національне 

відродження в 

літературі і мистецтві. 

ЛІтературно-художні 

об’єднання. Літературна 

дискусія 1925-1928 рр. 

Кінематограф.  

6.Релігійне життя в 

Україні. Виникнення 

Української 

автокефальної церкви. 

7.Повсякденне життя. 

Побут і психологія 

людей в 20-і рр. 

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

 Сергійчук В.І. «Українізація Росії». Політичне ошуканство українців 

російською більшовицькою владою в 1923- 1932 роках. Зб. док. К., 

2000.  

Україна в ХХ столітті: Збірник документів і матеріалів. (1900-1939 

рр.) К., 1997. 

Україна в ХХ столітті. 1900-2000: Зб. док. і матеріалів. -К., 2000. 

Якубова Л. Д. Національно-культурне життя етнічних меншостей 

України (20–30-ті роки): коренізація і денаціоналізація. Український 

історичний журнал. 1998. № 6. С. 22–36; 1999. № 1. С. 41–55. 

Єфименко Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо 

радянської України (1932-1938): автореф. дис... канд. іст. наук: 

07.00.01. / НАН України. Ін-т історії України. К., 2001. 18 с.  

Політичний терор і тероризм в Україні. XIX – XX ст. Історичні 

нариси / авторський колектив Д.В. Архірейський, О.Д. Бажан, Т.Б. 

Бикова та ін. під керівництвом С.В. Кульчицького. К.: Наукова 

думка, 2002. 950 с.  

Сіроченко Г.В. Історіографія політичних репресій 20-30-х років ХХ 

ст. на території України крізь призму історичних праць радянського 

періоду (1920-1991 рр.). Гілея. К., 2011. Випуск 44 (2). С. 219-225.  

Федорів, Ю. Історія церкви в Україні [Текст]. Львів : Свічадо, 2001. 

364 с. 

Огієнко, І. І. Українська церква: Нариси з історії Української 

православної церкви [Текст]: у 2-х т. Т. 1-2. К. : Україна, 1993. 284 с. 

Даниленко В.М. Науково-педагогічна інтелігенція в роки голоду. 

Укр. іст. журн. 2003. № 5. С. 145-155. 

Дорошко М. З історії проведення політики українізації у 1920-ті 

роки. Київська старовина. 2004. № 1. С. 68-75. 

Касьянов Г.В. Сталінізм і українська інтелігенція 1920-1930-і рр. 

К.1991. 

Касьянов Г.В., Даниленко В.М. Сталінізм і українська інтелігенція 

(1920-30-і рр.). К., 1991.  

Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ-ХХ ст. Історичні нариси. 

К., 2002. 

Литвин Н. М. Вислання професури 1922 р. як один із методів 

ідеологічної боротьби проти наукової інтелігенції України. Гілея.-К.-

2011.Вип. 49. 

Куц О. Українізація як каталізатор духовного життя українського 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Заповніть таблицю 

«Розвиток української 

культури у 20-х рр. ХХ 

ст.» 

Створіть схему «Причини, 

хід і наслідки українізації» 

У чому полягає 

антиукраїнський характер 

теорії боротьби двох 

культур? 

Складові частини 

українізації. 

 

2 год. 

5б  

/5 б 

початок 

листопада 

2019 р. 
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суспільства 20-30-х років. Наукові записки Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України [Текст]: 

збірник наукових праць. К.,2006. Вип. 32. С.233-243. 

Мандрик Я.І. Перехід до загального навчання в радянській Україні 

(30-ті роки ХХ ст.): правда і фальш. Вісник Прикарпатського 

університету. Сер. Історія [Текст].-Ів.-Франківськ : ВДВ ЦІТ,2007. 

ХІІ-ХІІІ. С.32-36. 

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 – 

1928). К., 1996. 

Єфименко Г. Національні аспекти у формуванні компартійно-

радянського апарату в УРСР (1932 – 1938). Укр. іст. журнал. 2000. 

№5. С. 3 – 17. 

Тема 11.  Модернізація 

промисловості 

України (1929-1938 

рр.). 

1.Дискусійні проблеми 

індустріалізації в 

Україні. 

2. Соціально-політична 

підготовка “великого 

перелому”. Курс на 

“розгорнуте 

будівництво соціалізму 

по всьому фронту”.  

3.Сталінська 

індустріалізація 

України: причини, 

темпи і джерела 

індустріалізації. 

Наслідки першої 

п’ятирічки. Репресії 

проти господарників і 

спеціалістів. 

4.“Соціалістичне 

змагання”. Ізотовський 

рух. Стаханівський 

рух:+ і -. 

5.Результати 

 Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ 

ст. / Пер. з англ. К., 1997.  

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. 

Суспільно-політичний та правовий аналіз. У 2 кн. К., 1994. 

Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на 

Україні: 20–30-ті роки. К., 1991 

Кульчицький С. Відносини суспільства і держави: радянський 

варіант [Текст]. Історія в школах України. 2009. № 12. С. 45-

48.Закінчення. Початок див.: 2009. № 10. 

.Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-

1928). К., 1996. 

Кульчицький С.В. Ціна “великого перелому”. К., 1991. 

Ніколаюк Т.А. Політика держави щодо мотивації праці робітників у 

промисловості України (1929–1938).: Дис… канд. істор. наук.: 

07.00.01. Острог, 1999. 

Новохатько Л.М. Соціально-економічні і культурні процеси в 

Україні у контексті національної політики радянської держави (20-ті 

– середина 30-х рр. ХХ ст.): Дис… канд. істор. наук.: 07.00.01. К., 

1999. 

Кульчицький С. "Великий перелом": Україна в період 1923-

весни1930 рр. Історія в школах України: Науково-методичний ж-л. 

К.:Педагогічна преса. 2008. №1. С. 55-56; № 2, С. 52-56; № 3. С. 54-

56. 

Оніпко Т. В. Вплив держави на хлібозаготівельну діяльність 

вітчизняної споживчої кооперації в 1928 р. Гілея. К, 2011. Вип.44. С. 

130 - 138. 

Федун П. - "Полтава". Колоніальна господарська політика 

підготовка конспекту 

семінарського заняття та 

візуалізованої презентації.  

 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Заповніть таблицю 

«Радянські репресії у 20-

30-х рр.ХХ ст.» 

Створіть схему «ГУЛАГ» 

4 год. 

 

питання 

самостійно

ї роботи 

виносяться 

як на 

поточні 

самостійні 

роботи 

(5б), так і 

підсумкові 

контрольні 

роботи (10 

б) 

Середина  

листопада 

2019 р. 
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капітального 

будівництва у 

промисловості України 

в період 2 п’ятирічки. 

Група “А” і група “Б”. 

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

большевицьких імперіялістів в Україні:[1920-40 рр.]. Федун Петро - 

"Полтава". Концепція Самостійної України [Текст] / упоряд. і 

відп.ред. М.В.Романюк. Львів : НАН України інст українознавства 

ім. Крип'якевича,2008. 

 Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ-ХХ ст. Історичні 

нариси. К., 2002. 

Кульчицький С. Між двома війнами. (1921 – 1941). Укр. іст. 

Журнал. 1991 №9. С.3 - 20. 

 

Тема 12. Суцільна 

колективізація в 

Україні. Голодомор 

1932-1933 рр. 

1.Дискусійні проблеми 

української історії 

колективізації і 

голодомору 192-33 рр. 

2. Причини суцільної 

колективізації. Ножиці 

цін. Розкуркулювання. 

Опір селянства 

колективізації. Доля 

розкуркулених селян. 

3.Голодомор 1932 – 

1933 рр. в Україні. 

Причини, хід і наслідки 

голодомору. Канібалізм. 

Голодомор 1932-33 рр. і 

світ. 

4.Сільське господарство 

в 1934-1938 рр.  

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. 

Суспільно-політичний та правовий аналіз. У 2 кн. К., 1994. 

Борисенко В., Веселова О., Гриневич Л. Свідчення 

очевидців:[Голодомор 1932-33 рр. в Україні]//Національна книга 

памяті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні [Текст]. 

К.:Видавництво імені Олени Теліги,2008. С.45-144. 

Бурнашов Г. Протест ОУН проти Голодомору. Бурнашов Геннадій 

Васильович. Лицар великої ідеї [Текст]. Ів.-Франківськ:Нова 

Зоря,2004. С. 38 - 51. 

Верстюк В. Голодомор 1932-1933 років в Україні - геноцид 

українського народу. Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, 

демографічні наслідки, правова оцінка [Текст]:матеріали 

міжнародної наукової конференції. Київ, 25-26 вересня 2008 р..-

К.:ВД "Києво-Могилянська академія",2009. С. 15-31. 

Геноцид в українському селі 1932-1933 років: історико-

політологічний аналіз. Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ-

ХХ ст. Історичні нариси. – К., 2002. 

Головченко В. Голодомор 1932-1933 рр. в історичній і національній 

пам'яті. Гілея. Вип. 82. К., 2014. С. 46-53. 

Голод 1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою 

документів. К., 1991. 

Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами 

Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947: Злочини 

проти народу. К., 2000. 262 с. 

Граціозі А. Голод у СРСР 1931-1933 рр. та український голодомор : 

чи можлива нова інтерпретація? Український історичний журнал. 

2005. № 3. С. 120-131. 

Дорошко М. Визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні 

геноцидом: міжнародний аспект. Персонал. 2008. № 1. С. 102-104. 

Зімон Г. Чи був голодомор 1932-1933 рр. Інструментом "ліквідації" 

підготовка конспекту 

семінарського заняття та 

візуалізованої презентації.  

 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Створіть схему причини, 

хід і наслідки Голодомору 

Доведіть, що голод був 

планомірним знищенням 

українського селянства, 

засобом поставити його на 

коліна і позбавити будь-

яких думок про приватну 

власність.  

Заповніть таблицю «Опір 

українського села 

радянській політиці» 

 

4 год. 

Семінарсь

кі заняття 

оцінюютьс

я в 5 б. 

питання 

самостійно

ї роботи 

виносяться 

як на 

поточні 

самостійні 

роботи 

(5б), так і 

підсумкові 

контрольні 

роботи (10 

б) 

Кінець 

листопада 

2019 р. 
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українського націоналізму? Український історичний журнал. 2005. 

№ 2. С. 118-131. 

Колективізація і голод в Україні 1932-1933 рр. Зб. док. і матер. К., 

1993. 

Колективізація і голод на Україні 1928-1933: Збірник документів і 

матеріалів. К.,1992. 

Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. 

К. 1993.  

Кудряченко А. Голодомор в Україні 1932-1933 рр.: свідчення 

німецьких дипломатів. Пам'ять століть. 2007. № 2. С. 153-161. 

Кульчицький С. Голод 1932–1933 рр. в Україні як геноцид: мовою 

документів, очима свідків. К.: Наш час, 2008. 239 с. 

Кульчицький С. Голодомор-33: Сталінський задум та його 

виконання. Проблеми історії України : факти, судження, пошуки 

[Текст]: міжвідомчий збірник наукових праць. К.:Ін-т історії 

України НАН України,2006. Вип. 15. С.190-264. 

Національна книга памяті жертв Голодомору 1932-1933 років в 

Україні [Текст]. К.:Видавництво імені Олени Теліги, 2008. 

Патриляк Б. К. Опір українського селянства соціально-економічним 

заходам радянської влади наприкінці 1920-х - початку 1930-х рр. : 

історіографія проблеми. Гілея. К.,2012. Вип. 61. 

Розсекречена пам'ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в 

документах ГПУ-НКВД / Служба безпеки України, Міжнародний 

благодійний фонд "Україна 3000". К. : Стилос, 2007. 604 с. 

Сергійчук В. Голод 1932 - 1933 років : [на основі невідомих до 

недавнього часу документів з таємних архівів]. Сергійчук 

Володимир. Як нас морили голодом [Текст]. К.:ПП Сергійчук 

М.І.,2006 . С. 49 - 298. 

сталося й чому? (публікація А. Сидорука). Український історичний 

журнал. 2007. № 1. С. 185-200. 

Тема 13. Політична 

система в УРСР 30-х 

рр. Масовий терор. 

1.Дискусійні проблеми 

української історії. 

2. Диктатура Й.Сталіна. 

Культ вождя.  Облудний 

характер 

конституційних прав і 

Лекція, 2 

год. 

Україна в ХХ столітті: Збірник документів і матеріалів. (1900-1939 

рр.) К., 1997. 

Україна в добу "Великого терору" 1936-1938 роки / авт.-упоряд. : С. 

М. Богунов, В. А. Золотарьов, Ю. І. Шаповал [та ін.] ; редкол. : Ю. К. 

: Либідь, 2009. 542 с. 

Абраменко Л. М.  Репресовані прокурори в Україні: документи, 

нариси, матеріали. К. : Істина, 2006. 376 с. 

Марочко В. І. Репресовані педагоги України: жертви політичного 

терору (1929-1941). К. : Науковий світ, 2003. 302 с. 

підготовка конспекту 

семінарського заняття та 

візуалізованої презентації.  

 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Семінарсь

кі заняття 

оцінюютьс

я в 5 б. 

питання 

самостійно

ї роботи 

виносяться 

як на 

Кінець 

листопада 

2019 р. 
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свобод за Конституцією 

УРСР 1937 р. Уніфікація 

суспільного життя. 

3.Законодавча база 

репресивно-каральної 

політики. Каральні 

органи. 

4.Організація і 

проведення найбільших 

політичних процесів: 

А) методи фабрикації 

кримінальних справ; 

б) партійні чистки, 

в) процеси проти 

української інтелігенції.  

г) терор 1934-1938 рр.  

5. Соціально-

психологічні наслідки 

терору 1930-х рр.  

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ [Текст] : наук. і докум. журн. № 1/2 

(22/23) / Ін-т історії України, Служба безпеки України [та ін.]. К. : 

Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2004. 509 с. 

Сіроченко Г.В. Політичні репресії 20-30-х років ХХ століття на 

території України крізь призму сучасної вітчизняної історіографії 

(1991-2009 рр.) Гілея: науковий вісник. 2011. Випуск 43 (№ 1). С. 

176-182. 

Політичні репресії радянської доби в Україні [Текст] : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, Держ. іст. б-

ка України. К. : Арістей, 2008. 684 с. 

Політичні репресії в Україні (1917 - 1980-ті рр.) [Текст] : бібліогр. 

покажчик / Нац. акад.наук України, Голов. редакційна колегія 

науково-докум. серії книг "Реабілітовані історією. К. : Полісся, 2007. 

456 с. 

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. 

Суспільно-політичний та правовий аналіз. У 2 кн. К., 1994. 

Дорошко М. С. Сталінська «селекція» партійно-державної 

номенклатури УРСР у 1930-ті роки: причини та наслідки. Україна 

ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: зб. ст. К.: Ін-т історії України 

НАН України, 2005. Вип. 8. С.147–155. 

Касьянов Г.В., Даниленко В.М. Сталінізм і українська інтелігенція 

(1920-30-і рр.). К.: Наукова думка, 1991.  

Касьянов Г.В. Українська інтелігенція 1920-1930-х років: соціальний 

портрет та історична доля. К., 1992. 

Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки 

СРСР в Україні (кінець 1920-х — 1950-ті рр.). Історико-статистичне 

дослідження. Донецьк, 2003. 

Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ-ХХ ст. Історичні нариси. 

К., 2002. 

Ченцов В.В. Політичні репресії в радянській Україні в 1920-і рр. К., 

1999.  

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК — ГПУ — НКВД в 

Україні: особи, факти, документи. К., 1997. 608 с. 

Шаповал Ю.І. Сталінізм в Україні. К., 1992. 

Шаповал Ю.І. Україна: 1920–1950-і рр.: сторінки ненаписаної історії. 

К., 1993. 

Васильєв В. Діяльність органів ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ СРСР щодо 

арештів та допитів "антирадянських елементів" (1920-1940 рр.). 

Історія України. Маловідомі імена, події, факти [Текст]: збірник 

статей. К.:Ін-т історії України НАН України,2006. Вип. 33. С.195-

Розгляньте процес 

одержавлення партійного 

апарату. 

Проаналізуйте боротьбу 

більшовицького уряду з 

«українським буржуазним 

націоналізмом». 

Судові процеси проти 

діячів НКВС і ЧА. 

Боротьба з сім՚ями 

«ворогів народу». 

4 год. 

поточні 

самостійні 

роботи 

(5б), так і 

підсумкові 

контрольні 

роботи (10 

б) 
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204. 

Подкур Р. Реакція співробітників органів державної безпеки УРСР 

на припинення "великого терору" (листопад 1938 - 1939 рр.). З 

архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ: науково-документальний журнал. К.-

Харків: Права людини. 2009. №3. С. 136-167. 

 

Тема 14. Соціальна 

система УРСР в 30-х 

рр. ХХ ст. 

1.Дискусійні проблеми 

української історії. 

Зміни в соціальному 

складі населення. 

Робітничий клас. 

Джерела поповнення. 

Життя і побут. 

Соціальна 

диференціація.  

2. Формування 

партійно-державної 

номенклатури. Система 

пільг і привілеїв. 

Ієрархія.  

3. Життя і побут 

колгоспного села. Зміни 

в соціальній психології 

селян. Обмеження 

політичних і 

громадянських прав. 

4.Інтелігенція. 

Винищення старих 

кадрів. Формування 

“пролетарської” 

інтелігенції. 

5.“Спецконтингент”. 

ГУЛАГ. 

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

 Білан С. О. Впровадження політвідділів як надзвичайних органів 

влади в галузі сільського господарства у 30-х рр. ХХ ст. Гілея. К., 

2012. Випуск 62. 

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. 

Суспільно-політичний та правовий аналіз. У 2 кн. К., 1994. 

Вовк О. В. Негативні складові відносин українського селянства і 

радянських чиновників у 20-х роках ХХ століття. Гілея. К., 2012. 

Випуск 59. 

Вронська Т. “10 років без права листування” як чинник 

психологічного терору. Історичний журнал. 2009. № 3. С. 35–45. 

Гогохія Н. Культура масових свят та українське суспільство в 1930-х 

роках. Краєзнавство. 2010. №3. С. 183 - 189. 

Єфименко Г. Девіація та норма в житті вчителя напередодні 

"великого перелому" (на прикладі зі звільненням з роботи) : [зміни 

норм поведінки шкільних вчителів радянської України в 1929 - 1932 

рр.]. Краєзнавство. 2010. №3. С. 81 - 86. 

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ 

ст. К., 1997.  

Кучеренко І. Еволюція моралі радянського тоталітарного режиму. 

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних 

досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України [Текст]: збірник наукових 

праць. К.,2007. Вип. 33. С.234-243. 

Марчук В. В. Командно-бюрократичні механізми функціонування 

радянської політичної системи. Політична система України: 

проблеми становлення і розвитку [Текст]:монографія. К.:ЦУЛ,2008. 

С. 247 - 260. 

Подкур Р. Реакція співробітників органів державної безпеки УРСР 

на припинення "великого терору" (листопад 1938 - 1939 рр.). З 

архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ: науково-документальний журнал. К.-

Харків: Права людини. 2009. №3. С. 136-167. 

Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ-ХХ ст. Історичні нариси. 

К., 2002. 

Україна в ХХ столітті: Збірник документів і матеріалів. (1900-1939 

підготовка конспекту 

семінарського заняття та 

візуалізованої презентації.  

 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Проблема 

безпритульності. Практика 

ув’язнення підлітків за 

політичними мотивами, 

табірна дитяча трудова 

колонія. Проаналізуйте 

процес створення системи 

спеціальних дитячих 

закладів в структурі НКВС 

СРСР. 

Сталінська 

партноменклатура: 

український вимір. 

Повсякдення українського 

міста. 

Повсякдення українського 

села. 

Обличчя «радянської 

інтелігенції». 

Соціально-психологічні 

наслідки терору 1930-х рр. 

4 год. 

питання 

самостійно

ї роботи 

виносяться 

як на 

поточні 

самостійні 

роботи 

(5б), так і 

підсумкові 

контрольні 

роботи (10 

б). 

Поч. 

грудня 

2019 р. 
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використання в школі. рр.) К., 1997. 

Українська суспiльно-полiтична думка в ХХ ст. Документи i 

матеріали. Мюнхен,1983. Т.1. 

Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК — ГПУ — НКВД в 

Україні: особи, факти, документи. К., 1997. 608 с. 

Шаповал Ю.І. Сталінізм в Україні. К., 1992. 

Тема 15. Стан 

культури в Україні у 

1930-і рр. «Розстріляне 

відродження». 

1.Дискусійні проблеми 

української історії. 

2. Початкова, середня і 

вища освіта в УРСР 30-х 

рр. Політизація та 

ідеологізація.  

3. Розвиток української 

науки: здобутки і 

втрати. 

4.«Розстріляне 

відродження» у 

літературі і мистецтві. 

Театральне мистецтво. 

Кіно і театр.  

5. “Соціалістичний 

реалізм”: соціально-

психологічний феномен. 

6.Церковна політика. 

Ліквідація УАПЦ. 

Закриття і знищення 

храмів, культового 

життя і майна і споруд. 

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

 Нацiональнi вiдносини в Україні у ХХ столітті. Збірник документiв i 

матерiалiв. К.,1994. 

Україна в ХХ столітті: Збірник документів і матеріалів. (1900-1939 

рр.). К., 1997. 

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. 

Суспільно-політичний та правовий аналіз. У 2 кн. К., 1994. 

Трухманова С. Л. Політика партійно-радянського апарату щодо 

міської інтелектуальної еліти Поділля у 20-30-х рр. ХХ ст. Гілея. К., 

2012 Вип.61. 

Багаліка А. Ростріляне відродження: суто національне явище, чи 

загальна риса тоталітарної доби? Історія в середніх і вищих 

навчальних закладах України : науково-методичний журнал. К. : 

Антросвіт, 2005. С.24-25 . 

Касьянов Г.В., Даниленко В.М. Сталінізм і українська інтелігенція 

(1920-30-і рр.). К.: Наукова думка, 1991.  

Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки 

СРСР в Україні (кінець 1920-х — 1950-ті рр.). Історико-статистичне 

дослідження. Донецьк, 2003. 

Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина й доля 

західноукраїнської інтелігенції, 20–50-ті роки XX ст. К.: Наук. 

думка, 1994. 350 с. 

Сергійчук В.І. "Українізація Росії". Політичне ошуканство українців 

російською більшовицькою владою в 1923- 1932 роках. Зб. док. К., 

2000.  

Шаповал Ю.І. Сталінізм в Україні. К., 1992. 

Шаповал Ю.І. Україна: 1920–1950-і рр.: сторінки ненаписаної історії 

К., 1993. 

Україна: антологія пам'яток державотворення, Х-ХХ ст. [Текст] : у 

10 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. К. : Видавництво Соломії 

Павличко "Основи", 2009 . Т. 8 : Розстріляне відродження України 

(1920-1930) / упоряд., передм. та прим. Р. Мовчан. К. : [б.в.], 2009. 

776 с. 

Шевченко Л.В. Політичні переслідування наукових працівників 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

«Розстріляне 

відродження» у сфері 

літератури. 

«Розстріляне 

відродження» у сфері 

музики і театру. 

«Розстріляне 

відродження» у сфері 

науки. 

«Розстріляне 

відродження» у релігійній 

сфері. 

“Соціалістичний реалізм”: 

соціально-психологічний 

феномен. 

6 год. 

питання 

самостійно

ї роботи 

виносяться 

як на 

поточні 

самостійні 

роботи 

(5б), так і 

підсумкові 

контрольні 

роботи (10 

б) 

Поч. 

грудня 

2019 р. 
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ВУАМЛІНу: в контексті постанови ЦК КП(б)У від 3 листопада 1934 

р. Історія України: Маловідомі імена, події, факти : зб. статей / Ін-

т історії України НАН України та ін. К.: Рідний край , 2006. Вип. 33. 

С. 185-194. 

Марочко В. Репресовані педагоги України: жертви політичного 

терору (1929-1941). К. : Науковий світ, 2003. 302 с. 

Миронець Н. І. На тлі трагічної історії / Н. І. Миронець. К. : Вид-во 

О. Теліги, 2003. 160 с. 

Тема 16. 

Західноукраїнські 

землі в 1921 – 1938 рр. 

1.Дискусійні проблеми 

української історії. 

2.Українські землі в 

складі Польщі: 

А)Правовий статус 

Східної Галичини. 

Етапи польської 

політики щодо 

західноукраїнського 

населення у міжвоєнний 

період. Спроби 

денаціоналізації 

українського населення.  

В)економічне 

становище Західної 

України у міжвоєнний 

період; 

Г)діяльність політичних 

партій: 

А) ліворадикальний рух; 

Б) Українське 

національно-

демократичне 

об’єднання. 

В)Створення УВО та її 

діяльність. ОУН: 

ідеологія, програма і 

діяльність. 

лекція, 

2 год. 

семінарське 

заняття, 

2 год. 

Вегеш М. Карпатська Україна. Документи і факти. Ужгород: 

Карпати, 2004. 

Україна в ХХ столітті. 1900-2000: Зб. док. і матеріалів. К., 2000. 

Баран З. До питання про аграрну політику урядів міжвоєнної Польщі 

стосовно Західної України /З.Баран// Вісник Львівського 

університету. Серія історична. Львівський державний університет ім. 

І.Франка, 1998. Вип. 33. С. 146–153. 

Бойко І. Галичина у державно-правовій системі Австрії та 

АвстроУгорщини (1772-1918). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 

311 с. 

Віднянський С. В. Українське питання в міжвоєнній Польщі: основні 

проблеми й напрямки наукових досліджень у сучасній вітчизняній 

історичній науці. Укр. іст. журн. 2003. № 2. С. 39–55. 

Проект «Україна». Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі. 

Харків: Фоліо, 2017. 

Гудь Б. З історії етносоціальних конфліктів. Українці й поляки на 

Наддніпрянщині, Волині й у Східній Галичині в ХІХ – першій 

половині ХХ ст. Харків: Акта, 2018. 482 с. 

Комар В. Л. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921 – 1939 

рр.) / В. Л. Комар. Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2011. 360 с. 

Болдижар М. Державно-правовий статус Закарпаття (Підкарпатської 

Русі) в складі Чехословаччини. Ужгород : Ужгородський нац. ун-т, 

2001. 

Закарпаття 1919-2009 років: історія, політика, культура / 

україномовний варіант українсько-угорського видання / під ред. М. 

Вегеша, Ч. Фединець; [Редколег.: Ю. Остапець, Р. Офіцинський, Л. 

Сорко, М. Токар, С. Черничко. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 

2010. 720 с. 

Красівський О. Галичина у першій чверті ХХ ст. Проблема 

польсько-українських стосунків. Львів: Українська академія 

управління при Президентові України, 2000. 416 с. 

підготовка конспекту 

семінарського заняття та 

візуалізованої презентації.  

 

Робота з історичними 

термінами, історичними 

постатями, історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Методи діяльності УВО–

ОУН в Західній Україні у 

міжвоєнний період. 

Основні принципи 

зовнішньої політики ОУН. 

Українське питання в 

міжвоєнній Польщі. 

Волинський експеримент. 

Татарбунарське повстання. 

Особливості політичної 

боротьби в Закарпатті: 

русофільство, русинство, 

українофільство. 

Героїка, трагедія і 

Зародження, створення, 

формування з'єднань 

Карпатської Січі, їх 

військового вишколу, 

ідейно-патріотичного 

гарту, структури, 

забезпечення зброєю, 

керування, участі у 

5 б 

колоквіум 

10 б 

 

Індивідуал

ьне 

(проект) 10 

б 

 

середина 

грудня 

2019 р. 
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3.Українські землі у 

складі Румунії.  

А)Анексія українських 

земель Румунією. 

Характер політики 

румунського уряду 

щодо українців.  

Б)Татарбунарське 

повстання.  

В)Діяльність політичних 

партій.  

4. Закарпаття у складі 

Чехословаччини. 

Український 

національно-культурний 

рух. Особливості 

політичної боротьби в 

Закарпатті: 

русофільство, 

русинство, 

українофільство. 

5.Надання автономії 

Карпатській Україні. 

Створення Карпатської 

Січі. Проголошення 

незалежності 

Карпатської  України. 

Вторгнення угорських 

військ у Закарпаття. 

Практичне завдання: 

Навчально-методичний 

комплекс для 

використання в школі. 

Виздрик В. До питання становлення українського таємного 

університету у Львові. Вісник Національного університету "Львів. 

політехніка". Львів, 2009. № 652. С.116-121. 

Книш З. З таємних документів польської окупації Західньої України. 

Торонто, 1983. 288 с. 

Ринажевський Б.М. Політико-правові основи формування 

української державності на Закарпатті в умовах автономії у складі 

Чехословаччини. Вісн. Львів. ун-ту. Львів, 2002. Вип.9. Серія 

міжнародні відносини. С.149-156. 

Вегеш М. М. Карпатська Україна. Документи і факти. Ужгород : 

Карпати, 2004. 432 с. 

Національне питання в Україні XX – поч. XXI ст.: історичні нариси / 

ред. рада : В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Даниленко [та 

ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій ; авт. кол. : О. Г. Аркуша, В. Ф. Верстюк, 

С. В. Віднянський [та ін.]. К. : Ніка-Центр, 2012. 592 с. 

Мандрик М. В. Північна Буковина, Бессарабія та Закарпаття у 

контексті українського геополітичного чинника (кінець 1920-х – 

середина 1940-х рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. 

іст. наук : 07.00.01 – історія України [Електронний ресурс]. Режим 

доступу : irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?... 

Марценюк Р. Історіографія відродження українства на Закарпатті в 

1918–1939 рр. [Електронний ресурс]. Режим доступу : irbis-

nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?... 

Греченюк Н. Громадсько-політичні і культурні взаємини українців 

Східної Галичини і Закарпаття в першій половині ХХ ст. : огляд 

джерел і літератури. Carpatica – Карпатика : Актуальні проблеми 

політичної історії та духовності Закарпаття / Ужгород. націон. 

ун-т, НДІ карпатознавства. Ужгород, 2003. Вип. 28. С. 28 – 78. 

1. КалакураО. Я. Поляки в етнополітичних процесах на 

землях України у ХХ столітті. К. : Знання України, 2007. 507 с. 

Офіцинський Р. «З Карпатської України для нас почалася Друга 

світова» [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/03/15/117613/view_print/. 

Греченюк Н.І. Східна Галичина і Закарпаття: проблеми суспільно-

політичних взаємин (1918 – 1939 рр.): дис. канд. наук: 07.00.01/ 

Ужгородський національний університет, Ужгород, 2008. 

Віднянський С. Закарпаття: від «землі без імені» до власної 

державності – Карпатської України [Електронний ресурс]. Режим 
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Прокоп Мирослав. Україна і українська політика Москви 
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на теренах Закарпаття. 
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Терор і тероризм у Західній Україні//Політичний терор і тероризм в 

Україні. Х1Х - ХХ ст. Історичні нариси / відповід. ред. В.А.Смолій. 
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В’ятрович В. Основні принципи зовнішньої політики ОУН. Україн-

ський визвольний рух / Центр досліджень визвольного руху, Інсти-

тут українознавства ім. І.Крип’якевича. – Львів, 2004. – Збірник 3: 

До 75-ліття Організації Українських Націоналістів. – С. 16-29. 

Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української 

нації ХІХ - ХХ ст. К., 1996. 

Кентій А.В. Нариси історії організації українських націоналістів 

(1929-1941 рр.). К., 1998.  
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6. Система оцінювання курсу 
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Загальна система оцінювання 

курсу 

Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

26-49 

 

 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 

 

Підсумковий бал з навчальної дисципліни складається з підсумкового семестрового балу та балу за екзамен. 

Упродовж семестру студент отримує бали за різні види робіт, які сумуються в підсумкові семестрові бали. Підсумковий 

семестровий бал складається з суми балів, отриманих студентом денної форми навчання за свою навчальну діяльність протягом 

семестру і дорівнює сумі підсумкового балу за семінарські (практичні) заняття (максимально 20 балів), балу за 2 модульні 

контрольні роботи (20 балів) і балу за індивідуальну роботу (10 балів) та в сукупності може складати максимально 50 балів.  

 

Вид контролю Поточний 

контроль 

Контр. 

робота 

№1 

Контр. 

робота №2 

Індивідуальне 

завдання 

(конспект і захист 

монографії тощо) 

Сума 

балів за 

модулям

и 

Екзаме

н  

Підсумкова 

оцінка у 100-

бальній 

шкалі 

Максимальна кількість 

балів, яку може набрати 

студент 

20 10 10 10 50 50 100 

(50+50) 

 

При обчислені підсумкового семестрового балу враховується: 

Поточні оцінки успішності (5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «задовільно», 2 – «незадовільно» ) – виставляються під час 

проведення семінарських занять; 

Підсумкова оцінка за семінарські заняття виставляється студенту в кінці семестру за результатами роботи на семінарських 

заняттях і є середнім арифметичним (заокругленим до сотих) всіх отриманих оцінок за семінарські заняття. Отримані «незадовільні» 

оцінки враховуються при додаванні оцінок і входять у загальну кількість отриманих оцінок  

Приклад обрахунку підсумкової оцінки за семінарські (практичні) заняття: 

З навчальної дисципліни студент протягом семестру отримав 4, 4, 3. Підсумкова оцінка за семінарські заняття за семестр 

складає: (4+4+3) : 3 = 3,66667 ≈ 3,67. 

Підсумковий бал за семінарські заняття (максимально 20 балів) – підсумкова оцінка за семінарські заняття, помножена на 

коефіцієнт 4, заокруглена до цілого (наприклад, якщо підсумкова оцінка за семінарські заняття 3,67, то підсумковий бал за 

семінарські заняття буде становити 3,67× 4 = 14,68≈ 15 балів); 
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Бал за модульну контрольну роботу (максимально 20 балів). З навчальної дисципліни передбачено написання двох 

контрольних робіт, тому остаточні бали за модульну контрольну роботу визначаються як середнє арифметичне, заокруглене до 

цілого (наприклад, за першу контрольну студент отримав 10 балів, а за другу – 8, то остаточний бал за контрольну роботу буде 

становити 10+8= 18 балів); 

Бал за індивідуальну роботу (максимально 10 балів) – бали за виконані індивідуальні (індивідуально-дослідні) завдання. 

*студенту, який має наукові публікації, виступи на наукових конференціях, бере активну участь в роботі студентського 

наукового гуртка, був учасником олімпіад, конкурсів з відповідної (чи суміжної) дисципліни за поданням наукових керівників чи 

керівників наукових гуртків та  рішенням кафедри в підсумковий семестровий бал може додаватись максимально 10 балів за участь 

в науковій роботі (за умови, що підсумковий семестровий бал не перевищує 50 балів) 

Поточний контроль проводиться на всіх видах аудиторних занять. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня 

підготовки студентів до виконання конкретної роботи. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між 

науково-педагогічним працівником та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. 

Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як науково-педагогічним працівником для коригування методів і 

засобів навчання, так і студентами для планування самостійної роботи. Особливим видом поточного контролю є колоквіум. 

Поточний контроль може проводитись у формі усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних заняттях та 

лекціях, у формі виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі комп’ютерного тестування тощо. 

Результати поточного контролю враховуються при визначенні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

Принципи оцінювання роботи студентів на  

семінарських заняттях 

       Оцінювання знань студентів на семінарських заняттях проводиться за 5-ти бальною шкалою. На занятті пропонується якісне 

оцінювання знань студентів шляхом виставляння балів від «1» до «5». Позначення «0» виставляється студентові за відмову від 

відповіді на занятті через непідготовленість, що впливатиме на його підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. Кожен студент 

зобов’язаний взяти участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі впродовж семестру. 

        Пропущене заняття або негативну оцінку студент зобов’язаний «відпрацювати» у формі, визначеній викладачем. При цьому 

може виставлятися оцінка, а попередня не впливатиме на середній бал студента.  

Завдання контролю знань студентів під час проведення семінарських занять зводяться до того, щоб: 

- виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що вивчається; 

- визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

- виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи; 

- стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

 Контроль знань студентів під час проведення семінарських занять може відбуватись в наступних формах: 

- детальний усне опитування; 

- дискусійне обговорення питань (в групах);  

- індивідуальне розв’язування проблемних запитань чи завдань; 

- тести; 

- письмова (до 30 хв.) самостійна робота по варіантах тощо. 

❖             Критерії поточної оцінки («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») 

Оцінка «п'ять» ставиться, якщо студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу, 

усвідомлені уміння і навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; відповідь чітка і завершена, у письмовій 

роботі не повинно бути помилок. Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної історіографії, вміє їх використовувати 
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під час відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає історичну термінологію і наукову періодизацію, 

володіє понятійним апаратом, відмінно орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні 

операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс 

між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, 

доводити, порівнювати історичний матеріал. Повною мірою володіє історичним критичним мисленням, аналізом (вміє розбивати 

історичну інформацію на компоненти, розуміючи їх взаємозв’язки та організаційну структуру. Наприклад, вивчення окремих 

елементів дисиденства (партій, організацій, форм, методів ін.) і синтезом (поєднати частини разом, щоб одержати ціле з новою 

системною властивістю. Наприклад, розгляд дисиденства як як єдиного, складного цілого, як цілісну систему, ін.). Здатен (на) 

самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить в умовах 

неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем; будує переконливу 

аргументацію,  застосовує оптимальну стратегію діяльності, бере на себе відповідальність і поважає думку інших; проводить 

рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності, рецензує відповіді ровесників. Бере активну участь у груповій роботі,  

висловлює аргументовану думку,використовуючи джерела, має сформовані соціальні навички. Може порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, 

розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. Знає культурну спадщину українського народу, бачить 

внесок інших національностей у неї.  

Оцінка «чотири» ставиться, якщо студент(ка) має глибокі і повні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички, 

здатен (на)  щодо їх застосування на практиці; відповідь чітка і практично завершена, у письмовій роботі є незначні помилки. 

Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної історіографії, вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. 

Знає історичну термінологію і наукову періодизацію, володіє понятійним апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, 

володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні 

факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Достатньо володіє історичним критичним 

мисленням, аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, 

процеси і тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні способи 

розв’язання суспільних проблем, що дозволить в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання 

власних проблем; будує аргументацію на основі 2-3 доказів, може рецензувати відповіді ровесників. Може порівнювати й оцінювати 

діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, 

однак неможе розкрити внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Має певний рівень синтетичного мислення. Бере участь у групових формах роботи в межах етики професійних взаємин, зокрема 

дискусіях, прес-конференціях, формує аргументацію (в аргументації зустрічаються окремі неточності), базовану на здобутих 

знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях;   застосовує оптимальну стратегію діяльності; проводить 

самооцінку пізнавальної діяльності, поважає думку інших. Добре знає історію української культури вказаного періоду,  поважає 

різноманітність та мультикультурність в Україні. 

Оцінка «три» ставиться, якщо у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), елементарні уміння і 

навички; не здатен (на) повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; відповідь не чітка і спрощена, у письмовій 

роботі є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, але не вміє їх використовувати під час відповіді 

на запитання, а просто перераховує. По-середньо знає історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, задовільно 

орієнтується в історичній хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, 
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аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Посередньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і 

синтезом. Здатен (на) по середньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) інтегрувати 

знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати, рецензії відповідей ровесників 

поверхові. Знає історичну персоналістику, але не може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні 

чинники діяльності історичних осіб. 

Не має синтетичного мислення. Бере пасивну участь у групових формах роботи в межах етики професійних взаємин, зокрема 

дискусіях, прес-конференціях;   не застосовує оптимальну стратегію діяльності, не бере на себе відповідальність; не проводить 

рефлексію, самооцінку та коригування пізнавальної діяльності. Не має системних знань з історії української культури,  поважає 

різноманітність та мультикультурність в Україні. Оцінка «два» ставиться, якщо у студента (ки) елементарні знання фактичного 

матеріалу (до 25%), відсутні уміння і навички, тому не здатен (на) їх використати на практиці; відповідь не змістовна і не доречна, у 

письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії, не вміє їх 

використовувати під час відповіді на запитання. Практично не знає історичну термінологію (до 25%), незадовільно орієнтується в 

історичній хронології (до 25%), не володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, 

доводити, порівнювати історичний матеріал. Не володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом. Не здатен (на) 

оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні. Відсутня об՚єктивна і неупереджена аргументація, самооцінка і оцінка 

інших. Знає історичну персоналістику на рівні переліку історичних постатей. У групових формах роботи тільки присутній (я) без 

особистої відповідальності, стратегії; не дотримується норм професійної етики. 

❖ Критерії оцінювання індивідуального завдання  

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень  

1-2 Кейс виконаний незадовільно, оскільки відтворити його зміст самостійно не може, відповідь недолуга, із значними 

помилками. Немає навичок командної роботи, не бере на себе відповідальність. Захист кейсу спрощений, із значними 

помилками. Не здійснював (ла) пошук інформації. Відсутня будь-яка аргументація. Відсутні самостійні висновки і 

синтетичні зв՚язки. Не здатен використати наявний матеріал для роботи в школі. 

3-6 Кейс виконано задовільно. Студент може репродуктивно відтворити змісту кейсу, однак у його відповіді є помилки. 

Відсутні окремі складові кейсу. Може використати наявний у кейсі навчальний матеріал, але його зміст  не достатній; 

відповідь не чітка і спрощена. Здатен (на) по середньо оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не 

здатен (на) інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати. Вміє 

організовувати пошук історичної інформації, але не може її критично проаналізувати. Визначає роль людського фактора в 

історії, однак без необхідної аргументації. 

Не має синтетичного мислення. Бере пасивну участь у кейс-технології;   не застосовує оптимальну стратегію діяльності, не 

бере на себе відповідальність. Демонструє на посередньому рівні здатність використати знання, уміння і навички, необхідні 

для роботи в навчальних закладах середньої освіти.  

7-8 Кейс виконаний добре. Помилки під час захисту незначні. Є самостійні висновки на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів і принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонуються певні способи розв’язання суспільних 

проблем, що дозволяє в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних і суспільних 

проблем; аргументація є, але не повна (75%). Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, однак неможе розкрити 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. Має добрі знання з історії української культури. 
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Має певний рівень синтетичного мислення. Бере участь у роботі підготовки і захисту кейсу в межах етики професійних 

взаємин, застосовує оптимальну стратегію під час захисту, чітко дає відповіді на запитання одногрупників; може приймати 

рішення на основі сформованих ціннісних орієнтирів. Керується моральними та етичними нормами, з повагою і розумінням 

ставиться до інших.  

9-10 Здатність презентувати власну творчу інтерпретацію (версію, розуміння, оцінку) історичних явищ на основі захисту кейсу, 

ставити під сумнів усталені погляди, спростовувати стереотипи,  при захисті використовує значний обсяг джерел і 

літератури, висновки самостійні, тези здійснені на високому рівні, студент створив значну кількість роздаткового матеріалу 

тощо. 

Підготовлений у кейсі матеріал здатен використати на практиці; відповідь чітка і завершена. Здатен (на) самостійно на 

основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, дотримуючись 

принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем, що дозволить 

в умовах неповної (недостатньої) інформації інтегрувати знання для розв’язання власних та суспільних проблем; будує 

переконливу аргументацію, рецензує відповіді ровесників. Вміє організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз 

та інтерпретацію історичної інформації; може використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси під час 

підготовки кейсу. Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних 

цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності 

історичних осіб. 

Має синтетичне мислення. Бере активну участь у кейсі на всіх етапах його підготовки і презентації в межах етики 

професійних взаємин, формує аргументацію, базовану на здобутих знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних 

цінностях;   застосовує оптимальну стратегію діяльності, бере на себе відповідальність; проводить рефлексію, самооцінку 

та коригування пізнавальної діяльності; вміє долати труднощі; приймати рішення на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів. Знає історію української культури,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні.  

❖ Критерії оцінки виконання контрольної роботи (Колоквіуму) 

❖ 2+1+1+6=10 балів 

1 контрольна (10 балів) +2 контрольна(10 балів) = 20 балів (максимальна кількість) 

Тести на знання хронології (1 повністю правильна відповідь – 0,2 бали, частково правильна – 0,1. 

10 тестів*0,2= 2 бали (максимальна кількість) 

Тести на знання історичних постатей (1 повністю правильна відповідь - 0,2 бали, частково правильна – 0,1. 5 тестів*0,2= 1 бал 

(максимальна кількість) 

Тести на знання історичних джерел (або історіографії) (1 повністю правильна відповідь - 0,2 бали, частково правильна – 0,1. 5 

тестів*0,2= 1 бал (максимальна кількість) 

[Або заповнення контурних карт (1 повністю правильна відповідь - 0,2 бали, частково правильна – 0,1. 5 завдань*0,2= 1 бал 

(максимальна кількість)] 

2 теоретичні завдання максимальна кількість 6 балів (оцінки сумуються і діляться на 2). 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1-2 у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і навички, тому не здатен (на) їх 

використати на практиці; у письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями 
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вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на 

запитання. Практично не знає історичну термінологію і наукову періодизацію (до 25%), незадовільно орієнтується в 

історичній хронології (до 25%), не володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, 

доводити, порівнювати історичний матеріал. Не володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом Не здатен 

(на) оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні. Відсутня об՚єктивна і неупереджена аргументація. Знає 

історичну персоналістику на рівні переліку історичних постатей. Не має синтетичного мислення. 

3 у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), елементарні уміння і навички; не здатен (на) 

повною мірою використати знання, уміння і навички на практиці; відповідь не чітка і спрощена, є суттєві помилки. 

Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної історіографії на рівні їх перерахунку. По-середньо знає історичну 

термінологію і володіє понятійним апаратом, задовільно орієнтується в історичній хронології, не достатньо володіє 

просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний 

матеріал. посередньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом.Здатен (на) по середньо оцінювати 

суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання для розв’язання власних та 

суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати. Знає історичну персоналістику, але не може порівнювати й 

оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського 

фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Не має синтетичного мислення, поважає різноманітність та мультикультурність в Україні, але української культури не знає. 

Демонстує вдосконалення з низьким рівнем автономності здобуті під час навчання компетенції.  
4-5 студент(ка) має глибокі і повні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і навички з навчальної дисципліни; 

відповідь чітка і практично завершена, є незначні помилки (не більше 4). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями 

вітчизняної історіографії, вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. Знає історичну термінологію, володіє 

понятійним апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні 

операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  

баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Достатньо володіє історичним критичним мисленням, аналізом і 

синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і 

тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні способи 

розв’язання суспільних проблем; будує аргументацію (75%). Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із 

позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, однак не може розкрити 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. Виявляє певний рівень синтетичного мислення; знає 

історію української культури,  поважає різноманітність та мультикультурність в Україні 
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6 студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і 

навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; відповідь чітка і завершена, у відсутні помилки (не 

більше 2). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної, вміє їх використовувати під час відповіді на 

запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає історичну термінологію і наукову періодизацію, володіє 

понятійним апаратом, відмінно орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні 

операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  

баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати,співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. На високому рівні володіє історичним критичним мисленням, 

аналізом і синтезом. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, 

процеси і тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати способи 

розв’язання суспільних проблем; будує переконливу аргументацію. Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних 

осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, розкривати 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб, знає історію української культури,  поважає 

різноманітність та мультикультурність в Україні.  

 

Зміст питань, що виносяться на екзамен, форма та структура завдань та їх оцінювання визначається керівником курсу, 

затверджується на засіданні кафедри. 

Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за семінарські заняття і складає підсумковий 

семестровий бал. 

Вимоги до письмової роботи Семестровий підсумковий контроль з навчальної дисципліни є обов’язковою формою контролю навчальних досягнень 

студента. Він проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового екзамену у терміни, встановлені графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни. Екзамен – форма 

підсумкового контролю, яка передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу з усієї 

дисципліни, здатності творчо використовувати здобуті знання та вміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. 

Зміст екзаменаційних завдань та критерії оцінювання встановлюються кафедрою історії України. 

Семестровий екзамен оцінюється від 1 до 50 балів. Зміст питань, що виносяться на екзамен, форма та структура завдань та їх 

оцінювання визначається керівником курсу, затверджується на засіданні кафедри. 

Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за семінарські заняття та індивідуальні завдання, 

виконані в результаті самостійної роботи, і складає підсумковий семестровий бал.  

Критерії оцінювання завдань на екзамені (наведено максимальну кількість балів, яку можна здобути за відповідь на кожне 

завдання): 

Завдання Кількість балів 

1 теоретичне 13 балів 

2 теоретичне 13 балів 

3 теоретичне 13 балів 

5 знання хронології 0,5 бал•5=2,5 балів 

4 знання історичних постатей, 

термінів 

0,5 бал•4= 2 бали 

3знання історичних термінів 0,5 бал•3=1,5 бали 
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1 практичне (характеристика 

історичного джерела)  

5бали 

Разом 50 балів 

 

Університетська шкала Національна шкала 

40 – 50 балів Відмінно (5) 

30 – 39 балів Добре (4) 

25 – 29 балів Задовільно (3) 

1 – 24 балів Незадовільно (2) 

 

Бал Критерії оцінювання навчальних досягнень за теоретичне завдання 

1-3 у студента (ки) елементарні знання фактичного матеріалу (до 25%), відсутні уміння і навички, тому не здатен (на) їх 

використати на практиці; у письмовій роботі є суттєві помилки (більше 75%). Не ознайомлений(а) з досягненнями 

вітчизняної історіографії, джерелознавства, науковими концепціями, та не вміє їх використовувати під час відповіді на 

запитання. Практично не знає історичну термінологію (до 25%), незадовільно орієнтується в історичній хронології (до 

25%), не володіє просторовою компетенцією; не вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, 

порівнювати історичний матеріал. Не володіє історичним критичним мисленням, аналізом і синтезом Не здатен (на) 

оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні. Відсутня об՚єктивна і неупереджена аргументація. Знає 

історичну персоналістику на рівні переліку історичних постатей. Не має синтетичного мислення, не знає історію 

української культури. 

4-6 у студента (ки) є суттєві помилки в знанні фактичного матеріалу (більше 50%), наявні помітні прогалини у формуванні 

умінь і навичок, що не дозволить повною мірою використати їх у професійній діяльності; використанні знань, умінь і 

навичок на практиці; відповідь не чітка і спрощена, є суттєві помилки. Ознайомлений(а) з досягненнями вітчизняної 

історіографії на рівні їх перерахунку. По-середньо знає історичну термінологію і володіє понятійним апаратом, 

задовільно орієнтується в історичній хронології, не достатньо володіє просторовою компетенцією; не вміє 

систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) по середньо 

оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, до кінця не здатен (на) інтегрувати знання для розв’язання 

власних та суспільних проблем. Не може переконливо аргументувати. Знає історичну персоналістику, але не може 

порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати 

роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб. 

Не має синтетичного мислення, не знає історію культури в Україні. Демонструє елементарне вдосконалення здобутих 

під час навчання компетенцій. 

7-10 студент(ка) має добрі знання програмного матеріалу (75%), сформовані уміння і навички, здатен (на) застосовувати 

знання, уміння і навички у професійній діяльності; відповідь чітка і практично завершена, є незначні помилки (не більше 

4). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної, вміє їх використовувати під час відповіді на запитання. 

Знає історичну термінологію, володіє понятійним апаратом, добре орієнтується в історичній хронології, володіє 

просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями 

історичні факти, події та явища); створює розумний  баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною 
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складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен 

(на) самостійно на основі сформованих ціннісних орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, 

дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості, пропонувати певні способи розв’язання суспільних 

проблем; будує аргументацію (75%). Може порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції 

загальнолюдських та національних цінностей; визначати роль людського фактора в історії, однак не може розкрити 

внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб, знає культурні процеси в Україні. 

Виявляє певний рівень синтетичного мислення. 

11-13 студент(ка) виявляє глибокі, повні, цілісні, міцні і творчо засвоєні знання програмного матеріалу, усвідомлені уміння і 

навички, необхідні для роботи в навчальних закладах середньої освіти; відповідь чітка і завершена, у відсутні помилки 

(не більше 2). Ознайомлений(а) з найновішими досягненнями вітчизняної історіографії, вміє їх використовувати під час 

відповіді на запитання, вміє ставити під сумнів сталі принципи та ідеї. Знає історичну термінологію, володіє понятійним 

апаратом, відмінно орієнтується в історичній хронології, володіє просторовою компетенцією (інтелектуальні операції, 

що дають змогу бачити за умовно-площинними зображеннями історичні факти, події та явища); створює розумний  

баланс між соціальною, економічною, політичною і культурною складовою історії, вміє систематизувати, співставляти, 

аналізувати, доводити, порівнювати історичний матеріал. Здатен (на) самостійно на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів оцінювати суспільні явища, процеси і тенденції в Україні, дотримуючись принципів наукової об’єктивності й 

неупередженості, пропонувати способи розв’язання суспільних проблем; будує переконливу аргументацію. Може 

порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; визначати 

роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви й зовнішні чинники діяльності історичних осіб, знає 

історію української культури. Виявляє синтетичне мислення; поважає різноманітність та мультикультурність в Україні.  

 

Зміст питань, що виносяться на екзамен, форма та структура завдань та їх оцінювання визначається керівником курсу, 

затверджується на засіданні кафедри. 

Отриманий в результаті здачі екзамену бал додається до виставлених балів за семінарські заняття і складає підсумковий 

семестровий бал. 

Семінарські заняття Тема 2. Україна в Першій світовій війні (1914-1917) 2 

Тема 3. Українська національно-демократична революція (1917-1918) 2 

Тема 4. Українська Держава П.Скоропадського. 2 

Тема 5. Директорія УНР. 2 

Тема 6. Західноукраїнська Народна Республіка. 2 

Тема 8. Культурне і духовне життя в Україні 1917–1920 рр. 2 

Тема 9. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.) 2 

Тема 12. Суцільна колективізація в Україні. Голодомор 1932-1933 рр. 

 

 

2 

Тема 16. Західноукраїнські землі в 1921 – 1939 рр. 2 
 

Умови допуску до підсумкового Належне виконання: 
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контролю 1) змісту питань планів семінарських занять, а також завдань, які виносяться на самосттійну роботу. 

2) індивідуальних робіт  

Студент (-ка) допускається до підсумкового контролю (екзамену) за умови відпрацювання усіх «заборгованостей» та набору 50 і 

більше балів.  

7. Політика курсу 

Лекції передбачають системний і послідовний виклад навчального матеріалу. Відвідування лекцій для студентів є обов’язковим. 
Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять також є обов’язковою умовою успішного складання курсу. Пропонуються наступні форми 
роботи на семінарських заняттях: виступ, опонування, рецензія, участь у дискусії, прес-конференції, захист кейсів ін. При цьому враховуватимуться лише логічно 
обґрунтовані виступи, альтернативна теза чи спростування поданої, а не фактична підтримка тези виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи доповнення, що 
дійсно сприятиме розгляду проблеми. Важливим є використання студентами навчального матеріалу новітньої історії України для майбутньої професії «вчитель історії і 
суспільствознавчих предметів», вміння формувати навчально-методичний комплекс з тем для використання в школі. 
Політика курсу передбачає перездачу усіх невиконаних завдань в силу серйозних запізнень на заняття або пропущених пар без поважних причин. За умови відсутності 
студента (-ки) на лекції чи семінарського заняття, отримання негативної оцінки на семінарських заняттях або ж невчасного виконання індивідуальної роботи 
визначений день для відпрацювання пропущених аудиторних занять, негативних оцінок та подачі індивідуальних робіт – середа, 14.00 год. – 16.00 год. У випадку 
запозичених робіт, випадків плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування), недобропорядної поведінки в аудиторії викладач пропонує студентові (-ці) 
повторно виконати необхідний вид роботи. 

8. Рекомендована література 

Нацiональнi вiдносини в Україні у ХХ столітті. Збірник документiв i матерiалiв. К.,1994. 
Україна в ХХ столітті. 1900-2000: Зб. док. і матеріалів. К., 2000. 
Українська суспiльно-полiтична думка в ХХ ст. Документи i матерiали. Мюнхен,1983. Т.1. 
Христюк П. Замітки і матеріали з історії української революції: В 4-х т. Т.З. Прага, 1921.  
Мазепа І. Україна в огні і бурі революції 1917-1921. К., 2003. 
Хрестоматія з історії України [Текст] /упоряд. та авт. коментарів Уривалкін О.М. К. : КНТ, 2007.  
Павко А.І. Повчальний досвід вітчизняної історії: політичні партії і організації у громадському житті України модерної доби. К.: Плеяди, 2002. 552 с.  
Західно-Українська Республіка 1918-1923 : історія / керівник автор. колективу й відповід. редактор Олександр Карпенко. Івано-Франківськ : Сіверсія, 2001. 628 с. 
Верстюк В. Горобець Н., Толочко В. Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси в 3 т. К.: Наукова думка, Т. 1: Українські проекти в Російській імперії. 2004. 504 
c. 
Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції, 20–50-ті роки XX ст. К.: Наук. думка, 1994. 350 с. 
Красівський О. Галичина у першій чверті ХХ ст. Проблема польсько-українських стосунків. Львів: Українська академія управління при Президентові України, 2000. 416 
с. 
Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х — 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження. Донецьк, 2003. 
Політична історія України ХХ ст. : У 6 т. / редкол. І. Ф. Курас (голова) та ін. К. : Ґенеза, 2002-2003.  
Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. К.: «Генеза», 2000. 360 с. 
Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ ХХ ст.: Історичні нариси / відп. ред. В. Смолій. К. : Наук. думка, 2002. 952 с. 
Велика війна 1914-1918 рр. і Україна. У 2-х книгах. Кн.1: Історичні нариси / упорядн. О. Реєнт; ред. кол.: В. А. Смолій (голова). НАН України. Інститут історії України. 
К. : ТОВ Вид-во «КЛІО», 2014. 784 с. 
Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 - 1928). К., 1996. 
Кульчицький С. В. УСРР в добу “воєнного комунізму” (1917-1920). К., 1994. 
Реєнт О. У робітнях історичної науки. К., 1999. 
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Солдатенко В. Україна в революційну добу. Історичні есе-хроніки. У 4-х томах. T. II. Рік 1918. K.,2009.
Кульчицький С. В. Російська революція 1917 року: новий погляд. K.: Наш час, 2008. 79 с.
Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. К. 1993.
Кульчицький С. Голод 1932-1933 pp. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків. K.: Наш час, 2008. 239 с.
Велика війна 1914-1918 pp. і Україна. У 2-х книгах. Кн. 2: Мовою документів і свідчень / ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. П. Реєнт (відп. ред.), О. Ю.Кирієнко (відп.
секр.) та ін.; Ін-т історії України НАН України. К. : ТОВ Вид-во «КЛІО», 2015. 800 с.
Хома І. Історія військового формування Січових стрільців (1917-1919 роки): монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 240 с.
Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 pp. Львів: НАНУ, Ін-т українознавства ім. Івана Крип’якевича, 2005. 523 с.
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