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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Історія України ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ 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 другої половини ХХ століття – початку ХХІ ст. є важливою складовою частиною загального курсу вітчизняної історії не тільки у вузі, але і в 

загальноосвітніх школах (11 клас). Хронологічно він охоплює події становлення і розвитку модерної української нації, зокрема, добу визвольних змагань 1939-

1991 рр., період здобуття незалежності України та її становлення. Особливістю курсу новітньої історії України є багатоплановість і дискусійність теоретичних 

проблем, синкретичний характер розглядуваних подій та явищ, пропонованих студентам до засвоєння. 

Історія України ІІ-ої пол. ХХ – поч. ХХІ 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 ІІ-ої пол. ХХ – поч. ХХІ 

ст.», вміти їх використовувати у шкільному курсі «Історія України»  (11 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 другої 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. 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 1939-2019 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 («дисиденство», «еволюційний тоталітаризм», «неосталінізм», «непотизм» ін.) (D5); 

–  діяльність історичних осіб,  розуміти їх роль і місце в національно-визвольному русі 2-ої ХХ – поч. ХХІ ст., революцій періоду незалежності, Героїв Небесної 

Сотні, героїв АТО ін. (D6). 

вміти: 

– чітко і логічно відтворювати базові історичні знання з новітньої історії України 2-ої пол. ХХ ст. – початку ХХІ ст., оцінювати нові відомості, факти, події 

та інтерпретації в контесті 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 стуктурно-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 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 2-ої пол. ХХ – поч. ХХ ст., дотримуючись принципів наукової об’єктивності й неупередженості,  

будувати переконливу аргументацію (D22); 

– брати участь у груповій роботі, розвивати соціальні навички, 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 ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ 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 ІІ-ої пол. ХХ ст. – початку ХХІ ст., оцінювати нові відомості, факти, 

події та інтерпретації в контесті формування цілісної історичної картини України, необхідних для роботи в навчальних закладах середньої освіти (С10). 

Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчений матеріал з історії України, формувати й науково аргументувати власну позицію,вміти її презентувати,  брати 

активну участь у дискусіях, поважаючи думку інших (С11). 

Здатність володіти термінологією і науковою періодизацією  з історії України ІІ-ої пол. ХХ ст.– початку ХХІ ст. (С14). 
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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 УПА, дисидентів, героїв 

Небесної Сотні і АТО 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 ІІ-ої пол. ХХ ст., «Революції на граніті, «Помаранчевої революції», «Революції гідності», ін.); на 

основі усвідомлення історії України ІІ-ої пол. ХХ ст. – початку ХХІ 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). 

 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

8-й 

семестр 

014 Середня освіа (історія) ІУ курс Нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага 

оцінки 

Термін 

виконан

ня 

Тема 1. Україна на 

початку Другої 

світової війни (1939-

1941 рр.) 

1.          Вступ до 

курсу. 

Дискусійні проблеми 

української історії 

1939-1941 рр.  

2. Українське питання 

у міжнародній 

політиці напередодні 

та на початку Другої 

світової війни.  

Західноукраїнські  

Лекція, 2 

год. 

 

Нацiональнi вiдносини в Україні у ХХ столітті. Збірник документiв i 

матерiалiв. К.,1994. 

Депортації. Західні землі України кінець 1930 – початок 1950-х рр. 

Документи, матеріали, спогади. Львів, 1996. Т.1. 

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

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

О.М. К. : КНТ, 2007.  

Розгортання українського визвольного руху на Прикарпатті в період 

радянізації західноукраїнських земель (1 вересня 1939 р. - 22 червня 1941 р.) 

/від.редактор проф.М. Кугутяк. Український національно-визвольний рух на 

Прикарпатті в ХХ столітті [Текст] : документи і матеріали. Ів.-

Франківськ:КПФ "ЛІК",2009. Том 2. Книга 1. С.15-157. 

Андрухів І., Француз А. Станіславщина: двадцять буремних літ (1939–1959). 

Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. Рівне – Івано-

Франківськ, 2001. 

Робота з історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

Групова робота. 

Проблемні питання: 

Чи можна погодитися 

із трактуванням 

радянською 

історіографією походу 

Червоної армії на 

початку війни як 

«золотого вересня»? 

5\5 Березен

ь 

2020 р. 
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землі  в політичних 

концепціях 

Німеччини та 

Радянського Союзу. 

3. Вступ радянських 

військ на 

західноукраїнські 

землі. 

4. Становище 

українського 

населення у 

Генеральній губернії і 

радянській Україні. 

5. Бачення  

українськими 

демократичними 

центрами вирішення 

українського питання 

на першому етапі 

війни. 

Практичне завдання: 

Навчально-

методичний комплекс 

для використання в 

школі. 

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. 

Брицький П.П. Україна у Другій світовій війні (1939–1945). Чернівці, 1995. 

 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. Т.4. К. : Наук. думка, 2003. 584 с.  

Баран В. К. Україна: західні землі: 1939-1941 рр. Луцьк, 2009. 448 с. 

Баран В.К., Токарський В.В. «Зачистка»: політичні репресії в західних 

областях України у 1939-1941 рр. Л. : Ін-т українознавства ім. 

І.Крип’якевича НАН України, 2014. 456 с. 

Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Суспільно-

політичний та історико-правовий аналіз: У 2 т. К. : Либідь: Військо України, 

1994. Кн. 1. 422 с.; Кн. 2. 428 с.  

Косик В. Україна i Нiмеччина у Другiй свiтовiй вiйнi. Львiв, 1993. 

Радянські органи державної безпеки у 1939-червні 1941 р.: документи ГДА 

СБ України [Текст] / упоряд. Василь Даниленко, Сергій Кокін. 

К.:ВД"Києво-Могилянська академія",2009 . 

Кучер В. І.     Україна 1941-1944: трагедія народу за фасадом Священної 

війни [Текст] : [монографія]. К. : Білоцерківдрук, 2011. 368 с. 

Андрухів І.О. Релігія і церква в політиці радянської влади та її прояви на 

теренах Прикарпаття в період Другої світової війни (1939-1945) [Текст]. Ів.-

Франківськ : Тіповіт, 2006. 

Шаповал Ю. Друга світова війна: викладання, дослідження, маніпулювання. 

Дзеркало тижня. 2013. № 16. 26 квітня-17 травня. Режим доступу: 

http://gazeta.dt.ua/history/druga-svitova-viyna-vikladannya-doslidzhennya-

manipulyuvannya-_.html. 

Шаповал Ю. Українська Друга світова:[історіографія Другої світової війни]. 

Сторінки воєнної історії України [Текст]: збірник наукових статей /НАН 

України. Ін-т історії України. К., 2006. Вип.10. Ч.1. С.92-99. 

Кульчицький С. Історія України : підруч. для 11 класу. К., 2011. 

Для чого український 

демократичний табір, а 

зокрема ОУН б перед 

війною пішов на 

неприховану співпрацю 

з вермахтом і чому 

націоналісти вірили в 

те, що німецьке 

командування 

погодиться на 

підготовку українських 

солдатів, незважаючи 

на негативне ставлення 

фюрера і його 

найближчого оточення 

до створення в 

перспективі 

української держави? 

Які обставини 

зумовлювали ці 

політичні ілюзії? 

5 год. 

. 

Тема 2. Україна на 

першому етапі 

радянсько-німецької 

війни. 

1.Дискусійні 

проблеми української 

історії. 

семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

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. 

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

О.М. К. : КНТ, 2007.  

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації. 

Групова робота. 

Робота з історичними 

термінами, 

5 б. / 5 

б. 

Березен

ь 

2020 р. 

 

http://gazeta.dt.ua/history/druga-svitova-viyna-vikladannya-doslidzhennya-manipulyuvannya-_.html
http://gazeta.dt.ua/history/druga-svitova-viyna-vikladannya-doslidzhennya-manipulyuvannya-_.html
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2.Напад Німеччини 

на СРСР. Причини 

невдачі радянської 

армії. 

3.Воєнні дії на 

Україні у 1941 р.  

4.Мобілізаційні 

заходи радянського 

уряду. Репресивні 

заходи сталінського 

режиму. 

5.Бойові дії навесні і 

влітку 1942 р. 

Практичне завдання: 

Навчально-

методичний комплекс 

для використання в 

школі. 

 

 

Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних 

матеріалів / Зібрав і впорядкував В. Косик.  Т. 1-4.-Львів, 1997-1999. 

Сергійчук В. Український здвиг 1941-1955 [Текст]. Том 5 : 

Наддніпрянщина. К. : Українська Видавнича Спілка, 2005. 836 с. 

Політична історія України ХХ століття. К., 2003.  

Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–

1945). К., 1999. 

Косик В. Україна під час Другої світової війни 1939-1945 рр. К.,1992. 

Кучер В.І., Чернега П.М. Україна у Другій світовій війні (1939-1945). 

Посібник для вчителя. К., 2004. 

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. 

Гриневич В. А. Суспільно-політичні настрої населення України в роки 

Другої світової війни (1939-1945 рр.). К. : Інститут політичних і 

етнонаціональних досліджень НАН України, 2007. 520 с. 

Муковський І. Т. Звитяга і жертовність: українці на фронтах другої світової 

війни / В. Д. Конашевич (ред.). К. : Пошуково-видавниче агенство “Книга 

Пам’яті України”, 1997. 568 с. 

Буцько О.В. Військовополонені в СРСР (1941-1945 рр.). Український 

історичний журнал. 2000. №4. С.120–126. 

Гриневич В.А. Напад Німеччини на СРСР і криза лояльності сталінському 

режиму в Україні. Сторінки воєнної історії України. 2003. Вип.7. Ч.2. 

С.100–115. 

Марінченко О.О. Демографічний вимір поразки 1941 р.: масштаби втрат 

РСЧА військовополоненими на території України. Український історичний 

журнал. 2013. № 3. С.151–171. 

Чернявська В. Особливості та наслідки походу Червоної армії в Бессарабію 

та Північну Буковину (28.VІ - 5.VІІ.1940). Сторінки воєнної історії України 

[Текст]: збірник наукових статей /НАН України. Ін-т історії України. 

К.,2004. Вип.8. Ч.1. С.187-195. 

Мінгазутдінов А.Ф. Причини трагедії початкового періоду Великої 

Вітчизняної війни в новітній українській історіографії.  Сторінки воєнної 

історії України. Вип. 7. Ч. 1. К., 2003. С. 42-47. 

Легасов Л., Шевченко Н. Долі генералів - командувачів фронтів і армій, які 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Тактика «випаленої 

землі» та інші злочинні 

дії комуністичного 

режиму під час війни 

Як ви розумієте слова 

О. Довженка, 

занотовані в 

щоденнику навесні 

1942 р.: «На 

українських ланах і 

селах в огні і полум’ї 

вирішується доля 

людства, вирішується 

велетенська проблема 

світової гегемонії»? 

5 год. 
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брали участь в обороні та визволенні Києва. Сторінки воєнної історії 

України [Текст]: збірник наукових статей /НАН України. Ін-т історії 

України. К.,2006. Вип.10. Ч.1. С.255-289. 

Марінченко О. О. Демографічний вимір поразки 1941 р.: масштаби втрат 

РСЧА військовополоненими на території України. Український історичний 

журнал. Київ, 2013. №3. С. 151–171. 

Тема 3. 

Нацистський режим 

на території 

України. 

Розвиток 

української 

культури в період 

війни 

1.Дискусійні 

проблеми української 

історії. 

2.Генеральний план 

«Ост». 

Державно-

адміністративний 

устрій на Україні та 

особливості 

окупаційної 

адміністрації на 

українській території. 

Органи управління. 

3. «Новий порядок на 

Україні»: 

А)Соціально-

економічна політика 

нацистів. 

Б)Репресії проти 

українського 

цивільного населення 

військовополонених 

та остарбайтерів.  

В)Голокост в Україні. 

4.Проблеми 

семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

 

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. 

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

О.М. К. : КНТ, 2007.  

Архіви окупації. 1941–1944 / Держ. ком. Архівів України; Упоряд. 

Н.Маковська. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. 872 с. 

Брицький П.П. Україна у Другій світовій війні (1939-1945). Чернівці, 1995. 

Гальчак С. “Східні робітники” з Поділля у Третьому рейху: депортація, 

нацистська каторга, опір поневолювачам. Вінниця : “КнигаВега” ВАТ 

“Віноблдрукарня”, 2003 . 344 с 

Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.: Історичні нариси: у 2-х кн. 

Київ : Наукова думка, 2011. Кн. 2. С. 7–44.  

Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж; НьюЙорк; 

Львів, 1993. 660 с. 

Кицак Б. В. Окупаційна система підготовки медичних кадрів в 

райхскомісаріаті «Україна» у 1941–1943 рр. Гілея: науковий вісник. Збірник 

наукових праць. К.: «Видавництво «Гілея», 2016. Вип. 113. С. 79–82.  

Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. 

Історичні нариси / За ред. С. Кульчицького. К.: Наукова думка, 2005. 496 с.  

Шайкан В. О. Колабораціонізм на території рейхскомісаріату Україна та 

військової зони в період Другої світової війни : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня доктора іст. наук : спец. 07.00.01 "Історія України”; Донец. 

нац. ун-т. Донецьк, 2006. 41 с. Режим доступу: 

http://www.twirpx.com/file/841210/. 

Король В. Трагедія військовополонених на території України у 1941-1945 

роках. К. : Генеза, 2002. 208 с. 

Шайкан В. О. Колабораціонізм на території рейхскомісаріату "Україна" та 

військової зони в період Другої світової війни / О. Є. Лисенко (відп.ред.). 

Кривий Ріг : Мінерал, 2005. 468 с. 

Шайкан В. Колабораціонізм в Україні в роки Другої світової війни: 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації,  

групова робота. Есе. 

Міні-проект. 

 

Робота з історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Прокоментуйте 

твердження історика: 

«Україна під 

німецькою окупацією 

стала 

великомасштабною 

моделлю 

концентраційного 

табору. Як і в таборах, 

лінія між опором та 

співпрацею, роллю 

жертви та співучастю в 

злочинах режиму стала 

розмитою і 

непомітною. Кожен 

робив особистий вибір, 

і тим, хто вижив, 

довелося жити зі 

своїми рішеннями 

5 б. / 5 

б. 

Березен

ь 

2020 р. 
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колабораціонізму в 

Україні. 

5.Розвиток 

української культури 

в період війни 

 

Практичне завдання: 

Навчально-

методичний комплекс 

для використання в 

школі. 

 

 

 

 

 

характерні риси та особливості. Сторінки воєнної історії України [Текст]: 

збірник наукових статей /НАН України. Ін-т історії України. К.,2006. 

Вип.10. Ч.1. С.484-494. 

Олійник Ю.В., Завальнюк О.М. Нацистський окупаційний режим в 

генеральній окрузі «Волинь-Поділля» (1941-1944 рр.). Хмельницький: 

Поліграфіст-2, 2012. 320 с. 

Україна у Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси: у 2-х т. 

Т. 1 / Ред. О. Є. Лисенко. К. : Наукова думка, 2011. 734 с. 

Себта Т. Адміністративно-територіальний устрій Райхскомісаріату Україна 

у термінах і назвах: походження та сучасне бачення. Наукові записки 

Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. 

Грушевського.  Т. 19. Кн. ІІ. Ч. 2. К., 2009. С. 116-125. 

Гончаренко О. Система управління окупованими територіями України. 

Україна у Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси. Т. 1. К. : 

Наукова думка, 2010.  С. 321–368. 

Гончаренко О. М. Функціонування окупаційної адміністрації 

Рейхскомісаріату «Україна»: управлінсько-розпорядчі та організаційно-

правові аспекти (1941–1944). К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. 600 с. 

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. 

Курилишин К. М. Україномовна легальна періодика часів нацистської 

окупації (1939–1944): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Львів, 2008. 223 с. 

Кицак Б. В. Окупаційна система підготовки медичних кадрів в 

райхскомісаріаті «Україна» у 1941–1943 рр. Гілея: науковий вісник. Збірник 

наукових праць. К.: «Видавництво «Гілея», 2016. Вип. 113. С. 79– 82. 

Гінда В. Освітня політика нацистів в райхскомісаріаті «Україна». Сторінки 

воєнної історії України: зб. наук. статей. Київ, 2012. Вип. 15. С. 61–75. 

після війни, декому в 

гармонії, а декому в 

муках совісті. Але 

майже всі страждали 

від провини за те, що 

вижили» (С. Плохій). 

Як ви розумієте ці 

слова? 

Прикарпаття в добу 

«нового порядку». 

Гето, концтабори, 

табори смерті. 

Освітня політика 

нацистів. 

5 год. 
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Тема 4. Український 

національно-

визвольний рух в 

1941-1943 рр. 

Українсько-

польські відносини. 

1.Дискусійні 

проблеми української 

історії. 

2.Ідеологія, соціальна 

база, тактика і 

стратегія рухів Опору 

в Україні: а)Акт про 

відновлення 

Української держави. 

Склад і завдання 

Українського 

державного 

правління.  

Б) Діяльність ОУН у 

1941-1942 рр. 

Українська 

повстанська армія.  

В) ОУН (б) і ОУН (м) 

у 1943 р. 

Г)Поліська Січ. 

3..Особливості 

розгортання 

радянського руху 

опору.  

4. Українсько-

польські відносини в 

період Другої світової 

війни. 

Практичне завдання: 

Навчально-

методичний комплекс 

для використання в 

школі. 

Лекція, 2 

год., 

семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

 

 В’ятрович В. Історія з грифом “Секретно”. Львів: Центр дослідження 

визвольного руху, 2011. 204 с. 

Вінцковський Т. Нікульча І. Українське самостійницьке підпілля у 

Трансністрії (1941– 1944 рр.). Український історичний журнал. 2007. № 5. 

С. 123–134. 

Патриляк І. 1943 рік в історії ОУН і УПА. Український визвольний рух. 

Львів, 2009. Зб. 13. С. 133–195.  

Патриляк І. К. “Встань і борись слухай і вір…”: українське націоналістичне 

підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.): Монографія.Центр 

дослідження визвольного руху. Львів : Часопис, 2012. 592 с. 

Дзьобак В. В. Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в 

українському русі опору (1941–1944 рр.). К., 2002. 260 с. 

 Кентій А. «Отаман Тарас Бульба». Політика і час. 1992. № 4. С.72–79. 

Сергійчук В. Організатор «Поліської Січі». Військо України. 1992. № 1.  С. 

75-80. 

 Стельникович С. В. Український національний рух опору Тараса Бульби-

Боровця : історичний нарис. [2-ге вид., випр. і доп]. Житомир, 2010. 392 с. 

Українська суспiльно-полiтична думка в ХХ ст. Документи i матерiали. 

Мюнхен,1983. Т.1. 

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

О.М. К. : КНТ, 2007.  

Андрієвський Д. Державний устрій. Конгрес Українських Націоналістів 

1929 р. : Документи і матеріали / упор. В. Муравський. Львів, 2006. С. 167–

182. 

Україна в Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних 

матеріалів / Зібрав і впорядкував В. Косик.  Т. 1-4.-Львів, 1997-1999. 

Сергійчук В. Український здвиг 1941-1955 [Текст]. Том 5 : 

Наддніпрянщина. К. : Українська Видавнича Спілка, 2005. 836 с. 

Літопис УПА. Том 1.  К., 1995. 

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

Марущенко О.В. Виникнення і становлення Української Повстанської 

Армії: деякі аспекти сучасної вітчизняної історіографії. Галичина. 2002. № 

8. С.116 -125. 

Шайкан В. Спроби легалізації органів української адміністрації, створених 

на початковому етапі війни з ініціативи ОУН(Б) і ОУН(М). Сторінки 

воєнної історії України [Текст]: збірник наукових статей /НАН України. Ін-т 

історії України. К., 2005. Вип.9. Ч.2. С.492-499. 

Михайлюк М. Українське питання як джерело конфлікту між А.Розенбергом 

та Еріхом Кохом: (1941-1943). Історичний журнал. 2008. №6. С.60-73. 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації,  

прес-конференції. 

Робота з історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Дайте характеристику 

ролі ОУН (м) у 

формуванні місцевого 

самоврядування, 

розвитку освіти і 

культури. 

Структура УПА. 

Командний склад. 

Військові Округи (ВО). 

Сотні 

Вишкіл повстанців. 

Старшинські і 

підстаршинські школи 

УПА. Вишкіл на 

Прикарпатті. 

Як будували схрони, 

криївки і бункери 

ОУН-УПА. 

 

5 год. 

5 б. / 5 

б. 

Березен

ь 

2020 р. 
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Боляновський А. Українські військові формування в Збройних силах 

Німеччини (1939–1945 рр.). Львів, 2003. 686 с. 

Кентій А. В. Радянський рух Опору на окупованій території України. К., 

2010. 98 с. 

Польсько-українські стосунки в 1942-1947 роках у документах ОУН та 

УПА: у 2 т. / Відп. ред. та упоряд. В. М. В’ятрович. − Т. 1: Війна під час 

війни. 1942-1945.  Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2011.  792 с. 

Польсько-українські стосунки в 1942-1947 роках у документах ОУН та 

УПА: у 2 т. / Відп. ред. та упоряд. В. М. В’ятрович. − Т. 2: Війна під час 

війни. 1942-1945. − Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2011. − 576 

с. 

Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, 

матеріали, спогади. У 3 т. / Ред. Юрій Сливка. – Т. 1(1939-45 рр.).  Львів, 

1996 752 с. 

Депортації: західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, 

матеріали, спогади. У 3 т. / Ред. Юрій Сливка. Т. 2: 1946-1947 рр. Львів, 

1998. 540 с 

Тема 5. Україна на 

завершальному 

етапі радянсько-

німецької війни. 

1.Дискусійні 

проблеми. 

2.Воєнні операції 

(кін. 1942-кін. 1943 

рр.).  

3. Воєнні операції 

1944 р. 4.Львівсько-

Сандомирська та 

Ясько-Кишинівська 

наступальні операції.   

5. Перші кроки радян-

ської влади на 

звільнених 

українських 

територіях.  

6. Наслідки, 

історичне значення ІІ 

світової для України 

Самостійн

а робота  

Щербатюк В. Корсунь-Шевченківська битва: історична ретроспектива:[1944 

р.]. Сторінки воєнної історії України [Текст]: збірник наукових статей /НАН 

України. Ін-т історії України. К., 2005. Вип.9. Ч.2. С.145-150. 

Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.: Історичні нариси: у 2-х кн. 

Київ : Наукова думка, 2011. Кн. 2. 

Сергійчук В. До питання про дату остаточного звільнення українських 

земель від гітлерівських загарбників. Сторінки воєнної історії України 

[Текст]: збірник наукових статей /НАН України. Ін-т історії України. 

К.,2005. Вип.9. Ч.2. С.111-116. 

Брицький П.П. Україна у Другій світовій війні (1939-1945). Чернівці, 1995. 

Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового 

концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин : 

Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. 590 с. 

Київ у дні нацистської навали. За документами радянських спецслужб. До 

60-річчя визволення України від гітлерівських загарбників. Науково-

документальне видання / Упоряд.: Т. В. Вронська та ін. Київ-Львів, 2003. 

528 с 

Сергійчук В. Депортація поляків з України: Невідомі документи про 

насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з 

УРСР в Польщу в 1944 – 1946 роках.  Київ, 1999. 191 с. 

 Сергійчук В. Десять буремних літ: Західноукраїнські землі у 1944 – 1953 

рр.: Нові док. і матеріали. – Київ, 1998. 944 с 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації. 

Групова робота, міні-

проект 

 

 

Робота з історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Що означає 

«спокутувати кров’ю 

ганьбу перебування в 

окупації»? 

Чому разом з тим 

незважаючи на 

кількісні і якісні 

5 б.  

 

Колокві

ум 10 б 

Березен

ь 

2020 р. 

 



12 

Практичне завдання: 

Навчально-

методичний комплекс 

для використання в 

школі. 

Поховання німецьких військовополонених часів Другої Світової війни на 

території України : зб. док. / Упоряд. В. Левикін. Київ, 2002. 102 с. 

Україна. Хроніка визволення: дослідження, документи, свідчення / Редкол.: 

Л. В. Легасова (кер. проекту) та ін. Київ, 2014. 324 с. 

переваги Червоної 

армії, її втрати 

продовжували значно 

перевищувати 

німецькі? 

5 год. 

 

 

Тема 6. Україна у 

повоєнний період 

(1944-1953 рр.) 

1.Дискусійні 

проблеми української 

історії. 

2.Зовнішньо і 

внутрішньополітичне 

становище України: 

А) Вихід УРСР на 

міжнародну арену. Б) 

Відновлення 

сталінського 

тоталітаризму. 

Завершення 

радянізації західних 

областей УРСР. 

Депортації українців. 

3. Економічне та 

життя в Україні 

(сільське 

господарство, 

промисловість, 

фінанси). Голод 1946-

1947 рр. в Україні. 

4. Культура 

повоєнних років. 

Державно-церковні 

відносини.  

5.Повсякденне життя 

Практичне завдання: 

Семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

Польсько-українські стосунки в 1942-1947 роках у документах ОУН та 

УПА: у 2 т. / Відп. ред. та упоряд. В. М. В’ятрович. − Т. 1: Війна під час 

війни. 1942-1945.  Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2011.  792 с. 

Польсько-українські стосунки в 1942-1947 роках у документах ОУН та 

УПА: у 2 т. / Відп. ред. та упоряд. В. М. В’ятрович. − Т. 2: Війна під час 

війни. 1942-1945. − Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2011. − 576 

с. 

Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, 

матеріали, спогади. У 3 т. / Ред. Юрій Сливка. – Т. 1(1939-45 рр.).  Львів, 

1996 752 с. 

Депортації: західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, 

матеріали, спогади. У 3 т. / Ред. Юрій Сливка. Т. 2: 1946-1947 рр. Львів, 

1998. 540 с. 

Старжець В. І. Студентство Західної України під тиском радянської 

тоталітарної системи (1944–1953 рр.). Гілея: науковий вісник. Київ: 

Видавництво «Гілея», 2018. Вип. 134. С. 103–107. 

Марусик Т. В. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та 

діяльності (40 – 50-ті рр. ХХ ст.). Чернівці: Видавництво «Рута» ЧНУ, 2002. 

46 с. 

Нагірняк М. Я., Лаврецький М. Я. Політична та ідеологічна боротьба 

органів Комуністичної партії у процесі утвердження режиму в Західній 

Україні (1944 – 1945 рр.). Військово-науковий вісник. 2013. Вип. 20. С. 66–

80. 

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

інтелігенції 20 – 50-ті роки ХХ ст. Київ: Наук. думка, 1997. 349 с. 

Русначенко А. Народ збурений: Національно-визвольний рух в Україні й 

національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940 – 50-х 

роках. Київ: Університетське видавництво «Пульсари», 2002. 519 с. 

Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про 

насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з 

УРСР в Польщу в 1944-1946 роках. Київ : Видання Української Видавничої 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації. 

Групова робота, міні-

прект. 

Робота з історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Соціально-економічні 

перетворення в 

західних областях 

України, їх наслідки. 

Повоєнні умови життя 

та праці населення 

Львівський собор. 

Ідеологізація в сфері 

освіти. 

2 год. 

5 б. / 5 

б. 

Березен

ь 

2020 р. 
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Навчально-

методичний комплекс 

для використання в 

школі. 

 

Спілки, 1999. 192 с. 

Сергійчук В. ОУН – УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. К. : 

Дніпро, 1996. 496 с. 

Цепенда І. Є. Українсько-польські відносини 40-50-х років ХХ століття: 

етнополітичний аналіз. К., 2009. 387 с. 

1. Малярчук О. М. Тоталітаризм проти західноукраїнського села. 

Івано-Франківськ : Місто НВ, 2008. 228 с. 

Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940- х – 

середина 1950-х рр.) / Відп. ред. В.М. Даниленко. Ч. 1, 2. Київ: Інститут 

історії України НАН України, 2010. 351 с. 

Тема 7.  

Український 

визвольний рух і 

його придушення у 

повоєнне 

десятиліття. 

1.Дискусійні 

проблеми української 

історії. 

2.Український 

національно-

визвольний рух 1944-

1956 рр. Етапи 

боротьби. 

3. Терор з боку 

сталінських 

каральних органів. 

4.Український 

національно-

визвольний рух на 

Прикарпатті (на 

прикладі конкретного 

села). 

Практичне завдання: 

Навчально-

методичний комплекс 

для використання в 

школі. 

Лекція, 2 

год. 

семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

Літопис УПА. Нова серія. Київ ; Торонто. 

Федун Петро – “Полтава”. Концепція Самостійної України / упор. і відп. 

ред. М. Романюк. Львів, 2008. Т. 1 : Твори. 720 с. 

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

суспільнополітичний та історико-правовий аналіз. У двох книгах. К. : Либід; 

Військо України, 1994. Кн. 1. 432 с. 

Кентій А. Нарис боротьби ОУН-УПА в 1946-1956 рр. К., 1999; Русначенко 

А. Розумом і серцем. К., 1999; Русначенко А. Народ збурений. Національно-

визвольний рух в Україні й національні рухи в Білорусії, Литві, Латвії, 

Естонії у 1940-50-х роках. – К., 2002. 

Паньків М. Схрони, криївки і бункери ОУН-УПА. Коломия: Вік, 2012. 192 с. 

Патриляк І. К. “Встань і борись слухай і вір…”: українське націоналістичне 

підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.): Монографія.Центр 

дослідження визвольного руху. Львів : Часопис, 2012. 592 с. 

Русначенко А. М. Народ збурений: Нац.-визвол. в Україні й нац. Рухи опору 

в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940–1950-х роках. К. : Унів. Вид-во 

“Пульсари”, 2002. 519 с. 

Стасюк О. Облаштування та оснащення підпільних друкарень ОУН. 

Український визвольний рух. Львів : Інститут українознавства ім. І. 

Крип’якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху, 2011. 

Збірник 15. С. 61–118. 

Іщук О. Застосування радянськими спецслужбами допоміжних засобів у 

боротьбі з підпіллям ОУН та УПА. Український визвольний рух : наук. зб. 

Львів, 2008. Збірник 12. С. 134–162. 

Кентій А. Українська Повстанська Армія в 1944-1945 рр. – К., 1999. 

Деревінський В. Агітаційно-пропагандивна діяльність ОУН і УПА під час 

виборів до Верховної Ради СССР у 1946 році// Визвольний шлях. 

Суспільно-політичний, науковий і літературний місячник. 2001. Кн.12. С.64-

71. 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації. 

Дидактичні ігри, 

групова робота, міні-

проект. 

Робота з історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Жінка в УПА. 

Ідеолого-

пропагандистська 

діяльність УПА. 

Повсякденне життя та 

побут повстанців і 

підпільників 

5 год. 

5 б. / 5 

б. 

Березен

ь 

2020 р. 
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Дмитерко О. Організація та матеріально-технічне забезпечення видавничої 

діяльності ОУН і УПА в 1944-1950-х рр. Наукові записки Національного 

університету „Острозька академія”: Історичні науки. Острог, 2004. Вип. 4. 

С.290-297. 

Тема 8. Україна в 

«відлиги» (1954-

1964). 

1.Дискусійні 

проблеми української 

історії. 

2. Суспільно-

політичне становище 

республіки.Десталініз

ація. Реабілітація. 

Нові кордони. 

3.Стан промисловості 

та сільського 

господарства. 

4.Соціальна політика 

за доби «відлиги»  

5.Культура в УРСР. 

Державно-церковні 

відносини. 

Повсякденне життя. 

Практичне завдання: 

Навчально-

методичний комплекс 

для використання в 

школі. 

семінарсь

ке 

заняття, 

2 год. 

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. 

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.  

Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. К., 1999. 

Баран В. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. Львів: 

Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 1996. 260 с. 

Тєвікова О. Матеріально-побутові умови життя українців у контексті 

дослідження повсякденності (1953-1964 роки). Український історичний 

збірник. К: Інститут історії України НАН України, 2009. Вип. 12. С. 244-252. 

Тєвікова О. В. Форми та методи антирелігійної боротьби в Україні (1953-

1964 рр.). Вісник Київського міжнародного університету. Серія 

«Міжнародні відносини». К: КиМУ, 2009. Вип. 8. С. 292-311. 

Політична історія України ХХ століття: У 6 т. / Редкол.: І.Ф. Курас (голова) 

та ін. К.: Ґенеза, 2002 – 2003: Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945 – 

2002) / О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань та ін. 2003. 440 с. 

Баран В.К., Даниленко В.М. Україна крізь віки. Т. 13: Україна в умовах 

системної кризи (1946–1980-і рр.). Київ: Альтернатива, 1999. 303 с. 

Баран В.К. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). Львів: Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. 667 с. 

Даниленко В.М. Спроби «соціалізації» радянської економіки в роки 

хрущовської «відлиги» (1955–1965 рр.) // Україна ХХ століття: культура, 

ідеологія, політика. К., 2011. Вип. 6. С. 5–20. 

Даниленко В.М., Новохатько Л.М. Економіка України в добу десталінізації 

(1956–1965). Економічна історія України: Історико-економічне 

дослідження: в 2 т. / [ред. рада: В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. 

Геєць та ін.; відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол.: Т. А. Балабушевич, В. Д. 

Баран, В. К. Баран та ін.]; НАН України, Інститут історії України. Київ: 

Ніка-Центр, 2011. Т.2. С. 406-456. 

Робота з історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

Дидактичні ігри, 

групова робота, міні-

проект. 

 Проблемні питання: 

Передача Криму до 

складу УРСР. 

Причини обмеженості 

десталінізації. 

Повсякденне життя 

селян, робітників, 

інтелігенції.  

2 год. 

5 б. / 5 

б. 

Квітень  

2020 р. 

Тема 9.  

Шістдесятництво і 

дисидентський рух в 

Україні. 

Лекція, 2 

год. 

 

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / 

Пер. з англ. К., 1997.  

Баран В. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. Львів: 

Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 1996. 260 с. 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації.  

5 б. / 5 

б. 

Квітень  

2020 р. 
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1.Дискусійні 

проблеми української 

історії. 

2.«Шістдесятництво». 

Клуби молодіжної 

творчості. 

3. Розгортання 

дисидентського руху, 

диседентські 

організації. 

4. Репресії проти 

дисидентів.  

Практичне завдання: 

Навчально-

методичний комплекс 

для використання в 

школі. 

Бажан О. Г. Мовне питання в Українській РСР у дзеркалі ХХ з'їзду КПРС. 

Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. 2007. №16. C. 390–

396. 

Бажан О. Г. Проблеми взаємовідносин партійно-радянського керівництва і 

літературно-мистецької інтелігенції в 1960–80-х рр. Краєзнавство. 2000. 

№1. C. 219–228. 

Бажан О. Політика русифікації в Україні в 50-60-х рр. і реакція на неї з боку 

української інтелігенції. Наукові записки Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень: Збірник статей. Київ, 1999. Вип. 9. С. 185–

189. 

Бажан О.Г. Рух за поширення української мови в період «хрущовської 

відлиги». Наукові записки: історичні науки. Київ: КиєвоМогилянська 

академія, 2007. Т. 65. С. 40–49. 

Баран В.К., Даниленко В.М. Україна крізь віки. Т. 13: Україна в умовах 

системної кризи (1946–1980-і рр.). Київ: Альтернатива, 1999. 303 с. 

Даниленко В.М. Українська інтелігенція як об’єкт репресивної політики 

сталінського режиму в повоєнний період (1946–1953 рр.). Проблеми історії 

України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. 

Вип. 7. Київ: 2003. С. 406–420. 

Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (ІІ половини 50-х – 80-х років 

XX століття). Київ: Рідний край, 2000. 616 с. 

Заплотинська О. О. Українське шістдесятництво: визначення дефініцій та 

історіографія проблеми. Український історичний збірник. Київ: Інститут 

історії України НАН України, 2003. Вип. 5. С. 448–458. 

Курносов Ю.О. Інакомислення в Україні (60-ті – І половина 80-х рр. ХХ 

століття). НАН України, Інститут історії України. Київ, 1994. 222 с. 

Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрета тоталітарної доби в 

Україні). Київ: НАН України, Інститут національних відносин і політології, 

1994. 270 с. 

 

Робота з історичними 

термінами, 

історичними 

постатями, 

історичними 

джерелами.  

Дидактичні ігри, 

групова робота, міні-

проект  

Проблемні питання: 

Повстання у Гулазі. 

Феномен українського 

шестидесятництва на 

Прикарпатті. 

Самвидав. 

5 год. 

 

Тема 10. Україна в 

умовах загострення 

системної кризи 

радянської системи 

(1965 – 1985) 

1.Дискусійні 

проблеми української 

історії. 

2.Суспільно-

політичне життя. 

Самостійн

а робота 

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

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

Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій 

половині ХХ ст. (1945–2000 рр.). Київ: Інститут історії України НАН 

України, 2003. 250 с. 

Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрета тоталітарної доби в 

Україні). Київ: НАН України, Інститут національних відносин і політології, 

1994. 270 с. 

Малярчук О. М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні 

Української РСР (1964–1991). Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015.  548 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

та візуалізованої 

презентації.  

Дидактичні ігри, 

групова робота, міні-

проект 

Робота з історичними 

термінами, 

історичними 

5 б. / 5 

б. 

Квітень  

2020 р. 
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Міжнародне 

становище . 

3.Наростання 

системної 

економічної кризи. 

4.Опозиційний рух: 

форми, методи. 

Українські дисиденти 

– виклик 

системі.УГГ. 

5. Розвиток культури 

в УРСР. Державно-

культурні відносини. 

Суспільна атмосфера 

в Україні. 

 

Практичне завдання: 

Навчально-

методичний комплекс 

для використання в 

школі. 

с. 

Курносов Ю.О. Інакомислення в Україні (60-ті – І половина 80-х рр. ХХ 

століття). НАН України, Інститут історії України. Київ, 1994. 222 с. 

Баран В.К., Даниленко В.М. Україна крізь віки. Т. 13: Україна в умовах 

системної кризи (1946–1980-і рр.). Київ: Альтернатива, 1999. 303 с. 

Баран В.К. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). Львів: Інститут 

українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. 667 с. 

Боднар Г. Львів. Щоденне життя міста очима переселенців із сіл (50-80-ті 

роки ХХ ст.): монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2010. 340 с. 

Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (ІІ половини 50-х – 80-х років 

XX століття). Київ: Рідний край, 2000. 616 с 

Малярчук О. Громадська активність в Українській РСР у другій половині 

ХХ ст.: форми протесту політичній системі. Науковий вісник 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

Серія: Історичні науки. 2015. № 7 (308). С. 73–78.  

Малярчук О. Індустріалізація західного регіону України: проблеми 

подолання екологічних наслідків. Грані. 2016. № 1 (129). С. 116–122. 25. 

Малярчук О. Легка та харчова індустрія, місцева промисловість західного 

регіону в часи «розвинутого соціалістичного суспільства. Грані. 2016. № 2 

(130). С. 75–80. 

Стешиц, О. Взаємини партійно-державної номенклатури і суспільних мас в 

Українській РСР у 1965 – 1985 рр.Режим доступу: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/88997 

Савицька І. С. Повсякденне життя населення України у 1964-1985 рр.: 

автореферат дис. канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України» / Ілона Сергіївна 

Савицька. Луцьк, 2015. 20 с. 

Падалка С. С. Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та 

соціально-економічні наслідки (друга половина 60-х - 80-ті роки ХХ ст.): 

дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Сергій Семенович Падалка. К., 2005. 420 с. 

Бондарчук П. Особливості релігійної ситуації в Україні (друга половина 

1960-х – середина 1980- х років). Український історичний збірник. Вип. 11. 

2008. С. 294-316. 

Курносов Ю. Інакомислення в Україні (60-ті - перша половина 80-х рр. ХХ 

ст.). К.: Інститут історії України, 1994. 221 с. 

 Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х 

років . К.: Либідь, 1995. 222 с. 

постатями, 

історичними 

джерелами. Проблемні 

питання: 

Феномен українського 

дисиденства на 

Прикарпатті. 

Вияви депопуляції 

населення України. 

Трагічна смерть Алли 

Горської, М. Сороки, В. 

Івасюка 

5 год. 

Тема 11. Україна в 

умовах 

Лекція, 2 

год. 

Україна в ХХ столітті: Збірник документів і матеріалів. (1900-1939 рр.) К., 

1997. 

підготовка конспекту 

семінарського заняття 

5 б.  

 

Квітень  

2020 р. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/browse?value=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%86,%20%D0%9E.&type=author
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/88997
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трансформації 

суспільно-

політичного 

розвитку (друга 

половина 1980-х – 

1991). 

Проголошення 

незалежності 

України. 

 

1.Дискусійні 

проблеми української 

історії. 

2.Початок 

«перебудови»  

3.Соціально-

економічне 

становище. 

4.Зростання 

суспільно-політичної 

активності громадян. 

Релігійне 

відродження. 

5.Суверенізація УРСР  

 Утвердження 

незалежності 

України. 

Практичне завдання: 

Навчально-

методичний комплекс 

для використання в 

школі. 

семінарсь

ке 

заняття, 2 

год. 

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

2002. 

Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій 

половині ХХ ст. (1945–2000 рр.). Київ: Інститут історії України НАН 

України, 2003. 250 с. 

Землюк В. Соціально-економічні чинники трансформації політичної 

ідентичності в Україні в роки "перебудови". Гілея (Науковий вісник): 

Збірник наук. праць. К., 2007. Вип. 9. С. 175-186. 

Журавльов Я.О. Відображення радянської дійсності у зверненнях громадян 

до ЦК КП України (друга половина 1960-х – перша половина 1980-х рр.) 

[Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01; НАН України, Ін-т історії 

України. Київ, 2019. 22 с. 

Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2 : Матеріали до 

бібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т 

історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник), О. Я. Дуднік, А. М. 

Колесніченко, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна [та ін.] ; 

редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, Т. В. Добко, Л. 

А. Дубровіна [та ін.] ; наук. ред. В. І. Попик. Київ, 2016. 944 с. 

Секо Я. Український національний рух середини 1980-х – початку 1990-х 

років у контексті відродження української державності: історіографія 

проблеми // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 
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простір Криму на периферії «русского мира». Регіональна історія України. 

Збірник наукових статей / головний редактор В. Смолій; відповідальний 

редактор Я. Верменич. Київ: Інститут історії України НАН України, 2018. 

Вип. 12. С. 9 – 31. 

Україна та проект «русского мира» : Аналітична доповідь, за ред. В. М. 

Яблонського та С. І. Здіорука. Київ : НІСД, 2014. 

Хакери знову атакували енергосистему України. – 

http://ukr.lb.ua/news/2016/01/20/ 

325997_hakeri_znovu_atakuvali.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&ut

m_campaign=bymaterial [dostęp 30.03.2016]. 

Горбулін В. “Гібридна війна” як ключовий інструмент 

російськоїгеостратегії реваншу. Дзеркало тижня Україна. № 2.  23 січня 

2015. 

Пєвцов Г.В. Інформаційна безпека у воєнній сфері: проблеми, методологія, 

система забезпечення: монографія / Г.В. Пєвцов, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, 

К.І. Хударковський. – Харків: Цифрова друкарня № 1, 2013. – 272 с.  

Гордієнко, С.В. Залкін, С.О. Сідченко, А.О. Феклістов, К.І. Хударковський. 

Харків : Вид. Рожко С.Г., 2017. 276 с. 

Поченцов І. Сучасні інформаційні війни. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2015. 497 с. 

Кудрин О. Флаги, гербы и лозунги: о PR — проколах авторов «Новороссии» 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: sprotyv. info /ги/ news / 3694 - flagu - 

gerby - і - lozungu - о - prokolax - avtorov - novorossii. 

Каліновська О., Криштопа О., Назаренко Є., Трохимчук В., ФеденкоД. 

домовленості». 

5 год. 
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Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО. X.: Клуб сімейного 

дозвілля, 2015. 512 с. 

Рущенко І.П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога. X.: 

ФОП Павленко О.І., 2015.  268 с. 

Біла книга «КРИМ ПІСЛЯ АНЕКСІЇ. Державна політика, виклики, рішення 

та дії». Тищенко Ю, Каздобіна Ю., Гучакова Т., Смірнов О., Горобчишина 

С., Дуда А. За заг. редакцією Ю. Тищенко, Київ-2016. 145 с. 

Past continuous: Історична політика 1980-х – 2000-х. Україна та сусіди. Київ: 

Laurus, Антропос-Логос-Фільм, 2018. 420 с. 

6. Система оцінювання курсу 

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 
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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); 

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. 
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 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 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 розвинуті 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, 
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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,  має розвинуті соціальні навички  ін. 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, 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. 
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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. 

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) 
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❖ 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 

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, 
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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 

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.  
 

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, 0,5 бал•4= 2 бали 
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термінів 

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

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. 
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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 

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. 
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Семінарські 
заняття 

Тема 2. Україна на першому етапі радянсько-німецької війни. 
 

2 

Тема 3. Нацистський режим на території України  2 

Тема 4. Український національно-визвольний рух в 1941-1943 рр. Українсько-польські відносини в період 
Другої світової війни. 
 
 

2 

Тема 6. Україна у повоєнний період (1944-1953 рр.) 2 

Тема 7. Український визвольний рух і його придушення у повоєнне десятиліття  
 

2 

Тема 8. Україна в умовах десталінізації (1954-1964) 2 

Тема 11. Україна в умовах трансформації суспільно-політичного розвитку (друга половина 1980-х – 1991). 
Проголошення незалежності України. 

2 

Тема 12. Державотворчі процеси в Україні у 1991–2004 роках, стан економіки і культури. 
 

2 

Тема 13. Суспільно-політичне, економічне і культурне життя (2004-2019 рр.). 2 

 

Умови допуску до 
підсумкового 

контролю 

Належне виконання: 
1) змісту питань планів семінарських занять, а також завдань, які виносяться на самостійну роботу; колоквіумів. 
2) індивідуальних робіт. 
Студент (-ка) допускається до підсумкового контролю (екзамену) за умови відпрацювання усіх «заборгованостей» та набору 25 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. 
Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції, 20–50-ті роки XX ст. К.: Наук. думка, 1994. 350 с. 
Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х — 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження. Донецьк,  

 



2003. -Щ р
Політична історія України XX ст. : У 6 т. / редкол. І. Ф. Курас (голова) та ін. К. : Ґенеза, 2002-2003.
Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХЇХ-ХХ ст. K.: «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.
Баран В.K., Даниленко В.М. Україна крізь віки. Т. 13: Україна в умовах системної кризи (1946—1980-і pp.). Київ: Альтернатива, 1999. 303 с.
Касьянов Г. Україна 1991 -2 0 0 7 . Нариси новітньої історії. Київ: Наш час, 2007. 428 с.
Баран В.К. Україна: новітня історія (1945-1991 pp.). Львів: Інститут українознавства ім. 1. Крип’якевича НАН України, 2003. 667 с.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (II половини 50-х -  80-х років XX століття). Київ: Рідний край, 2000. 616 с.
Гібридна війна: in verbo et in praxi : монографія / Донецький національний університет імені Василя Стуса / під. заг. ред. проф. P.O. Додонова. Вінниця : ТОВ
«НіланЛТД», 2017. 412 с.
Касьянов Г. Past continuous: Історична політика 1980-х -2000-х . Україна та сусіди. Київ: Laurus, Антропос-Логос-Фільм, 2018. 420 с.
Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). Київ: НАН України, Інститут національних відносин і політології, 1994. 270 с.
В’ятрович В. Історія з грифом “Секретно”. Львів: Центр дослідження визвольного руху, 2011. 204 с.
Патриляк І. К. “Встань і борись слухай і вір ...” : українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939-1960 pp.): Монографія.Центр дослідження 
визвольного руху. Львів : Часопис, 2012. 592 с.
Русначенко А. М. Народ збурений: Нац.-визвол. в Україні й нац. Рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-1950-х роках. К. : Унів. Вид-во “Пульсари”,

Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945). К., 1999.
Косик В. Україна під час Другої світової війни 1939-1945 рр. К.,1992.
Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). Київ: НАН України, Інститут національних відносин і політології, 1994. 270 с.
В’ятрович В. Історія з грифом “Секретно”. Львів: Центр дослідження визвольного руху, 2011. 204 с.
Патриляк 1. К. “Встань і борись слухай і в ір ...” : українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939-1960 рр.): Монографія.Центр дослідження
визвольного руху. Львів : Часопис, 2012. 592 с.
Русначенко А. М. Народ збурений: Нац.-визвол. в Україні й нац. Рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії у 1940-1950-х роках. К. : Унів. Вид-во “Пульсари”,
2002.519 с.
Коваль М.В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945). К., 1999.
Косик В. Україна під час Другої світової війни 1939-1945 рр. К.,1992.
Кучер В.І., Чернега П.М. Україна у Другій світовій війні (1939-1945). Посібник для вчителя. К., 2004.
Власов В.Історія України (профільний рівень): підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Київ: Літера ЛТД, 2019. 288 с.
Касьянов Г. В. Україна 1991-2007: нариси новітньої історії. К.: Наш час, 2008. 432 с.
Мацієвський Ю. В. У пастці гібридності: зигзаги трансформацій політичного режиму в Україні (1991-2014): монографія. Чернівці: К н и ги -Х Х І, 2016. 552 с. 
У країнський Є вром айдан. П рикарпатський вимір». Івано-Ф ранківськ, 2016. 704 с.

2002.519 с.

Викладач Т.В. Галицька-Дідух


