
Силабус навчальної дисципліни 

«НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ В УКРАЇНІ» 

 

Галузь знань:   03 Гуманітарні науки; 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 032 Історія та археологія; 014.03 Середня освіта (Історія) 

Освітня програма: Історія та археологія; Середня освіта (Історія);  Середня освіта (Історія. 

Правознавство);  Середня освіта (Історія. Географія) 

Рівень вищої освіти:  Другий (магістерський)  

Курс: 2 

Семестр: 3 

 

Факультет історичний 

Кафедра Історії України 

Викладач(-і) ПІБ: Скус Ольга Володимирівна 

Посада:  доцент кафедри  історії України  

E-mail:  o.skus@udpu.edu.ua   

Лінк на освітній контент 

дисципліни 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=3887 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна  вибіркового компонента. 

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), семінарські (14 год.), 

самостійна робота (86 год.) 

Заочна форма:  лекції (6 год.), семінарські (4 год.), 

самостійна робота (110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Здобувачі вищої освіти 

повинні дотримуватись принципів академічної доброчесності, 

визначених Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти повинні 

відвідати всі лекції і семінарські заняття курсу. Пропуски 

семінарських занять відпрацьовуються в обов’язковому 

порядку. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною 

ініціативою підготувати доповіді до тем семінарських занять, 

визначених робочою програмою, опрацювати поглиблено 

окремі лекційні теми або питання; обрати самостійно тему 

ІНДЗ та творчо підійти до її вирішення. 

Що будемо вивчати?  Історію українського національно-визвольного руху в 

1920-1950-х рр., історію формування та діяльність основних 

структур, місце руху в українській та світовій історії. 

Чому це треба вивчати?  Для ознайомлення студентів з наявними джерельними 

комплексами, історіографією та головними працями з історії 

українського визвольного руху. Для вивчення ключових 

етапів розвитку визвольного руху впродовж 1950-2010-х рр. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Здобувачі вищої освіти будуть знати головні сучасні 

історіографічні підходи щодо трактування національно-

визвольного руху та його проблемних моментів найважливіші 

джерельні масиви для дослідження теми; структури 

визвольного руху та його ключових осіб; методи та напрями 
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діяльності визвольного руху; найважливіші події з історії 

визвольного руху. Розвинути вміння здійснювати пошук, 

первинну верифікацію та аналіз джерел до історії 

національно-визвольного руху. 

Орієнтуватися в сучасній історіографії теми. 

Формулювати власне бачення щодо різних аспектів історії 

українського визвольного руху. Аналітично мислити й 

критично аналізувати джерела та історіографію. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до формування світогляду та розвитку духовної 

культури. 

Здатність  застосовувати пошук, аналіз та розуміння 

архівних матеріалів, історико-географічний внесок та 

дискутування про минуле в політичному та культурному 

аспекті в 20-50-их роках ХХ ст. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства. 

Зміст дисципліни Вступ до історії українського національно-визвольного 

руху 1920-1950-х рр. Перші українські націоналістичні 

організації в Західній Україні. ОУН у міжвоєнний період. 

ОУН на початковому етапі Другої світової війни. 1939-1941 

рр. Розгортання повстанських сил у 1942-1944 рр. Українське 

націоналістичне підпілля 1941-1943 рр.: трансформація у 

масовий збройний рух. Український визвольний рух і євреї. 

УПА у 1944-1949 рр. Антипольський фронт у боротьбі ОУН 

та УПА. Завершальний період боротьби українського 

підпілля (1949-1954 рр.). Боротьба репресивно-каральної 

системи СРСР проти українського визвольного руху. 

Підсумки діяльності визвольного руху. Масштаби 

визвольного руху та його порівняння з іншими 

антикомуністичними рухами Східної Європи. 

Обов’язкові завдання Поглиблене опрацювання окремих лекційних тем або 

питань; підготовка до поточного контролю знань, що полягає 

в опрацюванні контрольних запитань, питань для 

самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного 

матеріалу; систематизація вивченого матеріалу з метою 

підготовки до екзамену, обов’язкове виконання 

індивідуальних навчально-дослідних завдань у вигляді есе. 

Міждисциплінарні зв’язки Історія української державності, історія української 

діаспори. 
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Львів, 2001. Т. 26: Українська Головна Визвольна Рада. Книга 

четверта. 

10. Літопис УПА. Нова серія.  К. Торонто, 
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Поточний контроль Виконання завдань семінарських і модульних  

контрольних робіт, ІНДЗ-есе. 

Підсумковий контроль Екзамен. 


