
Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1920–1950-х рр.: 

історіографія проблеми 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр: перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, 

семінарські заняття – 16. 

Лектор:  

докт. іст. наук, проф. Футала В.П. 

Результати навчання:  

Знання: теорії та історії української історіографії; соціокультурних  умов розвитку 

досліджень наукової проблеми національно-визвольний рух на західноукраїнських землях 

у 1920-1950-х рр.; провідних українських і зарубіжних істориків національно-визвольного 

руху на західних землях України протягом 1920–1950-х рр.; основних напрямів 

накопичення наукових  знань з означеної проблеми; наукових концепцій найважливіших 

проблем українського національно-визвольного руху 20 – 50-х рр. ХХ ст. 

Уміння: застосовувати наукову критику до аналізу поглядів вітчизняних і зарубіжних 

дослідників історії боротьби західних українців за свободу і незалежність у першій 

половині ХХ ст.; виявляти тенденції і закономірності розвитку історичних знань про 

національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1920 – 1950-х рр.; робити 

власні узагальнення щодо теоретичного рівня і фактологічного наповнення наукових 

праць з проблеми. 

Здатності: практикувати наукові методи в процесі історіографічного дослідження; 

здатність висвітлювати історичні факти крізь призму різних історіографічних концепцій 

та формулювати  власну історіографічну концепцію; використовувати здобуті історичні 

знання у професійній діяльності. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– історія України; 

– історіографія історії України та історії слов’янських народів; 

– джерелознавство. 

Зміст навчальної дисципліни:  

Західноукраїнські землі 1921–1939 рр. у працях українських і зарубіжних істориків: 

політичне становище, соціально-економічні зміни, міжнаціональні відносини. 

Український праворадикальний рух у міжвоєнній Польщі: здобутки і проблеми 

дослідження. Центристський рух Західної України 1920–1930-х рр.: проблеми 

історіографії. Діяльність українських громадських організацій у міжвоєнній Польщі: стан 

дослідження проблеми. Історіографія Карпатської України 1938–1939 рр. Історіографія 

Української повстанської армії (УПА) 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, індивідуальне завдання, 

контрольні роботи.  

– підсумковий контроль: залік – у третьому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 



Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

нової та новітньої історії України. 

 


