
Історія України 20-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст. 

Тип дисципліни: нормативна  

Семестр: сьомий, восьмий 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: 

92; лекції –52, семінарські – 36. 

Лектор: к. і. н., доцент Попп Р. П. 

Результати навчання:  

– знати та описувати суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні 

процеси в Україні впродовж 20-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст..; 

– виявляти тенденції і закономірності історичного розвитку України в зазначений 

період; 

– аналізувати джерела та працювати з науковою літературою з проблеми  новітньої 

історії України ; 

–   застосовувати набуті знання та вміння з основних питань української історії 20-х років 

ХХ ст. – початоку ХХІ ст.  для формування відповідних знань та вмінь учнів. 

Спосіб навчання: аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: історія України ХVІ – кін. 

ХVІІІ ст.; історія України ХІХ – поч. ХХ ст.;  історія Української діаспори. 

Зміст навчальної дисципліни: УСРР в роки НЕПу (1921 – 1928); радянська модернізація 

України (1928  1939); західноукраїнські землі в 20 – 30-х роках хх ст.; Україна в період 

Другої світової війни (1939  1945); післявоєнна відбудова і розвиток України в середині 

1950-х років;  Україна в умовах десталінізації (1956  1964); Україна і загострення кризи 

радянської системи (1965  1985); розпад радянського союзу і відродження незалежності 

України; Україна в умовах незалежності. 

Рекомендована література:  

1. Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921 – 1939 рр.) / 

С. В. Кульчицький. – К.: Альтернативи, 1999. – 336 с. 

2. 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.  

3. Баран В.К. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980-і рр.) / В. К. Баран, В. М. 
Даниленко. – К. : Вид. дім “Альтернативи”, 1999. – 304 с. 

4. Литвин В.М. Україна на межі тисячоліть (1991 – 2000 рр.)/ В.М. Литвин – К.: ВД 
“Альтернативи”, 2000. – 360 с. 

5. 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. Інcтитут 
історії України. – К.: Ніка-Центр, 2011. – Т.1. – 696 с.; Т. 2. – 608 с. 

6. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / гол. ред. 
В.М. Литвин; авт. кол.: О.Г. Аркуша, С.О. Біла, В.Ф. Верстюк та ін.; НАН України. 



Інститут історії України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. 
І.Ф. Кураса. – К.: Видавництво “Ніка-Центр”, 2008. – 988 с.  

7. Попп Р. Історія України (1921 – 2010 рр.): Методичні поради до самостійної роботи 
студентів (Для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” спеціальності “Історія”/ Р. 
Попп. М. Савчин − Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2010. – 89 с. 

Форми та методи навчання:  лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання контрольної роботи, 

індивідуального завдання, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік (7 семестр), екзамен (8 семестр). 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська. 

Кафедра: Нової та новітньої історії України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


