
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 7.2  «Український національно-

визвольний рух в роки Другої світової війни» 

Рівень BO бакалавр 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

 Середня освіта (Історія), «Середня освіта. Історія, 

правознавство» 

Форма навчання денна / заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

3 курс, 6 семестр / 4 курс, 8 семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з 

них 

лекції/практичні) 

150 год. (30/24) / 150 год. (8/6)  

Мова викладання українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання  

Історії України та археології 

Автор дисципліни Ленартович О.Ю. 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Володіння знаннями із загального курсу «Історія України» 

Що буде вивчатися Історія українського національно-визвольного руху в роки 

другої світової війни: загальна теорія українського 

націоналізму, міжнаціональні відносини в роки Другої 

світової війни, особливості нацистського окупаційного 

режиму на території України, тактика та стратегія ОУН та 

УПА, засоби і методи боротьби радянської влади з 

національно-визвольним рухом. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 
Ця дисципліна покликана поглибити знання студента із 

нормативних дисциплін «Новітня історія України» та 

«Краєзнавство», сприяє формуванню патріотичних 

почуттів, стимулює розвиток критичного мислення, 

усвідомлення складності та неоднозначності 

історичного процесу. 

 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Поглибити знаня з проблем Другої світової війни: 

зрозуміти причини виникнення та генези українського 

національно-визвольного руху; проаналізувати сутність 

термінів: український націоналізм, національно-



визвольний рух, фашизм, нацизм, інтегральний 

націоналізм, тоталітаризм; визначити роль України в 

міжнародній політиці 1920-х - 1940-х рр.; визначати 

чинники що призвели до виникнення національно-

визвольного руху; вивчити особливості формування 

ідеології українського націоналізму; проаналізувати зміни у 

тактиці та стратегії національно-визвольного руху; 

дослідити механізми реалізації національної ідеї на різних 

історичних відтинках часу; отримати навички наукової 

роботи, сформувати власну думку стосовно суперечливих 

проблемних питань з історії Другої світової війни. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

 Загальні компетентності (ЗК): 1. Здатність до 

абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 2. Здатність 

робити смислові узагальнення та висновки, виявляти в 

інформаційних даних і концептах хиби й вразливі місця, 

суперечності та неповноту аргументації; 3. Готовність 

до пізнання нового і неперервного навчання, до 

опанування нових знань та стратегій/способів мислення; 

4. Здатність раціонально організовувати власну 

діяльність та ефективно використовувати час; 5. 

Здатність відрізняти суб’єктивні, спонтанні складові 

суджень від об’єктивних і аргументованих, вміти 

надавати перевагу останнім; 6. Критичність та 

самокритичність мислення; 8. Увага і толерантність до 

іншої (й інакшої) думки, здатність аналізувати її зміст та 

структуру в процесі спілкування та адекватно на неї 

реагувати; 12. Відкритість, здатність сприймати та 

враховувати зауваги, оптимізувати власну позицію в 

процесі обговорення, налаштованість на діалог, 

залучення у власні міркування висловлених слушних 

ідей; 18. Здатність розуміти світоглядні, правові, 



соціальні, економічні, культурно-історичні, духовно-

моральні питання, що виходять за межі фахової 

спеціалізації, завдяки чому відповідально й ефективно 

діяти в різних .суспільних контекстах, сприяючи 

позитивному розв’язанню нагальних проблем. 

         Спеціальні компетентності (ФК): 1. Критичне 

усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, 

явищами і процесами у минулому та сучасності; 2. 

Критичне усвідомлення відмінностей в 

історіографічних поглядах різних періодів та у різних 

контекстах; 3. Розуміння соціальних функцій історика, 

можливостей використання історії та зловживання 

історією; 6. Здатність виявляти і опрацьовувати 

належним чином джерела інформації (бібліографії, 

документи, етнографічні матеріали, музейні експонати, 

археологічні артефакти і т. п.) для реалізації науково-

дослідних проектів;10. Здатність використовувати у 

фаховій діяльності знання з гуманітарних дисциплін, 

вміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, 

економічні, культурні й соціальні події та явища. 

 

Інформаційне 

забезпечення  

Web-посилання на 

(опис дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

 

Здійснити вибір   

«ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

