




1. Мета дисципліни – поглибити знання студентів з актуальних проблем відображення 

історії України в художній літературі та кіно; сформувати цілісне бачення української 

художньої літератури та ігрового кінематографа як історичного джерела; дослідити традиції і 

новаторство, закономірності та парадокси літературно-мистецького процесу в історії 

України. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати сучасні методи історичного пізнання; історичний та культурологічний 

термінологічно-понятійний апарат; характер і особливості історичного та культурного 

розвитку України у ХХ - на початку ХХІ ст. 

2. Вміти самостійно поглиблювати свої знання шляхом пошуку й опрацювання нової 

інформації з використанням сучасних  технічних засобів; науково оцінювати роль 

суб’єктивних та об’єктивних чинників в історичному процесі, подіях і явищах; уміти 

комунікувати на заняттях, усвідомлювати міру відповідальності за автономно прийняті 

рішення. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: Художня література та кінематограф – це своєрідні 

інструменти проникнення в сутність людського буття. Літературна та кінематографічна 

творчість є важливими джерелами, з яких окрема особа бере життєві орієнтири, що формують 

її самосвідомість, вибудовують ієрархію норм та цінностей, знайомлять з історією. Вивчення 

художніх літературних та кінематографічних творів на історичну тематику прищеплює 

вміння сприймати мистецькі цінності, виховує почуття національної гідності. Історія України 

знайшла широке відображення у вітчизняному художньому кіно та літературі. Образи 

історичних епох, окремих діячів української історії створені письменниками та кіномитцями 

в минулому і на сучасному етапі розвитку національної культури формують у читачів і 

глядачів уявлення про історію українського народу. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) – формувати здатність до творчого мислення, яке полягає у 

схильності до нестандартного вирішення задач, самостійності міркувань та умовиводів з 

відображення української історії в художній літературі та кіно; вміння аналізувати  історичні 

джерела різних видів, досліджувати літературні тексти та візуальні образи створені у 

кінематографі; застосовувати набуті знання з даної дисципліни у повсякденній діяльності для 

орієнтації в національно-культурних процесах, оцінки мистецьких явищ і подій.  

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати характерні риси української 

історичної художньої літератури та 

історичного кіно 

Лекція  Іспит, набрання не менше 

60% балів 

10% 

1.2 Знати зміст, сюжет, інтерпретації 

українських історичних літературних 

та кінематографічних творів 

Лекція  Іспит, набрання не менше 

60% балів 

10% 

1.3 Знати найважливіші факти та події в 

історії розвитку української 

історичної художньої літератури та 

історичного художнього кіно 

Лекція, 

самостійна 

робота 

Контрольна робота 

(тест), 60% правильних 

відповідей;  

Іспит, набрання не менше 

60% балів 

20% 

2.1 Вміти визначати інформаційний 

потенціал літературно-мистецьких 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

10% 



творів як конкретних історичних 

джерел 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті;  

Іспит, набрання не менше 

60% балів 

2.2 Вміти опрацьовувати історичні 

джерела різних видів, наукові тексти з 

питань розвитку історичної художньої 

літератури та ігрового кіно 

Самостійна 

робота 

Тест, 60% правильних 

відповідей 

5% 

2.3 Вміти аналізувати літературні твори 

та художні фільми, в яких 

відображається історія України  

Семінарське 

заняття  

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті  

Іспит, набрання не менше 

60% балів 

20% 

2.4 Вміти формувати, формулювати та 

обґрунтовувати власне бачення 

проблем відображення історії України 

в художній літературі та ігровому кіно 

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті. 

Тест, 60% правильних 

відповідей 

10% 

2.5 Вміти здійснювати історичний аналіз 

впливу суспільно-політичних процесів 

на літературу та кіномистецтво в 

Україні 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті  

10% 

4.1 Висунути і обґрунтувати погляди 

щодо перспектив розвитку історичної 

тематики в українській художній 

літературі та кіно 

Семінарське 

заняття 

Робота на семінарському 

занятті; 

набрання балів на 

кожному семінарському 

занятті  

5% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни (код) 

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 4.1 

Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері 

історії та археології, висувати та перевіряти гіпотези, 

обирати методи дослідження, аналізувати результати, 

обґрунтовувати висновки 

   + + + + + + 

Продукувати нові цілісні знання з історії України на 

основі сучасних методологічних підходів  
+ + +   + + + + 

Застосовувати набуті знання, результати досліджень з 

вітчизняної історії у формуванні ціннісних орієнтирів, 

громадянської свідомості й суспільної 

відповідальності громадян 

      + + + 

Розуміти і оцінювати вплив сучасних тенденцій 

розвитку історичної науки на вивчення історії України  
+ + +  + +    

Здійснювати дослідження історії України через 

використання нових міждисциплінарних напрямів у 

сучасній історичній науці, застосовуючи на практиці 

навички дослідницької та аналітичної роботи, 

пов’язаної з історією України 

   + + +    



7. Схема формування оцінки. 
7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Робота на семінарських заняттях: РН2.1, РН 2.3, РН2.4, РН2.5, РН4.1 - 40 балів/24 

бали*. 

2. Самостійна робота 1 та 2 (тест): РН2.2, РН2.4 — 5 балів/3 бали* (для кожної). 

3. Контрольна робота 1 та 2 (тест): РН1.3 — 5 балів/3 бали* (для кожної). 

   * максимальний бал/пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 

- підсумкове оцінювання:  

- форма оцінювання - іспит; 

- максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом - 40 балів;  

- результати навчання які будуть оцінюватись – знання характерних рис, інтерпретацій 

української історичної художньої літератури та історичного кіно, найважливіших фактів та 

подій в історії їх розвитку, вміння визначати інформаційний потенціал літературно-

мистецьких творів як конкретних історичних джерел, аналізувати літературні твори та 

художні фільми, в яких відображається історія України.  

- форма проведення і види завдань – письмовий іспит, в білеті 2 запитання, які 

потребують розгорнутої відповіді (кожна відповідь на запитання оцінюється від 0 до 20 

балів);  

- Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів. 

- Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 36 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  
Оцінювання студентів здійснюється у двох формах: поточний контроль (робота на 

семінарських заняттях, тестування) і підсумковий контроль (іспит).  

Загальна сума балів – 100 балів (із них, поточний контроль 60 балів; підсумковий контроль 

– 40 балів). 

 
Перелік видів аудиторної роботи на семінарських заняттях та їх оцінка (в балах) 

На семінарських заняттях оцінювання здійснюється за 12-ти бальною, яка в 

подальшому переводиться в залікові бали. Результати роботи на семінарському занятті 

оголошуються студентам індивідуально після кожного семінарського заняття. 

Види роботи на семінарському занятті Максимальна 

кількість балів 

Доповідь на семінарському занятті 5 

Доповнення на семінарському занятті 3 

Участь у дискусії на семінарському занятті 3 

Узагальнення, підведення підсумку семінарського заняття 2 

Частина 1.  

Історія України в художній 

літературі   

Частина 2.  

Історія України в художньому 

кіно  

Підсумковий 

контроль 

(іспит) 

30 залікових балів 

(максимум) 
30 залікових балів 

(максимум) 
 

 

40 балів 

максимум 

24 бали 

мінімум 

Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 1 (тест) 

Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 2 (тест) 

20 
максимум 

5 

максимум 
5 

максимум 
20 

максимум 
5 

максимум 
5 

максимум 

12 

мінімум 
3 

мінімум 
3 

мінімум 

12 

мінімум 
3 

мінімум 
3 

мінімум 



Письмова самостійна робота на семінарському занятті 5 

Експрес-контроль на семінарському занятті 1 

 
Таблиця переведення балів за роботу на семінарських заняттях у залікові бали. 

Залікові бали Набрана кількість 

балів з одного 

змістового модуля  

(5 занять) 

Набрана кількість 

балів з одного 

змістового модуля  

(3 заняття) 

20 58-60 35-36 

19 55-57 33-34 

18 52-54 31-32 

17 49-51 29-30 

16 46-48 27-28 

15 43-45 25-26 

14 40-42 24 

13 38-39 23 

12 36-37 22 
11 балів не 

зараховуються 

оскільки становлять 

менше 60% 

Менше 36 балів не 

зараховуються 

оскільки становлять 

менше 60% і в залікові 

бали не переводиться 

Менше 22 балів не 

зараховуються 

оскільки становлять 

менше 60% і в залікові 

бали не переводиться 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 
Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем програми 

дисципліни в цілому, так і деяких розділів тем. Перевірка рівня засвоєння матеріалу 

самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється на останній лекції з 1 та 2 

частини дисципліни. Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів.  

 

Частина 1 виконання індивідуального творчого завдання. Підготовка есе за 
результатами прочитання  літературного твору. 
Вимоги до есе:  

- обсяг не більше 4 сторінок; 

- самостійність у викладі матеріалу; 

- визначений термін виконання – до 1 грудня;   

- здавати у роздрукованому вигляді з підписом і в електронному на адресу 

olenapetasyuk@gmail.com  

Структура есе Бали 

(максимум) 

Назва твору 1 бал 

Видавництво 

Рік написання чи виходу  

Автор 

Історичний бекграунд написання 

Персонажі 

Фабула та місія твору 1 бал 

За допомого яких засобів досягається мета та завдання твору 1 бал 
Джерелом для вивчення яких історичних процесів, фактів, явищ 

може виступати твір 
2 бали 

 

mailto:olenapetasyuk@gmail.com


Критерії оцінювання самостійної роботи у тестовій формі (частина 2): 

12 запитань 

а) вірна відповідь на одне запитання – 1 бал; 

б) невірна відповідь – 0 балів. 

 
Таблиця переведення тестових балів за самостійну роботу в залікові бали 

Бали за самостійну 

роботу за 

результатами 

тестування 

Залікові бали 

11-12 5 

9-10 4 

7-8 3 

5-6 2 

3-4 1 

0-2 0 

                       

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
По завершенні вивчення кожної змістової частини студент пише контрольну роботу 

(тест). Предметом контрольної роботи студентів є опрацювання ними як окремих тем 

програми курсу в цілому, так і наскрізних питань з кількох тем, які дозволяють з’ясувати 

знання наукової періодизації, найважливіші факти та події в історії розвитку української 

літератури та кінематографа, вміння характеризувати етапи розвитку українського 

літературного та кінематографічного процесу, життя та діяльність конкретних людей з 

урахуванням досягнень сучасної біографістики. 

Участь всіх студентів в контрольному заході обов'язкова. Контрольна робота 

проводиться у письмовій тестовій формі і виконується на останній лекції із кожної змістової 

частини курсу. Максимальна кількість балів, яку можна набрати за контрольну роботу - 5 

балів.  

Студент, який з поважної причини пропустив контрольну роботу, зобов'язаний надати 

відповідний документ і викладач призначає нову дату її проведення. 

Критерії оцінювання контрольної роботи у тестовій формі: 12 запитань 

а) вірна відповідь на одне запитання          – 1 бал;  

б) невірна відповідь, відсутність відповіді – 0 балів. 
 

Таблиця переведення балів за модульний контроль у залікові бали 

Бали за самостійну 

роботу за 

результатами 

тестування 

Залікові бали 

11-12 5 

9-10 4 

7-8 3 

5-6 2 

3-4 1 

0-2 0 

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 
 

Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту 

Екзаменаційний білет з дисципліни «Історія України в художній літературі та 

художньому кіно» містить 2 питання, кожне з яких оцінюється у діапазоні від 0 до 20 балів. 



 

Критерії оцінок з окремих екзаменаційних завдань: 

– глибоке, теоретично обґрунтоване, фактологічно наповнене розкриття питання – 18-

20 балів; 
– розкриття питання з фактологічною аргументацією – 15-17 балів; 

– неповне розкриття питання – 12-14 балів; 

– висвітлення окремого аспекту питання – 1-11 бали; 

– відсутність відповіді з питання – 0 балів. 
 

Студент, який дав відповідь на всі питання екзаменаційного білету і набрав не менше 

24 балів добавляє у свій актив певну суму балів, яка додається до балів набраних студентом 

за результатами поточного контролю. 
 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 

мінімум – 36 балів необхідно у визначені викладачами дні пройти співбесіду з пропущених 

семінарських занять і лекцій з тим, щоб набрати критичний мінімум і допуститися до перескладання 

іспиту. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Частина 1 Частина 2  Іспит Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 

Максимум 30 30 40 100 

   
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і семінарських занять 

№ 
п/п 

Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції 
семінарські 

заняття 
С/Р 

 
Частина 1. Історія України в художній 

літературі 
   

1 

Вступ. 
Тема 1.  Українська художня література  як 
суспільне та мистецьке явище в контексті розвитку 
світового літературного процесу. 

2   

2 
Тема 2.  Літературні роди та жанри в історичній 
художній літературі 2 4 6 

3 Тема 3. Український історичний роман   2 2 6 

4 
Тема 4. Художня література «розстріляного 
відродження»: історичне тло, постаті, історичний 
дискурс 

2  8 

5 
Тема 5. Український родинно-побутовий роман як 
історичне джерело 

2 2 6 

6 
Тема 6. Альтернативна історія: специфіка жанру, 
зародження, становлення, перспективи. 

2 
2 

6 

7 
Тема 7. Літературні експерименти та пошуки  
українських постмодерністів  1 6 

 Контрольна робота 1 (тест) 1    

 Частина 2. Історія України в художньому кіно     

8 
Тема 8. Історичний художній фільм як окремий 
жанр в кіномистецтві 

2  6 

9 
Тема 9. Відображення вітчизняної історії в часи Русі-
України в художньому кіно 

2 
2 

8 

10 
Тема 10. Втілення образів українського козацтва в 
кінематографі  

2 10 

11 

Тема 11. Формування образів «ворога» і «героя» в 
художніх фільмах присвячених висвітленню подій 
Української революції 1917-1921 рр. 

2 2 10 

12 
Тема 12. Історія України в роки Другої світової 
війни в радянських та сучасних художніх фільмах. 

1 2 8 

 Контрольна робота 2 (тест) 1   

 ВСЬОГО 24 16 80 

Загальний обсяг  120 год., в тому числі: 
Лекцій – 24 год. 
Семінарських занять – 16 год. 
Самостійна робота - 80 год. 

 

9. Рекомендована література та джерела: 

Основна:  
1. Александрова Г. О. Особливості української історичної прози ХХ ст.: монографія / Г. 

О. Александрова, М. М. Богданова, Ю. О. Мельнікова, І. Е. Співак; Бердян. держ. пед. ун-т. - 

Донецьк : Юго-Восток, 2008. - 226 c. 



2. Антропологічний код української культури і цивілізації. У 2-х кн. – Кн. 1 / О. О. 

Рафальський (кер. авт. кол.), М. Ф. Юрій (наук. ред.). НАН України. Інститут політичних і 

етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2020. – 432 с. 

3. Брюховецька Л. І. Найцікавіша історія в Європі. Екранні версії. - Київ : Задруга, 2014. - 

493 с. 

4. Возняк М.С. Історія української літератури: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

Михайло Возняк ; [упоряд., передм. М. Гнатюка]. - 2-ге вид., випр. - Л. : Світ, 2012. - 872 с 

5. Госейко Л. Історія українського кінематографа: 1896-1995 : пер. з фр. / Л. Госейко. - К. 

: КINO-КОЛО, 2005. - 464 с. 

6. Демська-Будзуляк Л. Українське літературознавство від ідеї до тексту: Неокласичний 

дискурс. Монографія. - Київ: Смолоскип, 2019. - 600 с. 

7. Історія української літератури ХХ - поч. ХХІ ст.: навч. посіб. : у 3 т. / за ред. д-ра 

філол. наук, проф. В. І. Кузьменка. - Київ : Академвидав, 2013 . - Т. 2 / [В. І. Кузьменко та ін.]. 

- 2014. - 532 с. 

8. Нариси з історії кіномистецтва України / Редкол.: В.Сидоренко  (голова) та ін.; 

Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. – К.: Інтертехнологія, 

2006. – 864 с.  
9. Петасюк О. І. Історія в художній літературі : Український досвід. Актуальні акценти. – 

К.: ТОВ «Видавництво “Кліо” », 2018. – 48 с. 

10. Тримбач С. В. Кіно, народжене Україною. Альбом антології українського кіно/ С. В. 

Тримбач. - К. : Техніка, 2016. - 384 с. 

 

Додаткова: 

1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицька. - Львів: 

Літопис, 1996. – 634 с. 

2. Безклубенко С.Д. Кіномистецтво та політика: Критичний історико-теоретичний нарис/ 

С.Д. Безклубенко. - К., 1991-1995. - 430 с. 

3. Брюховецька Л. І.  Солодке життя найважливішого з мистецтв 2001-2015 / Л. І. 

Брюховецька. – К.: Задруга: Ред. журн. "Кіно-Театр", 2015. – 272 с. – (Кінематографічні студії 

; Вип.3). 

4. Вертипорох О.В. Історія української літератури останньої чверті XX - початку XXI 

століття: навч.-метод. посіб. / О.Вертипорох ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 

Каф. укр. літ. та компаративістики. - Черкаси : ЧНУ ім Б. Хмельницького, 2016. - 145 с. 

5. Голодомор в українській прозі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/ukranok/az_artatlan_aldozatok_

emlekere/pages/ukran/009_ukran_9.htm 

6. Десятник Г.О. Українське кіномистецтво: лекції з історії українського кіно / Г. О. 

Десятник; [наук. ред. Горевалов С. І.]; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. - Київ : Вид-во КНУ, 2015. - 148 с. 

7. Довженко без гриму: листи, спогади, архівні знахідки / Упоряд. і коментарі В. Агеєвої 

і С. Тримбача. — К.: КОМОРА, 2014. — 472 с. 

8. Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті / Інститут 

проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. — К.: ФЕНІКС, 2007. — 296 с. 

9. Зубрицька М. Homo Legens: Читання як соціокультурний феномен / Марія Зубрицька. 

– Львів: Літопис, 2004. – 351 с. 

10. Історія світового та вітчизняного кіномистецтва: хрестоматія: [у 2 т.] / уклад. Андрій 

Бурий. - Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2011. Т. 1. - 2011. - 670 с. 

-Т. 2. - 2011. - 539 с. 

11. Історія українського кінематографа ХХ століття: навч. посіб./ А.С.Приходько, та ін. - 

К.: Педагогічна думка, 2012. – 128 с. 

12. Історія українського кіно. Т. 2 : 1930-1945 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України 

; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2016. - 448 с. 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/ukranok/az_artatlan_aldozatok_emlekere/pages/ukran/009_ukran_9.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/ukranok/az_artatlan_aldozatok_emlekere/pages/ukran/009_ukran_9.htm


13. Історія української літератури ХХ століття: навч. посіб. для студ. філол. ф-тів вищ. 

навч. закл.: у 2 т. / ред. В. Г. Дончик. - К. : Либідь, 1994 . Кн. 1 : Перша половина ХХ століття 

/ В. П. Агеєва [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 1998. - 464 с.; - Кн. 2, ч. 1 : 1940-ві - 1950-ті роки / В. Г. 

Дончик [та ін.]. - 1994. - 367 с.- Кн. 2, ч. 2 : 1960 - 1990-ті роки / В. Г. Дончик [та ін.]. - 1995. - 

510 с. 

14. Качкан В.А. Хай святиться ім'я твоє: Історія української літератури і культури в 

персоналіях (XIX-XX ст.) / В. А. Качкан ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. 

Н.-д. центр періодики, Наук. т-во ім. Шевченка. - Л. : [б. и.], 2002 . - Кн. 10 : Історія 

української літератури і культури в персоналіях (ХІХ-ХХІ ст.). - Івано-Франківськ: [б.в.], 

2007. - 621 с. 

15. Левицька Й. Повернення до коріння. Українське поетичне кіно. - К.: Редакція 

журналу "Кіно-Театр": Задруга, 2011. - 123 с. 

16. Мусієнко О. С. Українське кіно: тексти і контекст. - [Вінниця] : Глобус-Прес, 2009. - 

432 с. 

17. Насмінчук Г. Й. Еволюція українського історичного роману : навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / Г. Й. Насмінчук; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. - Камянець-Поділ., 2007. - 

135 c. 

18. Ромащенко Л. І. Жанрово-стильовий розвиток сучасної української історичної прози: 

Основні напрями художнього руху : Моногр. / Л. І. Ромащенко; Черкас. держ. ун-т ім. 

Б.Хмельницького. - Черкаси, 2003. - 388 c.  
19. Самі про себе : Автобіографії українських митців 1920-х років / Упорядник Раїса 

Мовчан. — К.: ТОВ “Видавництво “Кліо”, 2015. — 640 с. 

20. Сморжевська О. О. Постмодерна проза як історичне джерело  (на прикладі 

“Армійських оповідань “Юрія Андруховича та його романів “Рекреації”, “Московіада” і 

“Таємниця”) / О. О. Сморжевська // Збірник наукових праць “Гілея” (історичні науки). — 

Випуск 112 (9). — с. 77-81. 

 

10. Додаткові ресурси: 

1. http://novitukr.history.knu.ua/ - кафедра новітньої історії України 

2. http://history.org.ua/ - Інститут історії України НАН України 

3. https://www.etnolog.org.ua/ - Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології 

ім. М.Т. Рильського НАН України 

4. http://www.ilnan.gov.ua/  - Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 

 

 

http://novitukr.history.knu.ua/
http://history.org.ua/
https://www.etnolog.org.ua/
http://www.ilnan.gov.ua/

