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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 03 
 Гуманітарні науки 

 
За вибором 

 
 

 

Спеціальність: 
032 Історія та археологія 

Рік підготовки 
 2 -й 

 Семестр 
четвертий 

Загальна кількість годин – 
90+ 

4-й -й 
Лекції 

42 год. самостійна робота 
Тижневих годин для 

денної форми навчання: 
аудиторних – 4 

самост. роботи студента – 
2,8 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

Доктор філософії 

32 год. год. 
Практичні, семінарські 

16 год. год. 
 

  
Самостійна робота 

42 год. год. 
 
 

Вид контролю: 
Іспит  

 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

В основу навчального курсу покладено розуміння інтелектуальної історії як 
окремої історичної дисципліни, об’єктом вивчення якої є людина (люди) минулого, яка 
розглядається під кутом зору, як вона (вони) «конструювала» політичний, економічний, 
релігійний, національний та інші сеґменти суспільного життя. Інтелектуальна історія 
вивчає історичні аспекти творчої та інтелектуальної сфери людської діяльності через 
культуру, біографію та соціокультурне оточення їх носіїв, включаючи її умови, форми і 
результати. Об’єктом інтелектуальної історії є процес «конструювання» культури (у 
широкому розумінні цього поняття) у свідомості людей минулого. 

 
№  
з/п 

Зміст умінь, що забезпечується 

1 Використовувати в освітній і науковій роботі поняття «інтелектуальна 
історія»; визначати перспективи застосування методологічних підходів 
інтелектуальної історії до історії України ХІХ століття. 
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2 Характеризувати українське «національне відродження» першої половини 
ХІХ століття в контексті загальноєвропейських інтелектуальних течій; 
пояснювати роль літератури у формуванні модерного українського руху. 

3 Визначати ідейні основи українського руху в Російській імперії та Австро-
Угорській монархії в другій половині ХІХ століття; пояснювати 
взаємозв’язок між культурно-інтелектуальними та політичними процесами. 

4 Характеризувати філософсько-світоглядні засади діяльності та соціальне 
призначення університетських осередків, церковних інституцій тощо; 
пояснювати взаємозв’язок між історіографією та ідеологією українського 
руху. 

5 Описувати стильові риси класицизму, романтизму, реалізму й модернізму в 
українській літературі, театральному й музичному мистецтві, архітектурі, 
живопису; визначати сутність і зміст поняття «національна культура». 

6 Визначати структуру узагальненого образу та індивідуальні риси 
українського інтеліґента / інтелектуала ХІХ століття у баченні суспільства і 
влади. 

 
 

3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 
 

3.1. ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС: 
 
Шифр 

змістовог
о 

модуля 

 
Назва змістового модуля 

К-ть 
аудит
. год. 

№ 1 ЩО ТАКЕ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ? 
1. Термін «інтелектуальна історія». Напрями інтелектуальної 
історії: англо-американська «інтелектуальна історія», 
французька «історія ментальностей», німецька «історія 
понять». «Кембриджська школа» досліджень інтелектуальної 
історії. Інституційне оформлення інтелектуальної історії: 
«Міжнародна асоціація інтелектуальної історії» (International 
Society of Intellectual History).  
2. Роль інтелектуальної історії у процесі міждисциплінарного 
кооперування та інтеґрації суспільних наук: зв’язок 
інтелектуальної історії з філософією, політичною теорією, 
культурною історією, соціологією. 
3. Історія України ХІХ століття в перспективі методологічних 
підходів інтелектуальної історії. Джерела з інтелектуальної 
історії України ХІХ століття. 

4 

№ 2 УКРАЇНСЬКЕ «НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ» В 
КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ КІНЦЯ XVIII – 
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТЬ 
1. Вплив Французької революції на ідейний клімат 
Центрально-Східної Європи. Принцип суверенітету нації. 
Вплив німецького Романтизму на розвиток українського 
національного руху. 

10 
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2. Тяглість козацького (малоросійського) патріотизму. 
Українські автономісти під час російсько-французької війни 
1812 року. Історичні наративи як спосіб леґітимізації народу-
нації. Українське масонство. 
3. Харківські романтики. «Ідеологічна» функція літературної 
творчості Івана Котляревського і Тараса Шевченка. 
4. Ідея слов’янської взаємності та «український месіанізм». 
Кирило-Мефодіївське товариство. «Руська трійця» та ідейні 
передумови революції 1848 року. 
5. «Українське питання» у баченні російської та австрійської 
влади й громадськості. 
 

№ 3 ІДЕЙНІ ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОГО РУХУ В ДРУГІЙ 
ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ 
1. Народництво («народолюбство») як світоглядна основа 
українського руху в Російській імперії. Концептуалізація 
національної історії: історіософія Миколи Костомарова, 
Володимира Антоновича, Михайла Грушевського. Світогляд, 
історіософія та ідеологія Пантелеймона Куліша. 
2. Політичні ідеї Михайла Драгоманова. «Культурницька» і 
«політична» течії в українському русі. Ідея національної 
єдності українців. 
3. Національно-політичні орієнтації українського суспільства 
в Галичині, на Буковині й Закарпатті: полонофільство, 
русофільство («москвофільство»), українофільство. 
4. «Соціалізація» національної ідеї в Галичині. Філософський 
світогляд Івана Франка. «Націоналізація» селянства. 
 

8 

№ 4 КУЛЬТУРНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
ХІХ СТОЛІТТЯ 
1. Поняття «національної культури». Ментальні риси 
української культури. 
2. Університети на Україні (Харківський, Київський, 
Одеський, Львівський, Чернівецький): освітнє, наукове та 
соціальне призначення. 
3. Новочасні світоглядні та культурно-мистецькі течії 
(класицизм, романтизм, реалізм). Ранній український 
модернізм. 
4. Роль Церкви й духовенства у формуванні основ 
новочасного українського суспільства. 
 

8 

№ 5 УКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕЛІҐЕНТ / ІНТЕЛЕКТУАЛ ХІХ 
СТОЛІТТЯ: УЗАГАЛЬНЕНИЙ ОБРАЗ ТА 
ІНДИВІДУАЛЬНІ РИСИ 

2 

 
Всього: 

 

 
32 
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3.2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
 
№ 
з/п 

Назва змістовного модуля К-сть 
годин 

1. «Інтелектуальна історія» та її  дефініції. Напрями інтелектуальної 
історії. 
 

2 

2. Джерела з інтелектуальної історії України ХІХ – першої третини  
ХХ ст. 

2 

3. Теоретико-методологічні підстави інтелектуальної історії. 2 
4. Українське національне відродження першої половини ХІХ ст. 2 
5. Українська інтелектуальна історія другої половини ХІХ – першої 

третини ХХ ст. 
 

6. Українська інтелектуальна історія: просопографічний вимір. 
 

6 

 Всього: 16 
 
3.3. САМОСТІЙНА РОБОТА АСПІРАНТА: 
 
Розподіл самостійної роботи аспіранта за темами  
при підготовці до лекційних занять: 
 

 
№  

тем
и 

 
Назва теми 

 
К-ть 

годин 

1 Що таке інтелектуальна історія? 10 
2 Українське «національне відродження» в контексті європейської 

історії кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 
10 

3 Ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ ст. 5 
4 Культурно-інтелектуальна історія України ХІХ ст. 5 
5 Український інтеліґент / інтелектуал ХІХ століття: узагальнений 

образ та індивідуальні риси 
12 

Всього: 42 
 

 
4. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ПРАЦІ: 
 
Андрєєв В. Інтегральний напрям сучасної історіографії: інтелектуальна історія // 

Ейдос (Київ). – 2005. – Вип. 1. – С. 17–23. 
Верменич Я. Історія ідей та криза історизму // Ейдос (Київ). – 2005. – Вип. 1. – 

С. 24–27. 
Зашкільняк Л. Інтелектуальна історія: спроба конвенції (деякі методологічні 

міркування) // Ейдос (Київ). – 2005. – Вип. 1. – С. 28–35. 
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Калакура Я. С. Класифікація джерел інтелектуальної історії України // Історичний 
архів (Миколаїв). – 2012. – Вип. 8. – С. 106–113. 

Колесник І. Культурно-інтелектуальна історія як дзеркало «нової наукової 
революції» // Ейдос (Київ). – 2005. – Вип. 1. – С. 36–45. 

Колесник І. Українська історіографія в полі національної історії: Modern of 
Postmodern? // Ейдос (Київ). – 2005. – Вип. 1. – С. 227–246. 

Колесников К. Історіографічний постмодернізм: нова інтелектуальна історія // 
Ейдос (Київ). – 2005. – Вип. 1. – С. 46–60. 

Репина Л. Интеллектуальная история на рубеже ХХ–ХХІ веков // Новая и 
новейшая история (Москва). – 2006. – № 3. – С. 12–22. 

Репина Л. П. Опыт междисциплинарного взаимодействия и задачи 
интелектуальной истории // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. 
– Москва, 2005. – Вып. 15. – С. 3–14. 

Смолій В. Інтелектуальна історія: спроба конвенції // Ейдос (Київ). – 2005. – 
Вип. 1. – С. 3–16. 

 
ДЖЕРЕЛА: 
 
Антонович В. Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори / Упор. 

О. Тодійчук, В. Ульяновський. Вст. ст. та коментарі В. Ульяновського. – Київ, 1995. 
Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей 

стране до уничтожения гетманства / Репринтне видання; Передм. О. І. Гуржія. – Київ, 
1993. 

Грушевський М. Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу 
історії східного слов’янства // Михайло Грушевський. Твори у 50 томах / Редкол.: 
П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Сохань. – Т. 1: Серія 
«Суспільно-політичні твори (1894–1907)». – Львів, 2002. – С. 75–99. 

Драгоманов М. П. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на 
Україні») / Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р. С. Міщук; Приміт. Р. С. Міщука, 
В. С. Шандри. – Київ, 1991. – («Пам’ятки історичної думки України»). 

Кирило-Мефодіївське товариство: У 3 т. / АН УРСР. Археограф. комісія та ін.; 
упоряд. М. І. Бутич, І. І. Глизь, О. О. Франко; редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) та ін. – 
Київ, 1990. – Т. 1–3. 

Конисский Г. История Русов / Репринтное воспроизведение издания 1846 года; 
Отв. ред. В. А. Замлинский. – Киев, 1991. 

Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография / Сост. и ист.-
биогр. очерк В. А. Замлинского; Примеч. И. Л. Бутича. 2-е изд. – Киев, 1990. 

«Русалка Дністрова» [Кн. І]. Репринтне відтворення першодруку 1837 р.; [Кн. ІІ]. 
Науково-критичне видання / Ред.-упорядн. та автор післямови М. Шалата. Відп. за вип. 
Ф. Стеблій, Б. Якимович. – Львів, 2007. 

Стеблій Ф. Визначна пам’ятка української політичної думки середини 
ХІХ століття – «Слово перестороги» Василя Подолинського // Записки Наукового 
товариства імені Шевченка (Львів). – 1994. – Т. CCXXVIII: Праці Історично-
філософської секції. – С. 434–487. 

Фундація Галицької митрополії у світлі дипломатичного листування Австрії та 
Святого Престолу 1807–1808 років: Збірник документів / Упоряд., вступ. ст. та комент. 
В. Ададурова. – Львів, 2011. 
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Шашкевич М. Повне зібрання творів / Упорядник і редактор М. Шалата. – 
Дрогобич, 2012. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 
 
Ададуров В. «Наполеоніда» на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність 

уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку 
ХІХ століття. – Львів, 2007. 

Антоняк І. Політичні дилеми Греко-католицької церкви в Галичині в останній 
чверті ХІХ століття (на прикладі діяльності митрополита Сильвестра Сембратовича) // 
Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наук. праць / За ред. О. Аркуші, 
О. Вінниченка, М. Мудрого. – Львів, 2012. – Т. 8. – Част. 2: Культура, освіта, наука, 
церква. – (Вісник Львів. ун-ту. Серія істор. Спец. вип.). – С. 70–94. 

Аркуша О., Мудрий М. Історичні дослідження в інтелектуальних та політичних 
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5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ 
 

Підсумкова (семестрова) оцінка аспіранта визначається за рейтинговою системою. 
Рейтинговий показник формується за 100-бальною шкалою, як максимально 
можливий показник роботи аспіранта  протягом семестру і за результатами іспиту.  

Рейтинговий показник складається з таких компонентів: 
— Результатів відвідування лекцій (16 балів). Передбачається, що присутність 

аспіранта на кожній лекції відзначатиметься одним балом. 
— За результатами практичних занять аспірант може максимально отримати 34 

бали. 
— Результатів іспиту (50 балів), що визначає знання основних фактів і 

теоретичних положень курсу. Результат іспиту в рейтингових балах визначається за 
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розгорнутими письмовими відповідями на два питання екзаменаційного білету 
(30 балів = 15 балів х 2) і виконанням тестового завдання (20 балів). 
 

Шкала перерахування підсумкових оцінок 
 

Оцінка за 100-бальною 
рейтинговою шкалою 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 

Оцінка за заліковою 
(екзаменаційною) шкалою 

90 – 100 A Зараховано (Відмінно) 
81 – 89 B Зараховано (Дуже добре) 
71 – 80 C Зараховано (Добре) 
61 – 70 D Зараховано (Задовільно) 
51 – 60 E Зараховано (Достатньо) 
0 – 50 FX Не зараховано (Незадовільно) з 

можливістю повторного складання 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень аспірантів  
 

При оцінюванні навчальних досягнень враховується: 
— рівень оволодіння історичними знаннями; знання хронологічних меж періодів, 

найважливіших історичних подій і процесів; визначення характерних суттєвих рис 
історичних явищ і подій; 

— рівень умінь групування (класифікації) фактів за вказаною ознакою, розкриття 
причинно-наслідкових зв’язків між подіями; 

— рівень оволодіння практичними уміннями та навичками роботи з науковою 
літературою та історичними джерелами; обґрунтування власного ставлення аспіранта 
щодо історичної події, явища, діяча. 

 
Усі види оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюються за критеріями, 

наведеними в таблиці. 
 

Рівні навчальних 
досягнень 

Оцінка Критерії навчальних досягнень аспірантів 

І. Незадовільний 2 
 

Аспірант (аспірантка) називає декілька подій, дат, 
історичних постатей або історико-географічних 
об’єктів; вибирає правильний варіант відповіді на 
рівні «так – ні»; може кількома реченнями 
розповісти про історичну подію чи постать; 
впізнати її за описом; має загальне уявлення про 
історичну карту 

ІІ. Задовільний 3 
 

Аспірант (аспірантка) самостійно відтворює 
фактичний матеріал курсу; визначає окремі ознаки 
історичних понять; стисло характеристизує 
історичні постаті; встановлює послідовність подій; 
показує на історичній карті основні місця подій; 
користується за допомогою викладача наочними та 
текстовими джерелами історичної інформації 
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ІІІ. Добрий 4 
 

Аспірант (аспірантка) послідовно і логічно 
відтворює навчальний матеріал теми; використовує 
набуті знання за аналогією; дає правильне 
визначення історичних понять; аналізує описані 
історичні факти; порівнює однорідні історичні 
явища; визначає причинно-наслідкові зв’язки між 
ними; узагальнює окремі факти і формулює 
висновки, обґрунтовуючи їх конкретними фактами; 
дає порівняльну характеристику історичних явищ; 
синхронізує події у межах курсу; називає дві-три 
позиції наукової літератури по темі; використовує 
історичні документи як джерело знань; аналізує 
зміст історичної карти  

ІV. Відмінний 5 Аспірант (аспірантка) використовує набуті знання 
для вирішення нової навчальної проблеми; може 
вільно та аргументовано висловлювати власні 
судження; виявляє розуміння історичних процесів; 
робить аргументовані висновки, спираючись на 
широку історіографічну та джерельну базу; 
порівнює і систематизує дані історичних карт; 
синхронізує події вітчизняної та всесвітньої історії, 
уміє виокремити проблему і визначити шляхи її 
розв’язання 

  
 

6. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 
 
До засобів діагностики успішності аспірантів належать: 
1. Контрольні завдання (додаток). 
2. Тестові завдання (додаток). 
 
 
Автор _____________________ /Мудрий М. М./ 
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Додаток 1 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 
 
1. Розкрийте зміст поняття «інтелектуальна історія». Поміркуйте над його 

українською специфікою, зокрема у співставленні з поняттям «історія ментальності». 
Поясніть роль інтелектуальної історії для міждисциплінарного кооперування та 
інтеґрації суспільних наук. 

2. Охарактеризуйте філософсько-історичне підґрунтя українського 
«національного відродження» першої половини ХІХ ст. Поясніть суть просвітницької 
ідеології. У чому полягала специфіка Просвітництва у житті народів Центрально-
Східної Європи? 

3. Визначте основні риси Романтизму як нової ідейно-культурної течії та її вплив 
на розвиток українського національного руху. Як Ви розумієте слова Миколи Гоголя, 
який назвав Гердера «одним із зодчих історії людства»? 

4. Охарактеризуйте чинники, які мали визначальний вплив на формування 
самосвідомості українців на початковому етапі «національного відродження» (пам’ять 
про козацтво, діяльність масонських організацій, літературний рух). 

5. Поясніть сутність ідеї слов’янської взаємності в українському русі першої 
половини ХІХ ст.; охарактеризуйте програмні положення та форми діяльності «Руської 
трійці» та Кирило-Мефодіївського товариства. 

6. Охарактеризуйте бачення «українського питання» російською та австрійською 
владою і громадськістю в першій половині ХІХ ст. 

7. Визначте сутність поняття «народництво» / «народолюбство». Поясніть 
способи поєднання «народолюбства» з українською національною ідеєю. Як Ви 
розумієте різницю понять «українофільство» і «українство»? 

8. Поясніть взаємозв’язок між історіографією та ідеологією українського руху. На 
прикладах проілюструйте процес так званої націоналізації історії. Чому, на Вашу думку, 
в українському русі науковець-історик і патріот-поширювач національної свідомості 
майже завжди поєднувалися в одній особі? 

9. Визначте відмінності між «культурницькою» і «політичною» течіями в 
українському русі. Охарактеризуйте політичні погляди Михайла Драгоманова. 
Поміркуйте, які чинники сприяли, а які перешкоджали в ХІХ ст. утвердженню ідеї 
національної єдності українців.  

10. Охарактеризуйте національно-політичні орієнтації в українському суспільстві 
в Галичині, на Буковині й Закарпатті: полонофільство, русофільство 
(«москвофільство»), українофільство. Поміркуйте над причинами їх появи, взаємодією 
та її наслідками. 

11. Як Ви розумієте сутність процесу «соціалізації» української національної ідеї 
в Галичині? Беручи до уваги світогляд Івана Франка, визначте спільне і відмінне між 
радикальною і народовецькою течіями в українському русі Галичини. 

12. Визначте сутність поняття «національна культура». Поміркуйте, чи існував 
зв’язок між культурно-інтелектуальними та політичними процесами в Україні 
ХІХ століття.  

13. Назвіть університети, які були створені й діяли в Україні ХІХ століття. 
Визначте їхнє освітньо-наукове та соціальне призначення. 
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14. Охарактеризуйте стильові риси романтизму та реалізму в українській 
літературі, театральному й музичному мистецтві, архітектурі, живопису. Порівняйте їх. 

15. Охарактеризуйте стильові риси модернізму в українській літературі, 
театральному й музичному мистецтві, архітектурі, живопису. Визначте зміни, які 
відбулися у порівнянні з періодом романтизму та реалізму. 

16. Порівняйте становище Церкви в австрійській та російській частинах України. 
Визначте роль Церкви у формуванні основ новочасного українського суспільства. 

17. Поясніть, як Ви розумієте поняття «інтеліґент» та «інтелектуал» у 
застосуванні до історії України ХІХ століття. Спробуйте визначити критерії для їх 
розмежування. 

 
 

Додаток 2 
 
ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ: 

 
Варіант 1 
 
 

Прізвище та ім’я аспіранта (-ки)  
Академічна група 
Дата 

 
1. Позначте рік перезаснування австрійською владою Львівського університету: 
— А  1784 р.     — Б  1805 р.     — В  1834 р.     — Г  1865 р.     — Д  1875 р. 
 
2. Позначте твір, в якому говорилося про історичне покликання України: підняти 
інших слов’ян на боротьбу за національне відродження в усіх сферах економічного, 
соціального і духовного життя: — А  «Історія Русів».     — Б  «Енеїда».     — 
В  «Руська правда».     — Г  «Книги буття українського народу».     — Д  «Конституція». 
 
3. Завданням якого навчального закладу міністр освіти Російської імперії 
С. Уваров вважав «поширювати російську культуру і російську національність на 
спольщених землях Західної Росії»? — А  Харківського університету.     —
 Б  Крем’янецького ліцею.     — В  Рішельєвського ліцею в Одесі.     — Г  Університету 
Св. Володимира в Києві.     — Д  Чернівецького університету. 
 
4. Прочитайте уривок із біографії українського громадсько-політичного і 
культурного діяча та позначте його прізвище: «Він здобув освіту в Харківському 
університеті і після недовгого вчителювання на Волині одержав у 1845 р. призначення 
до Київського університету. У своїх лекціях з історії, книгах він показував не лише 
подібність, але й відмінність «двох народностей» (російської та української), дві 
засади історичного розвитку: демократичну, козацьку в Україні і самодержавну, 
притаманну Росії». 
— А  Т. Шевченко.     — Б  П. Куліш.     — В  М. Костомаров.     — Г  М. Шашкевич.     
— Д  Я. Головацький. 
 
5. Позначте суспільно-політичний принцип, який набув поширення і став 
визначальним у ХІХ ст.: — А  принцип соціального характеру держави, який полягав 
у захисті державою інтересів кожної особи, всіх класів та інших соціальних груп і 
суспільства загалом. — Б  принцип демократизму, який виявлявся насамперед у 
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визнанні народу носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в будь-якій державі. — 
В  принцип солідаризму, який передбачав об’єднання зусиль усіх верств суспільства 
навколо ідеї підвищення матеріального та культурно-освітнього рівня селянства. — 
Г  принцип суверенітету нації як нової культурної чи політичної цілості, 
консолідованої з етносу/етносів на підставі громадянського патріотизму й 
усвідомлення причетності до спільної батьківщини. — Д  принцип пролетарської 
єдності, який полягав у об’єднанні робітників навколо захисту соціальних прав та ідеї 
встановлення «пролетарської диктатури». 
 
6. Позначте українського історика та громадсько-політичного діяча, який був 
послідовником еволюціонізму, не вірив у швидкі революційні зміни, вважаючи, 
що лише послідовна просвітницька діяльність та піднесення свідомості народу є 
єдино правильним шляхом; як політик-культурник був одним з ідеологів 
«європейськості» українського народу з огляду на необхідну орієнтацію 
подальшого розвитку; задекларувавши негативну роль Польщі в історії України, 
вважав за доцільне відмежуватися і від Росії (зокрема, впливів її культури) задля 
більшої кристалізації власне українства та його інтеграції в Європу: —
 А  М. Костомаров.     — Б  П. Куліш.     — В  М. Драгоманов.     — Г  В. Антонович.     
— Д  М. Грушевський. 
 
7. Позначте дві течії в українському русі в Російській імперії другої половини 
ХІХ ст.: — А  позитивістська і модерністська.     — Б  політична і соціальна.     —
 В  культурницька і економічна.     — Г  автономістська і самостійницька.     —
 Д  культурницька і політична. 
 
8. Позначте головний компонент національно-політичного світогляду галицьких 
народовців: — А  галицькі русини – частина слов’янського простору.     — Б  українці 
– самобутня нація, окрема від польської та російської.     — В  українці – частина 
польської політичної нації.     — Г  галицькі русини – окремий народ у складі монархї 
Габсбургів.     — Д  українці – частина єдиного загальноруського культурно-духовного 
простору. 
 
9. Позначте соціальну верству, яка стала рушійною силою українського руху в 
Галичині у другій половині ХІХ століття: — А  шляхта.     — Б  інтелігенція.     —
 В  робітництво.     — Г  селянство.     — Д  купецтво. 
 
10. Установіть хронологічну послідовність подій (....................): 
А  вихід у світ поеми «Енеїда» І. Котляревського. 
Б  вихід у світ збірки поезій «Кобзар» Т. Шевченка. 
В  вихід у світ альманаху «Русалка Дністровая». 
Г  вихід у світ першого українського історичного роману «Чорна рада» П. Куліша. 
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