
Силабус курсу 
«Інтелектуальна історія України ХІХ – першої третини ХХ століття: 

постаті, соціокультурне середовище, здобутки» 
2019-2020 навчального року 

 

Назва курсу Інтелектуальна історія України ХІХ століття. 
 

Адреса викладання 
курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка. 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Історичний факультет; кафедра новітньої історії України імені 
Михайла Грушевського. 

Галузь знань, шифр та 
назва спеці 

альності 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки Спеціальність 032 Історія та 
археологія.  

Викладач курсу Мудрий Мар’ян Михайлович, кандидат історичних наук, доцент 
 

Контактна інформація 
викладачів 

m_mudryi@yahoo.com, m_mudryi@ukr.net 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Вівторок, 11:00-13:00 год. (кафедра новітньої історії України 
імені Михайла Грушевського, ауд. 333); он-лайн консультації  
m_mudryi@yahoo.com, m_mudryi@ukr.net 

Сторінка курсу Сторінка кафедри 
 

 
Інформація про курс 

 
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. 
 

 
Коротка анотація 

курсу 

 
В основу вивчення курсу покладено використання поняття 
«інтелектуальна історія» в освітній і науковій роботі та 
застосування методологічних підходів інтелектуальної історії до 
історії України ХІХ століття. У курсі охарактеризовано 
українське «національне відродження» першої половини ХІХ ст. в 
контексті загальноєвропейських інтелектуальних течій; визначено 
ідейні основи українського руху в Російській імперії та Австро-
Угорській монархії в другій половині ХІХ ст.; охарактеризовано 
філософсько-світоглядні засади діяльності та соціальне 
призначення університетських осередків, церковних інституцій 
тощо; визначено сутність і зміст поняття «національна культура»; 
узагальнено образ та індивідуальні риси українського інтелігента, 
інтелектуала ХІХ ст. 
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Мета та цілі курсу Мета курсу полягає у вивченні дефініцій «інтелектуальна історія» 
та методологічних підходів інтелектуальної історії;  висвітленні 
українського «національного відродження» в контексті 
Європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.; 
ідейних основ українського руху другої половини ХІХ ст.; 
культурно-інтелектуальної історії України ХІХ ст. та образів 
українського інтелігента – інтелектуала того часу. 
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Турій О. «Українська ідея» в Галичині в середині 
ХІХ століття // Україна модерна (Львів). – 1999. – Число 2–3 (за 
1997–1998 рр.). – С. 59–75. 



 

4 
 

4 
Україна. Процеси націотворення / Упор. Андреас Каппелер; 

пер. з нім. – Київ, 2011. 
Химка І. Релігія й національність в Україні другої половини 

XVIII – ХХ століть // Ковчег: Науковий збірник із церковної 
історії (Львів). – 2003. – Число 4: Еклезіяльна й національна 
ідентичність греко-католиків Центрально-Східної Европи / Відп. 
ред. О. Турій. – С. 55–66. 

Шпорлюк Р. Українське національне відродження в 
контексті європейської історії кінця XVIII – початку 
ХІХ століть // Україна: наука і культура (Київ). – 1991. – Вип. 25. 
– С. 159–167. 

Ясь О. В. Традиції великих історичних наративів у світлі 
культурних епох кінця XVIII – XX ст. // Український історичний 
журнал (Київ). – 2012. – № 5. – С. 6–38. 

Тривалість курсу 90 годин 
 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять; з них 32 год. лекцій, 16 год. 
практичних занять, 42 год. самостійної роботи. 
 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 
 
Знати: що таке «інтелектуальна історія» та її роль у процесі 
інтеграції суспільних наук; основні етапи національної 
«інтелектуальної історії ХІХ ст.» - українське «національне 
відродження» першої половини ХІХ ст., ідейні основи 
українського руху другої половини ХІХ ст.; культурно 
інтелектуальну історію України ХІХ ст. та місце в ній 
українського інтелігента/інтелектуала. 
 
Вміти: використовувати в освітній і науковій роботі поняття 
«інтелектуальна історія та застосовувати методологічні підходи 
інтелектуальної історії до історії України ХІХ століття: 
характеризувати «українське «національне відродження» першої 
половини ХІХ ст.; визначати ідейні основи українського руху в 
Російській імперії та Австро-Угорській монархії другої половини 
ХІХ ст.; характеризувати філософсько-світоглядні засади праці 
університетів та церковних інституцій; описувати складові 
«національної культури»; визначати образ інтелігента / 
інтелектуала ХІХ ст. 
 

Ключові слова Інтелектуальна історія, українське «національне відродження», 
український рух, культурно-інтелектуальна історія, український 
інтелігент / інтелектуал. 

Формат курсу Очний. 
 

Теми 1. Що таке інтелектуальна історія? 
2. Українське «національне відродження» в контексті 
європейської історії кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 
3. Ідейні основи українського руху в другій половині ХІХ ст 
4. Культурно-інтелектуальна історія України ХІХ ст. 
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5. Український інтеліґент / інтелектуал ХІХ століття: 
узагальнений образ та індивідуальні риси 

Підсумковий контроль, 
форма 

Іспит, комбінований. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії 
України та всесвітньої історії, достатніх для прийняття 
категоріального апарату інтелектуальної історії. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Лекції, лекції-презентації; практичні заняття, дискусії. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу здійснюється з використанням загальновживаних 
програм і оперативних систем. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

- За результатами відвідування лекцій (максимально) – 16 балів; 
- за результатами практичних занять (максимально) – 34 бали; 
- за результатами іспиту (максимально) – 50 балів. 
 

 
Питання до заліку чи 

екзамену 

 
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. Вплив Французької революції на ідейний клімат 
Центрально-Східної Європи. Принцип суверенітету нації. Вплив 
німецького Романтизму на розвиток українського національного 
руху. 

5. Тяглість козацького (малоросійського) патріотизму. 
Українські автономісти під час російсько-французької війни 
1812 року. Історичні наративи як спосіб леґітимізації народу-
нації. Українське масонство. 

6. Харківські романтики. «Ідеологічна» функція літературної 
творчості Івана Котляревського і Тараса Шевченка. 

7. Ідея слов’янської взаємності та «український месіанізм». 
Кирило-Мефодіївське товариство. «Руська трійця» та ідейні 
передумови революції 1848 року. 

8. «Українське питання» у баченні російської та австрійської 
влади й громадськості. 

9. Народництво («народолюбство») як світоглядна основа 
українського руху в Російській імперії. Концептуалізація 
національної історії: історіософія Миколи Костомарова, 
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Володимира Антоновича, Михайла Грушевського. Світогляд, 
історіософія та ідеологія Пантелеймона Куліша. 

10. Політичні ідеї Михайла Драгоманова. «Культурницька» і 
«політична» течії в українському русі. Ідея національної єдності 
українців. 

11. Національно-політичні орієнтації українського 
суспільства в Галичині, на Буковині й Закарпатті: 
полонофільство, русофільство («москвофільство»), 
українофільство. 

12. «Соціалізація» національної ідеї в Галичині. 
Філософський світогляд Івана Франка. «Націоналізація» 
селянства. 

13. Поняття «національної культури». Ментальні риси 
української культури. 

14. Університети на Україні (Харківський, Київський, 
Одеський, Львівський, Чернівецький): освітнє, наукове та 
соціальне призначення. 

15. Новочасні світоглядні та культурно-мистецькі течії 
(класицизм, романтизм, реалізм). Ранній український модернізм. 

16. Роль Церкви й духовенства у формуванні основ 
новочасного українського суспільства. 

17. Український інтелігент / інтелектуал ХІХ століття: 
узагальнений образ та індивідуальні риси. 

 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 


