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Силабус курсу 

«Етносоціальні та політичні відносини на західноукраїнських землях у 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: методологія дослідження та 

інтерпретації: 2019-2020 навчального року 
 

Назва курсу «Етносоціальні та політичні відносини на західноукраїнських 

землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: методологія 

дослідження та інтерпретації». 

 

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 Сухий Олексій Миколайович, доктор історичних наук, професор, 

завідувач кафедри. 

 

Контактна інформація 

викладачів 

O.SUKHYY @gmail.com. 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щопонеділка, 11:00-13:00 год. (кафедра новітньої історії України 

імені Михайла Грушевського, ауд. 333); он-лайн консультації  

O.SUKHYY @gmail.com. 

Сторінка курсу Сторінка кафедри 

 

Інформація про курс Курс «Етносоціальні та політичні відносини на 

західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст.: методологія дослідження та інтерпретації» є важливим у 

підготовці фахівців у рамках програми навчання доктора 

філософії. Його вивчення передбачає глибоке ознайомлення із 

методологічними засадами вивчення етнічних, соціальних, та 

політичних відносин у Галичині, Буковині та на Закарпатті у 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. В курсі розкриваються 

сучасні інтерпретації важливої для підготовки фаху історика 

проблеми. 

 

Коротка анотація 

курсу 

В основу вивчення курсу покладено розуміння важливого 

історичного періоду в національній історіографії етнічних, 

соціальних та політичних процесів на західноукраїнських землях 

у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Цей важливий період 

пов'язаний із соціальними змінами, які були викликані 

ліквідацією панщини в Галичині у 1848 р., формуванням нової 

адміністративної  системи управління в Австрійській монархії у 

1860-х – 1870-х рр., інституційними змінами, пов’язаними із 

децентралізаційними реформами у державі. Важливим чинником 

інституціалізації українського політичного життя стала участь 

української еліти в роботі Галицького сейму та Австрійського 

парламенту, організаційне оформлення та діяльність 

національних політичних партій. Особливу увагу в курсі 
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відведено методологічним аспектам вивчення етнічних та 

політичних процесів на західноукраїнських землях, як окремий 

напрям вивчення проблеми розглядаються сучасні інтерпретації 

та оцінки до явищ національного та суспільно-політичного життя 

в Галичині, представлено значний просопографічний матеріал. 

 

Мета та цілі курсу Мета курсу полягає у вивченні етнічних, соціальних і політичних 

процесів на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ – 

на початку ХХ ст.; з’ясуванні дефініцій «етнічні процеси», 

«соціальні зміни», «політичні відносини»; висвітленні 

децентралізаційних процесів в Австро-Угорщині та їх впливу на 

український суспільний рух – утворення товариств та політичних 

партій; характеристиці еволюції національних доктрин – від 

«національно-культурницьких вимог» до «політико-

державницьких вимог». 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

Добржанський О. Національний рух українців Буковини 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Чернівці, 1999. 

Кондратюк К. Українська історіографія ХІХ – початку 

ХХ століть: основні напрями і концепції. – Львів, 2002. 

Куций І. Українська науково-історична думка Галичини 

(1830–1894 рр.): рецепція національної історії. – Тернопіль, 2006. 

Мудрий М. Національно-політичні орієнтації в українському 

суспільстві Галичини австрійського періоду у висвітленні 

сучасної історіографії // Вісник Львівського університету. Серія 

історична. – 2002. – Вип. 37/1. – С. 465–500. 

Райківський І. Ідея української національної єдності в 

громадському житті Галичини ХІХ століття. – Івано-Франківськ, 

2012. 

Сухий О. Від русофільства до москвофільства (російський 

чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті 

галицьких українців у ХІХ столітті). – Львів, 2003. 

 

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: головні напрями та зміст етнографічних змін на 

західноукраїнських землях в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст.; зміст суспільно-політичних процесів у Галичині, Буковині 

та на Закарпатті в контексті децентралізацій них реформ в 

Австро-Угорщині 1860-х – 1870-х рр.; програмні документи 

українських політичних організацій та партій кінця ХІХ – початку 

ХХ ст.; сучасні інтерпретації найважливіших національно-

політичних змін. 

 

Вміти: використовувати у науковій та освітній роботі дефініції 

дефініцій «етнічні процеси», «національні відносини», «політичні 

процеси»; застосовувати сучасні методологічні підходи до оцінок 

та інтерпретацій соціальних і національно-політичних процесів на 
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західноукраїнських землях в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст.; застосувати історичні знання до оцінок децентралізацій 

них реформ в Австро-Угорщині та їх впливу на українських 

національний політичний рух; оперувати знанням доктрин 

українського національно-політичного руху, програмами партій 

та товариств. 

 

Ключові слова Галичина, Буковина, Закарпаття, соціальні відносини, 

національний і політичний рух. 

 

Формат курсу Очний. 

 

Теми 1. Національний культурницький рух у Галичині середини 

ХІХст.: методологія дослідження. 

2. «Східний вимір» в рецензії галицьких русофілів 1840-х – 1860-

х рр. 

3. Утворення Головної Руської Ради та її головні вимоги. 

4. Русофіли і народовці у 60-70-х рр.  ХІХ ст. 

5. Політичне протистояння товариства «Просвіта» та «Товариства 

ім. М.Качковського» у 1870-х – 1890-х рр. 

6. Національна ідея в суспільно-політичному просторі Галичини, 

Буковини та Закарпаття кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

7. Утворення та діяльність українських політичних партій 

Галичини: Русько-Української радянської партії, Української 

соціал-демократичної партії, Української національно-

демократичної партії та їх сучасні інтерпретації. 

8. Львівський університет у суспільно-політичних процесах 

Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

 

Підсумковий контроль, 

форма 

Іспит; комбінований. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії 

України, всесвітньої історії дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату, етносоціальних і політичних відносин, 

розуміння джерел. 

 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекції, лекції-презентації; практичні заняття, дискусії. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу здійснюється з використанням загально 

вживаних програм і оперативних систем. 

 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

- За результатами відвідування лекцій аспірант може максимально 

отримати – 16 балів; 

- за результатами практичних занять аспірант може отримати – 36 

балів; 

- за результатами іспиту максимально може отримати – 50 балів. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену 

1. Сучасні інтерпретації процесу українського національного 

відродження в Галичині на початку ХХ ст. 

2. Національно-культурницький рух в Галичині, Буковині та 

Закарпатті першої половини ХІХ ст. та його діячі. 
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3. Галицьке Русофільство 40-х рр. ХІХ ст. 

4. Організація Головної Руської Ради. Основні політичні вимоги. 

5. Народовці і русофіли у 60-х – 70-х рр. ХІХ ст. 

6. Формування національно-політичних доктрин українців 

Галичини у 70-х – 90-х рр. ХІХ ст.: товариство «Просвіта» та 

«Товариство ім.. М.Качковського». 

7. Русько-українська радянська партія та її програмні засади. 

8. Українська соціал-демократична партія Галичини у суспільно-

політичному вимірі краю. 

9. Українська національно-демократична партія в Галичині та її 

національно-політичні вимоги. 

10.Українська національна ідея в суспільно-політичному житті 

Галичини, Буковини та Закарпаття на початку ХХ ст. 

11.Українсько-польське протистояння в Галичині кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. 

12. Боротьба за український університет у Львові на початку 

ХХст. 

 

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

завершенню курсу. 

 

 


