Шановні слухачі курсу «Археологічна наука у Львівському університеті»!

У зв’язку із потребою дистанційного навчання під час оголошеного карантину, Вам
пропонується перелік лекційних тем та необхідні довідкові матеріали для підготовки до
іспиту.
На самостійне вивчення винесені наступні теми:
1. Діяльність кафедр археологічного профілю під час Другої світової війни та в
перші повоєнні роки.
Кафедра класичної археології (1939-1941), кафедра стародавньої історії (1939-1941),
кафедра історії стародавнього світу і середніх віків (1944-1949). Я. Пастернак, М. Смішко, К.
Маєвський, І. Старчук, М. Клапчук, Й. Пеленський, І. Вейцківський.
2. Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків (1949-1994).
1950-70-ті рр. Напрямки наукової проблематики кафедри. Науково-педагогічна
діяльність викладачів кафедри (І. Вейцківський, Д. Похилевич, А. Лозинський, Я. Кісь, Ю.
Гроссман, З. Калініна, О. Цибенко). При кафедрі - Музей сфрагістики, геральдики,
нумізматики (1949-1959) – єдиний на той час у вузах країни. Очолював І. Шпитковський.
1970-ті рр. – нові викладачі: М. Пелещишин, І. Лісовий, В. Кривонос. Зміна напрямів
дослідження кафедри. Кін. 70-поч. 80-х рр. ХХ ст. – проблема підготовки кадрів. 1975-1984
рр. при кафедрі немає спеціалізації зі стародавньої та середньовічної історії. У 1978-1984 рр.
існує лише спеціалізація з археології. О. Бандровський, Р. Шиян, А. Козій, В. Рудий.
3. Кафедра археології, античності та середньовіччя (1994-2004). Кафедра археології
та історії стародавнього світу (2004-2010). Кафедра археології та спеціальних галузей
історичної науки.
Спеціалізації: «Археологія та стародавня історія», «Середньовічна історія» (1994).
Спеціальності: «Археологія України», «Історичне краєзнавство» (1996). В межах
спеціальності «Всесвітня історія» - спеціалізація з античної та середньовічної історії. Нові
працівники кафедри: Р. Берест, Я. Онищук, П. Довгань, М. Филипчук, Л. Мацкевий (19992000), Д. Козак, Т. Милян. Виокремлення кафедри середніх віків (Р. Шиян) та створення
самостійної кафедри археології та історії стародавнього світу (2004). О. Ситник, Н. Білас,
Я. Погоральський, Н. Стеблій, А. Баукова. Створення та діяльність кафедри археології та
спеціальних галузей історичної науки.
4. Музей археології Львівського національного університету імені Івана Франка.
1967 р. – створення музею. Перший завідувач – В. Зварич. У 1972-2005 рр. музей
очолював Р. Чайка. Наступні керівники музею – Т. Милян, Я. Погоральський. Експозиція
чотирьох залів музею: 1 – матеріали доби давнього кам’яного віку в Середньому
Подністровʼї; 2 – мідно-камʼяний та ранній етап бронзового віку; 3 – матеріали племен
раннього, середнього та пізнього періодів бронзового віку; 4 – історія східних слов’ян до
середини ХІІІ ст. Археологічні експедиції Львівського університету.
5. Інститут археології Львівського національного університету імені Івана
Франка.

Організація та здійснення фундаментальних досліджень у галузі археології на теренах
західних областей України – основна мета діяльності Інституту археології, створеного у
2000 р. Директор – М. Филипчук, Н. Білас.
6. Наукові видання археологічного профілю Львівського університету.
«Археологічні дослідження Львівського університету». «Вісник Інституту археології».

Література до тем:
1. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1. –
Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011; Т. 2. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014.
2. Історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка
(1940–2000). Ювілейна книга / Упорядники О. Вінниченко і О. Целуйко. Відповідальний за
випуск Р. Шуст. – Львів, 2000. – XVIII + 293 с.
3. Історія Львівського університету / Відповідальний редактор В. П. Чугайов. – Львів:
Видавництво при Львівському державному університеті Видавничого об’єднання “Вища
школа”, 1986. – 148 с., іл.
4. Куріло О. Нариси розвитку археології у музеях України: історія, дослідники,
меценати. – Київ: Стилос, 2002. – 264 с.
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6. Археологічні дослідження Львівського університету – Вип. 8. – 2005.
По закінченні карантину відбудеться тестування за опрацьованим матеріалом.
Також нагадую, що на початку семестру Ви отримали індивідуальні завдання та теми
рефератів по курсу. Прошу по мірі виконання надсилати їх на перевірку.
Контакти для консультації: ел. пошта: nbilas@meta.ua ; nataliya.bilas@lnu.edu.ua , чи по Viber.

