Порядок роботи студентів 4-го курсу («Історія та археологія», 2019/2020 н. р.) з
вивчення курсу «Публічно-політичні практики на українських землях в системі
політичної культури Речі Посполитої XVI–XVIII ст.» на період карантину з 12 березня
по 24 квітня 2020 р.
Завдання:
1. Самостійно опрацювати вказані нижче п’ять статей, що присвячені публічно-політичним
практикам на сеймиках українських воєводств в 30–40-х роках XVII ст., і на їх підставі
написати есе, в якому дати аргументовану й розгорнуту відповідь на питання:
«Політичні постулати, які шляхта українських воєводств декларувала на місцевих
сеймикових зібраннях і доручала відстоювати своїм послам на загальнодержавних сеймах,
були проявом її а) громадянської позиції, б) місцевого регіоналізму чи в) лише вузьких
приватних інтересів?»
Білоус Наталя. До історії шляхетського самоврядування у Київському воєводстві:
житомирський сеймик 1640 р. // Україна в Центрально-Східній Європі. Київ, 2018. Вип. 18.
С. 114–154.
Вінниченко Олексій. Infida Pax: московська та шведська політика Речі Посполитої і
Владислава IV очима шляхти Руського й Белзького воєводств (за сеймиковими інструкціями
послам на сейми 1633–1647 років) // Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі
Яковенко. Київ, 2012. С. 309–321.
Вінниченко Олексій.

Позиція

шляхти

Руського

воєводства

стосовно

соціально-

економічного та політичного стану Речі Посполитої в другій чверті XVII ст. (за матеріалами
інструкцій вишенського сеймика послам на сейми 1632–1647 років) // Україна модерна. Львів,
1999. Число 2–3. С. 7–36.
Крикун Микола. Як відбувся передсеймовий сеймик Брацлавського воєводства в
1634 році // Крикун М. Брацлавське воєводство у XVI–XVIII століттях. Статті і матеріали.
Львів, 2008. С. 327–364.
Кулаковський Петро. Інструкція сеймику Чернігівського воєводства 1646 року // Україна
модерна. Львів, 2001. Число 6. С. 113–138.
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2. Самостійно опрацювати вказані нижче три статті, що присвячені доведенням шляхетства
на сеймиках в XVII – першій половині XVIII ст., і на їх підставі написати есе, в якому дати
аргументовану й розгорнуту відповідь на питання:
«Публічна процедура доведення шляхетства, що практикувалась в XVII–XVIII ст. на
депутатських сеймиках, була покликана а) надати прозорості / відкритості цій процедурі,
б) дати можливість контролювати її, в) убезпечити правдиву шляхту від безпідставних
оскаржень чи г) обмежити нелегальний доступ плебеям до прерогатив шляхетського стану?»
Вінниченко Олексій. Шляхетські сеймики і шляхтичі, котрі не були шляхтою (Нотатки на
полях “Libri chamorum” Валеріана Трепки) // Записки Наукового товариства імені Шевченка.
Львів, 2010. Т. CCLX: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. Кн 1.
С. 164–189.
Вінниченко Олексій. Доведення шляхетства на сеймиках Руського воєводства у Вишні
(XVII – середина XVIII ст.): правова регламентація і повсякденна практика // Повсякдення
ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах [З історії повсякденного життя в Україні.
Серія монографічних видань]. Київ, 2012. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення.
С. 13–40.
Вінниченко Олексій. Боснійські шляхтичі та доведення ними шляхетства на сеймику
Подільського воєводства 1738 р. (До питання про замкненість шляхетського стану в Речі
Посполитій) // Генеалогічні записки. Львів, 2014. Вип. XII (нової серії VI). С. 49–64.

Обсяг есе – до 5 сторінок, терміни надсилання – не пізніше 23 квітня 2020 р.
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