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1. Загальна інформація 

Назва курсу  Націогенез українців 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

03 – гуманітарні науки  

014 Середня освіта (Історія) 

Викладачі курсу Рачковський Григорій В'ячеславович, кандидат історичних наук, доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

hryhori.ra@gmail.com, http://clio.lnu.edu.ua/employee/rachkovskyj-h-v  

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щочетверга, 15:00–17:00 год. 

Онлайн консультації в день проведення лекцій (за попередньою 

домовленістю).  

Сторінка курсу https://clio.lnu.edu.ua/course/natsiohenez-ukrajintsiv 

Інформація про курс Програму навчальної дисципліни “Націогенез українців ” розроблено 

таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для 

того, щоб використовувати на практиці навички концептуалізації, 

створювати власні інтерпретаційні моделі, аргументовано презентувати 

та захищати власну позицію перед аудиторією. Представлено як огляд 

концепцій етнонаціональної ідентифікації та націотворчого процесу 

українців, так і процесів та інструментів, які потрібні для уміння 

окреслення поля дискусій навколо дефініції термінів “етнос”, “нація”, 

“народ”. Стрижневим питанням націотворення є політична 

самоорганізація етносу, а головним завданням стає здобуття 

незалежності та будівництво національної держави. Важливими 

складовими націогенезу є творення та кристалізація відповідних 

суспільних ідей, поширення їх у суспільстві, практичне їх втілення, 

будівництво відповідних суспільних інститутів, формування та 

функціонування багатопланової професійної культури та ряд інших 

факторів 

Коротка анотація 

курсу 

Курс “Націогенез українців” є нормативною дисципліною передбаченим 

навчальною програмою для здобуття кваліфікаційного рівня магістр зі 

спеціальності “014 Середня освіта (Історія)”, яка викладається в 1 

семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Головна мета курсу полягає у розгляді націотворчих процесів в Україні 

та становлення української нації як вищої форми існування етносу та 

повноправного політичного суб'єкта в усіх сферах суспільного життя. 

При викладанні курсу враховано побутування парадигм у трактуванні 

сутності й походження націй. В межах навчального курсу буде 

розглянуто типи націй, суть методів і критеріїв типологізації націй, 

теорії походження нації, основні етапи формування нації в Україні. 

Студенти заохочуватимуться до критичного аналізу праць українських 

та зарубіжних вчених з проблем націогенезу, до розвитку логічного 

мислення, самостійних висновків на основі опрацьованої літератури. 

Будуть заохочуватися наукові дискусії та обговорення проблемних 

питань, вміння переконливо та аргументовано обстоювати свою 

позицію. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література 

mailto:hryhori.ra@gmail.com
http://clio.lnu.edu.ua/employee/rachkovskyj-h-v
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Альтер П. Націоналізм: проблема визначення. Націоналізм. Антологія. 

Київ, 2000. 211-215. 

Брас П. Етнічні групи і формування етнічної ідентичності. Націоналізм. 

Антологія. Київ, 2000. 462-468. 

Брас П. Змагання еліт і становлення націй. Націоналізм. Антологія. Київ, 

2000. 477-485.       

Гатчінсон Д., Сміт Е. Що таке етнічність. Націоналізм. Антологія. Київ, 

2000. 468-477. 

Еріксен Т. Етнічність, раса, клас і нація. Націоналізм. Антологія. Київ, 

2000. 458-462. 

Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. Київ, 1999. 

Рудницька Т. Етнос і нація: спроба понятійно-термінологічного 

розмежування. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1998,  №3. 17-

30. 

Секемрергорн Р. Етнічність і меншини. Націоналізм. Антологія. Київ, 

2000. 455-458. 

Симонс-Симонолевич К. Поняття нації: спроба теоретичного пояснення. 

Націоналізм. Антологія. Київ, 2000. 538-545. 

Вулф К. Етнічний націоналізм: аналіз та захист. Націоналізм. Антологія. 

Київ, 2000. 491-499. 

Гатчінсон Дж. Культурний і політичний націоналізм. Націоналізм. 

Антологія. Київ, 2000. 654-663. 

Кон Г. Західний і східний націоналізм. Націоналізм. Антологія. Київ, 

2000. 629-634. 

Мекрайдіс Р. Етнонаціоналізм. Націоналізм. Антологія. Київ: 

Смолоскип, 2000. 485-487. 

Пламенац Дж. Два типи націоналізму. Націоналізм. Антологія. Київ, 

2000. 634-649 

Лисяк-Рудницький І. Зауваги до проблеми “історичних” та 

“неісторичних” націй //  Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т.1. Київ, 

1999. 28-47. 

Допоміжна література 
Ethnic minorities and ethnic majority. Sociological Studies of Ethnic 

Relations in Poland. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 

1997. 

Ethnicity. Theory and experience. Cambridge – Mass, 1975. Pp. 53-84. 

Glazer N., Moynihan D. Introduction. In Ethnicity. Theory and Experience. 

Cambridge, Massachusetts, 1975. Pp. 1-28. 

Kłoskowska, A. Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie 

historycznej i psychologicznej. Kultura i Spoleczeństwo, T. XXXVI, 1992,  

№.1. S. 131-143. 

Oommen T.K. Situating ethnicity conceptually. Ethnicities, 2001, V.1б  №1. 

Pp. 13-23. 

Parsons T. Some Theoretical Considerations on the Nature and Trends of 

Change of Ethnicity. In Ethnicity. Theory and Experience. Cambridge, 

Massachusetts, 1975. Pp.53-84. 

Plokhy S. The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, 

Ukraine, and Belarus. Cambridge University Press, 2006. 

Schopflin G. Nationalism and ethnicity in Europe, East and West. Nationalism 

and nationalities in the new Europe. Ed. by. Kupchan K. Ithaca – London: 

Cornell University Press, 1995.  Pp.37-65. 

Smith A. Theories of Nationalism. New York: Holmes & Meier Publishers, 

1983. 



3 

 

Антонович М. “Співвідношення понять “народ” і “нація” у 

національному та міжнародному праві.” Україна в сучасному світі. 

Київ, 2003. С. 56-64. 

Баган О. Націоналізм  і національний рух. Дрогобич: Відродження, 1994. 

Бочковський О.-І. “Вступ до націології.” Генеза: філософія, історія, 

політологія. Київ: Видавництво Генеза. 1995, с. 112–127; 1996, с. 81–

107.  

Дашкевич Я. “Нація і утворення Київської Русі.” Формування 

української нації: історія та інтерпретації. Матеріали круглого 

столу істориків України. Львів, 1995. 

Дашкевич Я. “Нація та націоналізм: теоретичні проблеми й 

історіографічні висновки.” Україна в минулому. Київ; Львів, 1996. 

Вип. 9. С. 177-185. 

Етнонаціональний розвиток України: терміни, визначення, персоналії. - 

Київ, 1993. 

Євтух В. “Національні меншини між державною етнополітикою та 

самовизначенням.” Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1998,  

№2. С.93-104. 

Ісаєвич Я. “Етнічне коріння української нації.” Формування української 

нації: історія та інтерпретації. Матеріали круглого столу істориків 

України. Львів, 1995. 

Картунов О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: Навч. 

посібник для студентів вищих навчальних закладів: Київ, 2007 

Колодій А.  “До питання про типологію і шляхи формування націй.” 

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. Вип. 2.  

Львів, 2000. С. 5-26 

Лісовий В., Проценко О. “Націоналізм, нація та національна держава” 

Націоналізм. Антологія. Київ: Смолоскип, 2000.- С. 11-34.  

Макарчук С. Український етнос (виникнення та історичний розвиток). 

Київ, 1992 

Миллер А. “Национализм как теоретическая проблема (ориентация в 

новой исследовательской парадигме).” Полис, 1995,  №6. С.55-60. 

Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в 

Україні, Росії та Білорусі. Київ: Критика, 2015. 

Ребет, Лев. Теорія нації. Львів. 1997. 

Ребет, Лев. Формування української нації. Мюнхен, 1951. 

Ренан Е. “Що таке нація?” Націоналізм. Антологія. Київ: Смолоскип, 

2000. C.107-120. 

Сміт Е. Національна ідентичність. Київ: Основи, 1994. 223.  

Сміт Е. Націоналізм: теорія, ідеологія, історія. Київ, 2004. 170. 

Сміт Е. Культурні основи націй: ієрархія, заповіт і республіка. Київ: 

Темпора, 2010. 312. 

Шпорлюк, Роман. Імперія та нації. Київ: Дух і Літера, 2000. 354.  

Тривалість курсу 90 год 

Обсяг дисципліни  
 

3 кредити, 90 годин (32 години лекцій, 58 годин самостійна робота)  

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент буде: 

знати: етимологію дефініції "нація", основні типології нації, теорії 

походження нації, етапи націогенезу українців, фази національного 

відродження, чинники націотворення,  

вміти: користуватися категоріально-понятійним апаратом  з курсу, 

орієнтуватись у науковій літературі з актуальних проблем націогенезу 

українців, критично опрацьовувати праці українських та зарубіжних 

учених з проблем націогенези, аналізувати фактичний матеріал, 
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застосувати отриманні теоретичні знання та робити самостійні 

висновки, використовувати набуті знання в міждисциплінарних 

дослідженнях. 

Ключові слова Нація, етнос, конструктивізм, модернізм, етніцизм, націогенез українців, 

національне відродження 

Формат курсу Очний 

Теми 

(лекцій) 

1. Нація як основа сучасної структури людства Становлення людини в 

націотворчому аспекті 

2. Походження та розвиток поняття „нація” 

3. Теорії походження нації 

4. Типологія націй. 

5. Теорії походження нації 

6. Етапи націогенезу українців. 

7. Національне відродження 

8. Український національний рух на зламі ХІХ – ХХ ст. 

9. Націотворчі процеси у ХХ ст. 

10 Проблеми формування нації в сучасній Україні 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит у письмовій формі у кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з всесвітньої 

історії та історії України, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату і визначень курсу. 

Навчальні методи та 

техніки,  

які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекції, презентації, дискусія. Виклад матеріалу курсу і контроль засвоєння 

знань студентами здійснюватимуться у вигляді тезового викладу лектором 

основних положень кожної теми з їх подальшим обговоренням на базі 

самостійної позааудиторної підготовки студентів. 

Необхідне обладнання Комп’ютер та мультимедійний проектор для візуалізації навчального 

матеріалу. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Система оцінювання передбачає комплексне оцінювання роботи 

студентів на лекціях та виконання індивідуальних завдань. 

Участь в роботі впродовж семестру (– 50% від загальної оцінки, 

максимальна кількість балів – 50.  Бали нараховуються за наступним 

співвідношенням: 

1) реферат на обрану тему – 20% семестрової оцінки, максимальна 

кількість балів – 20. 

Упродовж семестру студент зобов’язаний самостійно опрацювати одну 

з рекомендованих тем близьких до навчального курсу. Формою звітності 

за цю роботу має бути реферат з обраної теми. 

Критерії оцінювання реферату 
глибоке розкриття проблеми, з 

відображенням авторської 

позиції 

16-20 

обґрунтоване розкриття проблеми 11-15 

тема розкрита неповно 6-10 

реферат суто компілятивного рівня/ 

розкритий лише окремий аспект 
1-5 

реферат не зарахований 0 

 
2) Резюме наукової статті – 10% семестрової оцінки, максимальна 

кількість балів – 10. Резюме – самостійна письмова робота, в якій 

студент виділяє порушене автором статті (розділу монографії) головне 
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питання (проблему), висловлює власну позицію, стисло викладає та 

аналізує поданий дослідником фактичний матеріал. 

3) підсумкова письмова робота (тести) – 10% семестрової оцінки, 

максимальна кількість балів – 10. 

4) активна участь у дискусіях – 10% семестрової оцінки, максимальна 

кількість балів – 10. 

5) іспит: 50% від загальної оцінки, максимальна кількість балів – 50. 

Екзаменаційне завдання складається з двох частин: перша – тестові 

завдання (20 балів), покликана продемонструвати студентом головних 

фактів та історіографії проблеми; друга – описові питання (по 15 балів), 

де враховуватиметься розуміння подій та процесів, уміння їх критично 

осмислювати та логічно та послідовно викладати. 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її не зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права 

її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих 

Відвідування занять і виконання навчального навантаження 

студентами. Лекції передбачають системний і послідовний виклад 

навчального матеріалу. Відвідування лекцій для студентів є 

обов’язковим. Обов’язковим є написання запланованих письмових 

(контрольних, самостійних, індивідуальних) робіт. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-

якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усі строків 

визначених для виконання усі видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали за індивідуальні 

завдання та за тестування. При цьому обов’язково враховується 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття, користування 

мобільним телефоном чи іншими пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням, списування та плагіат, несвоєчасне виконання 

поставленого завдання тощо. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Походження поняття нація 

2. Ознаки нації 

3. Об'єктивні та суб’єктивні передумови формування нації 

4. Етапи розвитку національного руху за Мирославом Грохом 

5. Типологізація націй 

6. Модерністський підхід до питання утворення нації 

7. Примордіалістський підхід до питання утворення нації 

8. Націогенез українців у поглядах І.Лисяка-Рудницького 

9. Етапи формування української нації в поглядах С.Рудницького 

10. Фази становлення української нації у працях С.Дністрянського, 

О.Бочковського, 

В.Старосольского 
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11. Л.Ребет та його праці „Теорія нації”, „Формування української нації” 

12. Формування української нації у працях Я.Грицака 

13. Етапи становлення української нації 

14. Основні теорії походження нації 

15. Політична теорія походження нації 

16. Психологічна теорія походження нації 

17. Культурологічна теорія нації 

18. Історико-економічна теорія походження нації 

19. Етнічна теорія походження нації 

20. Періодизація етнічної історії українців 

21. Передумови формування української нації 

22. Національне відродження на західноукраїнських землях (перша 

полов. ХІХ ст.) 

23. Національне відродження у Наддніпрянській Україні (кінець XVIII - 

перша половина XIX ст.) 

24. Український національний рух на західноукраїнських землях в 

другій половині XIX - на 

початку XX ст. 

25. Процес націотворення в добу визвольних змагань 1917-1921 рр. 

26. “Українізація” в УРСР та її наслідки для становлення нації. 

27. Становлення української нації в міжвоєнний період. 

28. Націотворення та дисидентський рух в Україні. 

29. Проблеми формування нації в сучасній Україні 

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

завершенню курсу. 

 

 

 


