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Назва дисципліни «Історія Львівського університету» 

Адреса викладання 

дисципліни 

Університетська, 1 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

історичний факультет, кафедра новітньої історії України 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 
03 Гуманітарні науки 

032 Історія та археологія 

Викладачі дисципліни доц. Качмар Володимир Михайлович, к.і.н, проректор з науково- педагогічної 

роботи та соціальних питань і розвитку 

Контактна інформація 

викладачів 

wkachmar13@gmail.com, вул.Університетська 1 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

відбуваються онлайн за попередньою домовленістю 

Сторінка курсу  

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідну 

інформацію, обов’язкову для того, щоб знати історію Львівського 

університету. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, які були 

притаманні при заснуванні Університету, так і процесів та 

інструментів, які потрібні для набуття подальших знань про 

Університет.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «ІСТОРІЯ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ» є  

вибірковою дисципліною з циклу загальної (гуманітарної та соціально-

економічної підготовки), яка викладається в ІІІ семестрі в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Історія Львівського 

Університету» є ознайомлення студентів із найважливішими періодами у 

становленні Університету, подіями і фактами з історії його заснування, його 

розвитку від середини ХVІІ – до початку ХХІ ст.  для  оволодіння 

сучасними підходами та інструментами для їх вирішення. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Качмар В. М. Питання про створення українського 

університету у Львові в австрійському парламенті на 

початку ХХ ст. // Львів: місто – суспільство – культура: 

Збірник наукових праць / За ред. М. Мудрого. Львів, 

1999. Т. 3. Вісник Львівського університету. Серія 

історична. Спеціальний випуск. С. 421–430.  

2. Качмар В. М. Суспільно-політичне відлуння сецесії 

українських студентів з Львівського університету в 

грудні 1901 року // Вісник Львівського університету. 

Серія історична. Львів, 1999. Вип. 34. С. 289–300.  

3. Качмар В. М. Проблема українського університету у 

Львові в ідеології галицьких москвофілів на початку ХХ 

mailto:wkachmar13@gmail.com
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століття // Наукові записки Української академії 

друкарства. Львів, 1999. Вип. 1. С. 171– 175.  

4. Качмар В. М. Українці у Львівському університеті: 

боротьба за національну вищу школу (1848–1914) // 

Українська філологія: школи, постаті, проблеми: 

Збірник наукових праць Міжнародної наукової 

конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування 

кафедри української словесності у Львівському 

університеті. Львів, 1999. Ч. 2. С. 616–627.  

5. Качмар В. М. Між ідеалами «радянизації» та 

«українізації»: діяльність Михайла Марченка на посаді 

ректора Львівського університету в 1939–1940 роках // 

Lwow. Miasto – spoleczenstwo – kultura. Studia z dziejow 

Lwowa pod red. K. Karolczaka / Akademia Pedagogiczna w 

Krakowie. Krakow, 2005. T. V: Ludzie Lwowa. S. 141–155.  

6. Качмар В. М. Реорганізація Львівського університету 

(1939–1940) // Наукові зошити історичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана 

Франка. Львів, 2006. Вип. 7. С. 328–338.  

7. Качмар В. М. Михайло Марченко: перший радянський 

ректор Львівського університету, 1939-1940 // Lwow. 

Miasto – spoleczenstwo – kultura / Akademia Pedagogiczna 

w Krakowie. – Krakow, 2010. – Т. 7. – S. 327–345.  

8. Качмар В. М. Львівський університет в імперії 

Габсбургів / Володимир Качмар // Галіція. – Львів, 2012. 

– № 2. – С.53–58.  

9. Качмар В. М. Філософський факультет Львівського 

університету в австрійський період (від відновлення до 

утраквізації навчального закладу) / Володимир Качмар, 

Роман Тарнавський // Краєзнавство. – 2013. – № 1. – С. 

81–90.  

10. Качмар В. М. Освітньо-наукові трансформації у 

Львівському університеті за роки незалежності України 

/ Володимир Качмар // Вісник Львівського університету. 

Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 
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– Спец. вип. 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя 

Львівського університету/ pа редакцією Олексія Сухого. 

– C. 216–231. 

11.  Kaczmar W. Teofil Kostruba (1907–1943)/ Wołodymyr 

Kaczmar // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX 

wieku. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, 2014. – T. II / pod red. nauk. Jerzego 

Maternickiego, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilniaka. – S. 

579.  

12. Качмар В. М. Повсякденне життя студентської молоді 

радянського Львова (на прикладі Львівського 

державного університету імені Івана Франка) / В. М. 

Качмар // Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. – 

Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Pedagogicznego, 2014. – Т. 9. – S. 314–328.  

13. Качмар В. Історичний факультет у структурі 

Львівського університету: 1940 рік / Володимир Качмар, 

Ярослав Притула // Вісник Львівського університету. 

Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 

– Вип. 50 / за редакцією Руслана Сіромського та Романа 

Тарнавського. – С. 418–447. 

14.  Качмар В. Теологічний факультет Львівського 

університету: структура та діяльність / Володимир 

Качмар // Zagadnienia religijne i narodowościowe we 

współczesnych badaniach polskich, słowackich i 

ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Aspekt 

historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny. 

Cz. I / Pod. red. Krzysztofa Rejmana, Wacława Wilrzbienca. 

– Jarosław, 2015. – S. 77–96.  

15. Качмар В. Перші кафедри у Львівському університеті. 

1784–1805 рр. / Володимир Качмар // Історія та історики 

у Львівському університеті: традиції і сучасність (до 75-

річчя створення Історичного факультету) : колективна 

монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка і Павла 

Сєрженґи. – Львів : ПАІС, 2015. – С. 25–42.  
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16. Качмар В. М. Юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка (1661-

2016): монографія / за заг. ред.. професорів В. М. 

Бурдіна, В. Т. Нора та І. Й. Бойка. – Львів : ЛНУ ім. І. 

Франка, 2016. – 288 с. ( у співавторстві).  

17. Сторінки історії Львівського університету (за 

матеріалами німецькомовних документів): навч.-метод.  

посібник. – видання друге, перероблене і доповнене / 

упоряд. В. М. Качмар, М. С. Смолій. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2016. – 210 с. + 24 вкл. 

18.  Ilkiw-Swydnycki M., Kaczmar W. Pierwsze katedry (1784-

1805) / Mykoła Ilkiw-Swydnycki, Wołodymyr Kaczmar // 

Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie 

(do 1939 r.) / naukowa J. Maternicki, J. Pisulińska i L. 

Zaszkilniak. – Rzeszów, 2016 − S 51-64;  

19. Ilkiw-Swydnycki M., Kaczmar W. Po ponownym 

erygowaniu Uniwersytetu (1817-1848) / Mykoła Ilkiw-

Swydnycki, Wołodymyr Kaczmar // Historia w 

Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 r.) 

/ red. naukowa J. Maternicki, J. Pisulińska i L. Zaszkilniak. 

– Rzeszów, 2016 − S 75-86 ;  

20. Качмар В. Адольф Бек про Львівський університет в 

період Першої світової війни // Наукові зошити 

історичного факультету Львівського університету. 

Збірник наукових праць. 2018 – 2019. – Вип. 19–20. – 

Ювілейний збірник на пошану Степана Качараби . – С. 

467 – 480.  

21. Качмар В.  Змагання за український університет у 

Львові // Leopolis Scientifica. Наука у Львові до середини 

XX століття. Частина I. Наукові осередки : збірник 

наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. – Львів: Артос, 

2020. – С. 109-161.  

22. Качмар В. М. За український університет у Львові. Ідея 

національної вищої школи у суспільно-політичному 

житті галицьких українців (кінець ХІХ – початок ХХ 
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ст.). – Монографія. Львів, 1999. – 118 с. 

Обсяг курсу 90 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

-Знати найважливіші періоди становлення університету, події і факти з 

історії заснування університету у Львові, його розвитку  від середини 

ХVІІ – до початку ХХІ ст.  

-розуміти процеси суспільно- політичного життя Галичини. 

-Вміти критично аналізувати події, які відбувалися в Університеті 

Ключові слова Львів, Університет, студенти, Іван Франко, історія Університету 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано у Навчальній програмі курсу 

Підсумковий 

контроль, форма 

письмовий залік в кінці семестру 

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії 

України, достатніх для сприйняття категоріального апарату стосовно 

вивчення історії Університету 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване 

навчання, дискусія 

Необхідне обладнання Дисципліна не потребує використання програмного забезпечення, крім 

загальновживаних програм і операційних систем. 

 

 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 25 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

 • письмовий залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 

балів 50  

Підсумкова максимальна кількість балів 50 

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. Література. Література буде розміщена безпосередньо 

викладачем на сторінці кафедри, на якій ця дисципліна викладається 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
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недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Питання до заліку  Питання будуть розміщенні на сторінці кафедри 

 

 

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

завершенню курсу. 
 

 
 

 


