
Історія підавстрійської Галичини 

 

Тип дисципліни:  

нормативна. 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 12, 

семінарські заняття – 12. 

Лектор:  

канд. істор. наук, доцент Лазурко Л. М. 

Результати навчання:  
Знання: 

 концепту “Галичина”;  понять  “локальне”, “універсальне”, “етнос”, “нація”, “рутенці”; 

 історико-політичних контекстів поділу Європи останньої третини XVIII ст.;  

 обставин створення Королівства Галичини та Лодомерії; 

 особливостей устрою Австрійської імперії, що поширювався на галицькі землі; 

 суті реформ, що здійснювалися в Галичині наприкінці XVIII ст. 

 основних етапів історичного розвитку Галицького краю протягом 1792 – 1918 рр.; 

 специфіки міжнаціональних взаємин народів Галичини. 

Уміння: 

 характеризувати історико-політичні контексти утворення Королівства Галичини та 

Лодомерії; 

 пояснювати різницю між становищем Галицької провінції та інших провінцій Австрійської 

імперії; 

 характеризувати перебіг історичних подій, аналізувати їх мотивацію та обґрунтовувати їх 

фактичним матеріалом;  

 аналізувати причинно-наслідкові та хронологічні зв’язки між  основними подіями й 

процесами в Галичині та світі у 1772 – 1918 рр.; 

 аналізувати історичні документи та наукові тексти з історії Галичини, інтерпретувати їх; 

 пояснювати форми та напрями політичного, економічного, суспільного, культурного та 

духовного життя в Галичині; 

 характеризувати специфіку міжетнічної політики австрійської адміністрації Галичини. 

Здатності: 

 застосовувати набуті знання та вміння з історії підавстрійської Галичини для формування 

відповідних знань та вмінь в учнів; 

 використовувати набуті знання і вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи в 

школі.  

 використовувати набуті знання при веденні наукових дискусій та обговоренні складних 

питань поліетнічного, конфесійного суспільного розвитку Галичини; 

 застосовувати знання  історичного минулого для розв’язання актуальних питань  

поліетнічного, конфесійного та суспільного розвитку Західної України на сучасному етапі; 

 проводити самостійне наукове дослідження з проблем історії під австрійської Галичини та 

презентувати його результати. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

- Історія України,  

- Нова історія країн Європи та Америки 

- Новітня історія країн Європи та Америки 

Зміст навчальної дисципліни:  

Галичина як політичний концепт та адміністративна одиниця, етапи історії краю, феномен 

австрійського адміністрування, реформи кін. XVIII ст. та їх значення для розвитку краю, 

соціально-економічна та етнічна політика австрійських властей, особливості польського 



адміністрування у Східній провінції Австро-Угорської імперії, феномен українського 

відродження в Галичині, польсько-українські політичні порозуміння та протистояння, 

мультикультурність галицького регіону. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: усні відповіді на семінарських заняттях, виконання індивідуального 

завдання, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін. 

 

 


