
Перша світова війна і Східна Галичина 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова (за вибором студента). 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 24, 

семінарські заняття – 12. 

Лектори:  

канд. іст. наук, доцент Лозинська І.Г. 

Результати навчання:  

Знання: 
– термінів “окупація”, “генерал-губернаторство”, “еміграція”, “біженці”, “русифікація”; 

“українське питання ”;  

– особливостей національного руху в Східній Галичині під час Першої світової війни; 

– завдань, змісту і характеру діяльності інститутів російської окупаційної влади та 

австрійської адміністрації у Східній Галичині протягом Першої світової війни; 

– перебігу військових подій у Східній Галичині. 

Уміння: 

– аналізувати національну, культурно-освітню та релігійну політику російських 

окупаційних органів влади та австрійської адміністрації у Східній Галичині під час 

Першої світової війни; 

– характеризувати соціально-економічні процеси у регіоні в умовах окупації; 

– аналізувати та давати оцінку ролі москвофільських організацій та їхніх лідерів у 

політиці російської окупаційної адміністрації в регіоні. 

Здатності: 

– застосовувати набуті знання та вміння з історії Першої світової війни для формування 

в учнів системи знань про історичні події та процеси періоду Першої світової війни; 

– критично осмислювати події історичного минулого на основі аналізу джерел періоду 

Першої світової війни та визначати перспективні напрями дослідження; 

– використовувати набуті знання та вміння для проведення історико-краєзнавчої роботи 

в школі;  

– використовувати набуті знання  при веденні наукових дискусій зі складних питань 

поліетнічного, конфесійного суспільного розвитку Східної Галичини; 

– проводити самостійне наукове дослідження з проблем історії Східної Галичини 

періоду Першої світової війни та презентувати його результати. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– історія слов’янських народів; 

– нова історія країн Європи і Америки; 

– новітня історія країн Європи і Америки; 

– історія України; 

– історіографія нової та новітньої історії. 

Зміст навчальної дисципліни:  

передумови окупаційної політики Російської імперії в Східній Галичині крізь призму її 

зовнішньополітичних планів і офіційної ідеології царизму; завдання інститутів російської 

окупаційної влади впродовж усього періоду війни; національна, культурно-освітня та 

релігійна політика окупаційних органів влади в Східній Галичині; соціально-економічні 

процеси у регіоні в умовах окупації; роль москвофільських організацій та їх лідерів у 

політиці російської окупаційної адміністрації в регіоні. 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на семінарських заняттях, виконання контрольної роботи, 

індивідуального завдання, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік у третьому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

всесвітньої історії. 


