
 

Система освіти в Галичині (XIX – перша пол. XX ст.) 

 

Тип дисципліни:  

вибіркова. 

Семестр:  

третій. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 20, семінарські 

заняття – 10. 

Лектори:  

к. п. н., доцент Галів М.Д. 

Результати навчання:  

– знати історію формування і трансформації системи освіти в Галичині упродовж ХІХ – 

першої половини ХХ ст..; 

– аналізувати історіографію проблематики та застосовувати зовнішню і внутрішню критику 

до джерел з історії освіти в Галичині (ХІХ – першої половини ХХ ст.); 

– самостійно досліджувати історію навчальних закладів, освітніх товариств як Галичини у 

цілому, так і окремого населеного пункту зокрема; 

– застосовувати знання з історії освіти в Галичині у професійній педагогічній діяльності. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

“Історія України”,  

“Педагогіка”,  

“Історія слов’янських народів”,  

“Нова і новітня історія країн Європи та Америки”. 

Зміст навчальної дисципліни: Вступ до курсу “Система освіти в Галичині у ХІХ – на 

початку ХХ ст.”, Освітня політика австрійських властей в Королівстві Галичини та 

Лодомерії. Початкове і середнє шкільництво в Галичині у ХІХ – на початку ХХ ст. Фахова та 

вища школа в Галичині ХІХ – на початку ХХ ст. Діяльність громадських організацій у сфері 

освіти Галичини (ХІХ – початок ХХ ст.). Освіта в Західноукраїнській народній республіці 

(1918 – 1919 рр.). Система освіти у Львівському, Тернопільському та Станіславському 

воєводствах міжвоєнної Польщі. Радянізація освіти у нашому краї в 1939 – 1941 рр. Освітня 

справа в дистрикті “Галичина” (1941 – 1944 рр.). Освітні діячі, педагогічні ідеї та новації в 

системі освіти Галичини (ХІХ – перша половина ХХ ст.). 
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Форми та методи навчання:  

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

Поточний контроль реалізується у формі оцінювання виступів на семінарських 

заняттях, проведенням контрольної роботи, опитування на співбесіді з лектором. Результати 

поточного контролю є основою для виставлення заліку (третій семестр). 

Контрольна робота проводиться в кінці семестру перед співбесідою з лектором. 

Співбесіда з лектором проводиться у кінці семестру за наперед оголошеним розкладом. 100-

бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

нової та новітньої історії України. 
 


