
ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У 

КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІЄТВОРЕННЯ 

 

ЛЕКЦІЯ 

 

План 

 

1. Національна ідентичність як одна з ключових категорій 

полікультурної освіти. 

2. Дилеми ідентичності і лояльності в імперських умовах.  

3. Мова як маркер національної ідентифікації. 

4. Деформація національної ідентичності за радянської доби. 

5. Національна ідентичність сучасних українців: здобутки і прорахунки.  

 

Література 

1. Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування про походження й 

поширення націоналізму . – К., 2001. – 271с. 

2. Бовуа Д. Російська влада і польська шляхта в Україні. 1793-1830. – 

Львів: Кальварія, 2007. – 294 с. 

3. Гелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм: Пер. з анг. – К.: Таксон, 

2003. – 300с. 

4. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота. – Київ: 

Критика, 2006. – 631 с. 

5. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української 

нації XIX-XX століття. – Київ: Генеза, 1996. 

6. Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Історичні есеї. – К., 2004. – 343 с. 

7. Грицак Я. Национализируя многоэтническое государство/Ab imperio. 

– 2009, № 1 – С. 25 – 41 . 

8. Заярнюк А. Ідіоми емансипації. “Визвольні проекти” і галицьке село у 

середині ХІХ ст. – К., 2007. – 335 с.  



9. Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ ст.. – 

Соціально-політичний портрет. – К., Либідь, 1993. – 178 с.  

10. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – К., 1999. – 352с. 

11. Касьянов Г. Украина 1991–2007. Очерки новейшей истории. – К.: Наш 

час, 2008. – 480 с.  

12. Когут З. Коріння ідентичності: студії з раньомодерної та модерної 

історії України. – К.: Критика, 2004. –351 с. 

13. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні в ХХ 

ст. – Київ: Основи, 1997. – 423 с. 

14. Кравченко В. Україна, імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії 

та історіографії. – К.: Критика, 2011. – 542 с. 

15. Кон Х. Идея национализма / Мифы и заблуждения в изучении 

империй и национализма/ Ред. – составители: И.Герасимов, М.Могильнер, 

А.Семенов. – М.: Новое издательство, 2010 – С. 27-61. 

16. Лисяк-Рудницький I. Історичні есе. Т. 1. – К.: Основи – 1994. – 554 с. 

17. Лисяк-Рудницький I. Історичні есе. Т. 2. – К.: Основи – 1994. – 573 с. 

18. Магочий П.Р. Кінець національних держав // Критика. – 2000. – Ч.4 

(30). – С.11–13. 

19. Миллер А. “Украинский вопрос” в политике властей и русском 

общественном мнении (вторая половина ХІХ в.). – Санкт-Петербург. – 2000. – 

301 с. 

20. Миллер А. Украина как национализирующееся государство // Pro et 

Contra. – 1997. – T.2. – №2. – C.85-98. 

21. Шпорлюк Р. Комунізм і націоналізм; Карл Маркс проти Фрідріха 

Ліста. – К., 1998. – 479 с.  

22. Шпорлюк Р. Імперія та нації. – К., 2000. 

23. Шпорлюк Р. Творення модерної України: західний вимір //Критика. – 

2004. – Ч.7-8. – С.16-26.  

24. Химка І.-П. Український національний рух у Галичині в світлі нових 

теоретичних праць про націоналізм і національні рухи. Другий Міжнародний 



конгрес україністів. Доповіді і повідомлення. – Частина 1. – Львів, 1994. С. 215-

220.  

 

 

1. Національна ідентичність як одна з ключових категорій 

полікультурної освіти 

У сучасних гуманітарних і соціально-політичних науках існують серйозні 

відмінності у визначенні понять: “етнос”, “народ”, “нація” (за висловом 

Г.Касьянова, “хаос дефініцій”). Загальнотеоретичні причини полягають у тому, 

що теорія національної ідентичності розвивається у межах декількох базових 

підходів: примордіалізму (від англ. primordial – споконвічний) і модернізму. 

Прихильники примордіалізму (Е.Сміт, Г.Нільссен, Ю.Бромлей, Л.Гумільов, 

Я.Дашкевич) вважають, що етнос і нація існували з давніх-давен і є своєрідним 

історико-біологічним феноменом модернізму. Теоретики модернізму 

відкидають ідеї класичної філософії й обстоюють ідеї плюральності 

моделювання світу та відкритості його як системи. У наукових теоріях 

модернізм представлено конструктивізмом та інструменталізмом. За 

конструктивізмом (Е.Гелнер, Б.Андерсон), етноси і нації є історичними 

спільнотами, які виникають на певному етапі розвитку людства на засадах не 

стільки спільного походження, скільки спільної культури і які так само 

зникають на певному етапі. Етнос є результатом соціального конструювання, а 

нація – продуктом політики націоналізму (Е.Гелнер); за Б.Андерсеном, нація є 

обмеженою і суверенною, “уявною спільнотою” та в інструменталізмі 

етнічність розглядається як інструмент досягнення людьми певних цілей; 

цілеспрямована діяльність етнічних еліт у боротьбі за владу і привілеї 

(елітарний інструменталізм) або усунення економічної нерівності членів різних 

етнічних груп (економічний інструменталізм). Крім того, існує наукова 

традиція поділу націй і націоналізму на: східні і західні; етнічні і політичні; 

історичні і неісторичні/державні і недержавні. 

Прибічники примордіалізму трактують національну (серед них і 

українська) ідентичність як культурну та державну спільноту, яка поділяється 



членами групи, що склалась історично на основі сукупності об’єктивних 

характеристик, до яких відносять загальну територію проживання, мову, 

релігію тощо. У межах цієї методології національна ідентичність розуміється як 

незмінна тотожність, що існувала з давніх часів, та отримувалася людиною раз і 

назавжди.  

Модерністські версії націогенези (не лише українців, а й усіх 

“придушених націй” Європи – від Ірландії до Балкан) мають певні відмінності. 

По-перше, це переконання у тому, що процес націогенези розпочався саме у 

модерну добу (причому “нижня” хронологічна межа досить чітко окреслюється 

кінцем XVIII – початком XIX ст., а щодо “верхньої” є певні відмінності, 

пов’язані з особливостями внутрішнього розвитку і зовнішньополітичними 

факторами, що визначали політичний розвиток у міжвоєнну, повоєнну добу, 

пізніше – з розпадом Радянського Союзу, системи Варшавського договору, 

посиленням глобалізаційних процесів). По-друге, головна увага дослідників 

зосереджується на суб’єктивних чинниках – “конструкторах”, в уявленні яких 

визрівав український національний проект. Застосування поняття 

“національн(і)ий проект(и)” дозволяє наголосити на модерній природі нації, що 

відповідає “конструктивістській” концепції нації Б. Андерсона: писемні верстви 

(бюрократи й інтелектуали) конструювали в дискусіях і практиках проект нації, 

який проявлявся у формуванні теорій, просвітницьких практиках, 

культурологічних і загальнокультурних акціях.  

Український історик О.Удод зазначає, що етнополітологи вирізняють два 

типи ідентичностей – етнічну та національну. Етнічна ідентичність завжди 

об’єктивна, навіть якщо вона складна (у випадку народження й виховання дітей 

у міжетнічних шлюбах) і навіть, якщо людина сама того не усвідомлює або її 

усвідомлення позначене суб’єктивним небажанням належати до певного етносу 

(з певних об’єктивних історичних причин, як-от: переслідування євреїв, 

депортація національних меншин, обмеження пересування поза межею осілості 

тощо). В етнічній ідентифікації спрацьовує принцип “батьків не вибирають” 

(“батьківщину не вибирають”), який поетично сформулював Василь 



Симоненко: “Все на світі можна вибирати, сину, вибрати не можна тільки 

Батьківщину”. 

Вирішальну роль у процесі етнічної ідентифікації відіграють об’єктивні 

чинники – расовий (антропологічний тип), культурний (мова), психологічний 

(менталітет) тощо. 

На думку О.Удода, національна ідентичність, на відміну від етнічної, є 

категорією динамічною (в історичному та соціальному сенсі), оскільки вона 

завжди перебуває у процесі змін, адаптації й формування. Розуміння 

національної ідентичності залежить від розуміння і тлумачення поняття 

“нація”, яке теж формувалося історично. Поняття: “нація”, “національна 

ідентичність”, “національна свідомість”, їх походження й особливості вживання 

відображають, на думку Ю.Габермаса, історію виникнення національної 

держави. У римлян ім’ям Natio було названо богиню народження та 

походження. У часи боротьби з варварами “націями” називали дикі, 

неорганізовані як політичні союзи язичницькі племена (на відміну від civitas – 

самих римлян, що мали добре організовану державу). У період раннього нового 

часу поняття “нація” стає уособленням і носієм суверенітету. Стани 

репрезентували перед королем “націю”. Французька революція робить “націю” 

джерелом державного суверенітету. За кожною нацією відтоді визнають право 

на політичне самовизначення. Місце етнічного зв’язку займає спільність 

демократичної волі. Основою колективної ідентичності, яка була 

функціональною для ролі громадянина і виникла в період Французької 

революції, став націоналізм, який було опосередковано історизмом. Тож в 

основу національної ідентичності покладено історичну пам’ять, 

самоусвідомлення у процесі історичного розвитку, “історизацію” суспільних 

процесів. 

Національна ідентичність спирається, на відміну від етнічної, на свідомий 

вибір і залежність від раціональних чинників – усвідомлення суб’єктом 

ідентифікації (особою, етнічною групою чи нацією) історичних, громадянських, 

політичних цінностей, що є вторинними щодо тих цінностей, які становлять 

підґрунтя етнічної ідентифікації і є, як правило, незмінними. 



Для більш повного та рельєфного розуміння процесу національної 

ідентичності неабияке значення має правильне визначення джерел, чинників, 

або ідентитетів, національного самовизначення. Ідентитетами називають 

основні, сутнісні (об’єктивні та суб’єктивні) показники, які дають можливість 

максимально об’єктивно віднести певного суб’єкта (індивідуального чи 

колективного) до конкретної спільноти (етнічної чи національної). 

Учені виокремлюють п'ять найважливіших джерел національної 

ідентичності (ідентитетів нації). По-перше, це людські переконання: нація існує 

доти, доки її члени визнають один одного як співвітчизників, визнають, що їхні 

спільні характеристики схожі та прагнуть продовжувати співіснування. По-

друге, спільне історичне минуле (причому не лише переможні моменти, а й 

поразки), спільні обов’язки й уявлення про спільне майбутнє. По-третє, спільні 

дії (рішення, досягнення результатів), тобто дієва ідентичність. По-четверте, 

постійне проживання в одній країні, спільна батьківщина, держава. Це той 

територіальний елемент, який скріплює зв’язок між нацією і державою як 

політичним інститутом, що здійснює законну владу в межах певного простору. 

По-п’яте, спільні характеристики, що їх об’єднано поняттям “національного 

характеру”, спільна культура, спільні політичні принципи (демократія, 

верховенство закону тощо)
1
. 

З моменту проголошення державної незалежності значна частина 

українських учених демонструвала (і продовжують залишатись на цих 

позиціях) прихільність до різноманітних варіацій примордіалізму. Це 

пояснюється тим, що створення незалежної держави на початку 90-х рр. ХХ ст. 

вимагало її легітимації й історичного обґрунтування тяглості державно-

політичної, історичної традиції. Ще у ХІХ ст. М.Грушевський у межах 

народницької школи в історіографії розробив схему “тяглості” української 

історії, яку і було покладено в основу. До цього додалась інерція радянських 

часів з пануючою етнологічною концепцією нації. Ототожнення поняття “нації” 

з такими категоріями, як “етнос” і “етнічна спільнота”, “український народ” і 
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“українська нація”, стало наслідком категоріальної нерозробленості сучасної 

української наукової термінології, а також надмірної політичної 

заангажованості суспільствознавства. Як правило, у визначеннях “нації” 

переважає етнічний компонент, на зразок: “Термін У. [український] н.[арод] 

тотожний терміну українська нація й визначає етнонаціональну спільноту, яка 

ідентифікує себе як власний самобутній етнокультурний і етнополітичний 

організм на власній споконвічній етнічній території”
2
. Такий підхід зазнав 

критики з боку сучасних українських істориків Н.Яковенко, Я.Грицака, 

Г.Касьянова, А.Портнова, В.Кравченка. 

Г. Касьянов показав логіку примордіалістів на прикладі його “політико-

генетичної версії Я. Дашкевича та Я.Ісаєвича. Я.Дашкевич зазначав, що вже в 

період Київської Русі існувала нація під назвою “русь”. Київська Русь 

розглядалася ним як “держава-імперія, багатонаціональна за своїм населенням”. 

Логіка міркувань, фактично, дозволяла стверджувати, що в Київській Русі 

розгорталися процеси, які мало чим відрізнялися від процесів творення “націй 

до націоналізму” у Франції, Англії й Іспанії. Звідси зроблено ще один висновок 

– джерела українців як нації пов’язані із часами Київської Русі, тобто йшлося 

про ототожнення “нації” з етносом.  

Проте інколи в істориків примордіалістські аргументи можуть 

поєднуватися з модерністськими Г.Касьянов показує це на прикладі концепції 

І. Лисяка-Рудницького. Розрізнення понять “народ” і “нація”, відіграє в ній 

ключову роль, оскільки “народ” трактується як “етнічна одиниця”, а “нація” – 

як політична. Нація – явище суб’єктивної сфери, це “колектив людей, що 

хочуть бути державою”, “існування нації спирається на свідому волю її членів”. 

Народ або етнічний колектив, на думку І. Лисяка-Рудницького, – це основа, 

“підбудова”, на якій формується нація (у вигляді “надбудови”). Учений 

наголошував, що становлення української нації – це процес, у якому 

спостерігалися перерви, однак наявність “основи”, народу, гарантувало 

спадковість у націогенезі. У процесі становлення української нації він 

виокремив три фази: княжофеодальну (від Київської Русі до Люблінської унії), 
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козацьку (XVII–XVIII ст.) та модерну (починається з “національного 

відродження” XIX ст.).  

Концепція І. Лисяка-Рудницького формувалася під очевидним впливом 

теорії поділу націй на “історичні” і “неісторичні”: розриви в “національній” 

історії пов’язувалися в ній насамперед з втратою державності та політичних 

еліт. І. Лисяк-Рудницький згадує про “націю” в Київській Русі (називаючи її 

“руською”) та в козацьку добу (“козацько-українська нація”), але не в 

модерному сенсі, до неї належали лише еліти княжої та козацької діб. Саме 

тому виник термін “модерна нація”, який мав відображати реалії доби після 

Французької революції. Формування модерної нації, на думку вченого, стало 

основним змістом історичного процесу “тривалого” ХІХ ст. 

 

2. Дилеми ідентичності та лояльності в імперських умовах 

Французька революція кінця ХVІІІ ст. започаткувала нову політичну й 

історичну еру, однією з ознак якої стала активізація націєутворювальної 

тенденції. Її потужною інтелектуальною підтримкою були ідеї видатних 

філософів доби Просвітництва. Завдяки домінуючому на початку “тривалого” 

ХІХ ст. романтичному напряму в літературі та мистецтві, ці ідеї набули 

особливого звучання. Паралельно з політичними перетвореннями в Європі 

відбувалося становлення індустріального суспільства. “Нація” як політичний 

феномен стала породженням нового часу. Відтепер етнічна приналежність не 

завжди співпадала зі змістом того чи іншого уявленого національного проекту, 

поступаючись (хоча і дуже неохоче та повільно) місцем явищу “громадянства”.  

Російська й Австрійська імперії вступили в нову добу, прибравши з 

політичної карти Європи помітного політичного гравця – Річ Посполиту – і 

усвідомивши можливі наслідки цього для себе. Тому російський імператор 

Олександр І (1800-1825 рр.) і його найближче оточення, розуміли 

неприпустимість різких рухів щодо польського дворянства. Пояснювалося це і 

становою єдністю, і необхідністю спиратись у приєднаних землях на місцеву, 

периферійну еліту (в переважній більшості – польську або полонізовану).  



Фактор “польського спадку” став причиною лояльного ставлення 

російської влади до збереження місцевої малоросійської самобутності протягом 

першої половини ХІХ ст. Її починають використовувати як своєрідне знаряддя 

поступової деполонізації Правобережжя вже після першого польського 

повстання 1830 р. Цей процес не мав системного характеру. Прикладом 

вибірковості стала інвентарна реформа 1847-1848 рр. Значну кількість 

безземельної та малоземельної шляхти було виключено з родословних книг і 

переведено до селянського стану. Інтереси великих землевласників, як правило, 

майже ніколи не порушувались. Проте так відбувалося лише тоді, коли поляки 

демонстрували цілковиту лояльність до імперії та монархії. Польські повстання 

“зухвало” порушували установлений статус-кво.  

Австрійська влада теж дотримувалася принципу “поділяй і володарюй”, 

використовуючи культурницький рух русинів проти поляків. Русинський рух 

знайшов своє відображення у просвітницькій і видавничій діяльності “Руської 

трійці”, й активності представників уніатської церкви, які з моменту прийняття 

Толеранційного патенту залишались однією з найбільш лояльних до імперії 

груп. Створення в умовах революції 1848 р. Головної Руської Ради, 

започаткування видання першого русинського видання “Зоря Галицька” 

логічно вписувалися в обрану місцевою владою тактику протистояння. У 

1867 р. в умовах нової політичної кризи австрійський уряд укладав угоду з 

поляками, і русини усвідомили втрату урядової прихильності.  

Польська шляхта Південно-Західного (саме так в офіційних документах 

російські чиновники іменували Правобережні губернії) краю Російської імперії 

була найбільш чисельною в загальноімперському вимірі. Під-австрійський 

Львів як культурний і політичний центр галицького намісництва за духом і 

складом населення лишався польським містом. Поляки, які фактично не були 

більшістю, протягом усього ХІХ ст. домінували в культурно-інтелектуальній, 

соціальній та економічній сферах регіону. Розвиток польського 

конспіративного руху і після придушення повстань, підтверджував прагнення 

відновити історичну справедливість, відродити державність і кордони у межах 



першого поділу Речі Посполитої, тобто формування нового національного 

проекту.  

Поширеним явищем для початкового періоду “націоналізму” було 

яскраво виражене почуття територіального патріотизму та, спричинена ним, 

подвійна (іноді і потрійна) лояльність. Наприклад, С. Стемповський у своїх 

мемуарах визнавав, що “поляк і українець жили в ньому самому в досконалій 

гармонії”. У цьому контексті стає зрозумілою мотивація створення гуртка 

“хлопоманів” спочатку студентом Київського університету, пізніше його 

доцентом і професором, одним із засновників народницької школи української 

історіографії, – В.Антоновичем, який походив з польської шляхти. До 

організації, яка діяла легально, не ставила перед собою політичних завдань, 

зосереджуючись на культурництві, належали й інші представники польської 

шляхти: Т. Рильський, Б. Познанський, П. Житецький, П. Чубинський.  

Своєрідними знаками “локального” патріотизму стала активізація 

використання в тогочасних наукових і літературних творах регіональних назв 

(Волинь, Полісся, Поділля). Усвідомлення належності до вузького 

етнокультурного ареалу для місцевої шляхти мало значення більше, ніж 

приналежність до певної “великої нації”. Подібні тенденції (регіональний 

патріотизм) спостерігається і в сучасній Україні, де вже набуває відверто 

політичної заангажованості і присмаку політтехнологій (особливо в умовах 

виборчих кампаній), на зразок, закликів про відокремлення, створення 

республік в окремих регіонах заходу і сходу. 

Сучасні дослідники (Р.Магочій, З. Когут, А. Каппелер, О.Міллер, 

Я.Грицак, В.Кравченко, М. фон Хаген) переконані у тому, що в Російській 

імперії малоросійська ідентичність вважалася прийнятним і навіть бажаним 

доповненням до офіційної консервативної ідеологеми, сформульованої 

істориком М. Устряловим
3
 і міністром народної освіти графом С.Уваровим у 

1833 р. у вигляді відомої тріади “самодержавство, православ’я, народність”. 

Народність вважалася нижчим ступенем соціокультурної системи, а відтак, і в 
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ієрархії лояльності й ідентичності, що взаємно доповнювали одна одну. На 

думку З. Когута, малоросійська ідентичність була засобом інтелектуального 

пристосування до концепції множинних лояльності й ідентичності, характерних 

періоду до націоналізму, і одночасно, початковим етапом національного 

розвитку на основі малоросійської ідеї.  

Феномен множинної лояльності був типовим явищем, притаманним 

імперіям ХІХ ст. Бути австрійцем для русинів означало бути освіченим і 

ліберальним. Австрія була синонімом політичної і юридичної системи, що 

забезпечувала право руської нації на культурний і політичний розвиток та 

окремішню свідомість. Русини були лояльними австрійцям, проте їхня Австрія 

не була етнічно німецькою. Австрія для них означала Просвітництво, 

можливість доступу до високої культури і ліберальних цінностей. Це 

породжувало специфічну самоідентифікацію галицьких діячів. Так, 

К. Устіяновича
4
 у листі до батька питає: “Скажи мені, батько, хто ми насправді? 

Ми говоримо польською. Думаємо німецькою, а як ми пишемо? Ми пишемо 

російською!” Я. Грицак звертає увагу на існуванні подібних питань і у 

середовищі галицьких євреїв: “Освічені галицькі євреї також мали сумніви 

щодо власної ідентичності. По-перше, було незрозуміло, ким були ці 10% 

місцевого населення – релігійною групою чи народом, і якщо народом, то яким 

– німецьким, польським чи єврейським? Галицький ідиш містив значну 

кількість запозичень, а освічені євреї додавали в нього слова із західних мов”.  

Підтвердженням існування територіальних ідентифікаційних 

особливостей є мешканці Бесарабії. Її північна частина – Хотинщина, межувала 

з Поділлям, а південна включала повіти Херсонської губернії. Значна частина 

місцевих мешканців ідентифікувалася як малороси, хоча іноді їх називали 

галіціанами або галіційськими малоросами, оскільки селяни переселилися з 

Галичини. Існував ще один ідентифікаційний маркер місцевого населення – 

райляни або райяни – у зв’язку з тим, що весь Хотинський повіт із сусідніми 

частинами Сорокського та Яського складали “райю” – християнську провінцію 
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турецьких володінь, яка підпорядковувалась хотинському паші. В 

Акерманському повіті Бессарабської губернії було селище Райлянка (від 

райлян, які заснували його у 1830 р.) (Само)-ідентифікували себе хотинські 

малоруси як руснаки або руські, русини. Різноманітні варіанти 

самоідентифікації відображали специфіку початкового періоду конструювання 

національних проектів, яким були притаманні культурна гібридизація, 

гнучкість та еластичність самоідентифікації.  

У першій половині ХІХ ст. російська влада лояльно ставилася до 

збереження фольклорної етнічності українських (малоросійських) селян, 

вважаючи це природним і прийнятним аж до польського повстання 1830 р. Для 

традиційної селянської культури не була властивою потреба сприймати світ у 

національних категоріях так само, як і в цілому для умовно східнослов’янської 

традиційної культури не існувало поняття “великої батьківщини” як 

необхідного маркеру ідентифікації. Поширеними та відомими визначеннями 

належності селян були: “панські”, “тутейші”, для україно-білоруського 

(поліського) фронтиру – поліщуки (полещуки, полісяни, залежно від 

місцевості). Існували унікальні професійні групи, які давали назви населенню 

окремих містечок, наприклад, лаборі.  

На початку ХІХ ст. селяни Правобережної України ідентифікували себе 

за звичною для мислення представників польської “політичної нації” схемою – 

особисто залежний селянин міг належати лише до народу своїх власників. 

Подібно їх ідентифікували і представники російської влади. Д. Бовуа назвав це 

“реальним змовництвом” проти українського селянства. Яскравим прикладом 

цього є Інструкція для складання списків населених місць Київської губернії: 

“Визнавати малоросами осіб, які говорять малоросійським наріччям і 

православного віросповідання, тих, хто говорить малоруським наріччям і 

католицького віросповідання, тих, хто говорить польською мовою, але 

належить до православного віросповідання”. Тобто, для російської влади 

маркер мовної та конфесійної належності, які сучасні дослідники відносять до 

базових, не відігравали вирішальної ролі. Хоча в цілому, в умовах Російської 

імперії, критерій віросповідання відігравав помітну роль. В офіційних 



документах часто етнонім “малороси” поглинався більш широким поняттям 

“християнське” населення.  

Ідентифікація галицького сільського населення з боку австрійської влади, 

збіглася з їх самоідентифікацією – “рутени” (калька з латини – Rutheni, Ruten) 

та “русини”. Лише з початком Першої світової війни через необхідність чіткого 

поділу на “своїх” і “чужих” (якими спочатку стали руські русини, що 

перебували у стані війни з австрійцями) постала необхідність уведення в обіг 

відмінного терміну, яким і стало поняття “Україна” та всі похідні від нього.  

Вихід селян за межі традиційно закритого селянського світу (розвиток 

ринкових відносин, конкуренція, необхідність здобуття нових навичок і знань, 

навіть у традиційній для селян аграрній сфері, розширення меж публічного 

простору) змушував їх пристосовуватись до нових умов. Вступ селян до 

модерної національної спільноти вимагав певних зусиль щодо (само)- 

ідентифікації в умовах відсутності власної держави, збереження становості 

суспільств в імперіях, соціальній ієрархії яких селяни посідали нижчий щабель. 

З середини ХІХ ст. селяни Галичини і Наддніпрянщини стали поступово 

залучатися до національних рухів і проектів. У Галичині з 1848 р., в 

Наддніпрянщині значно пізніше, (у більшості регіонів – з 1905 р.) селяни 

набували громадянських прав і ставали членами уявних спільнот. 

Демократизація української інтелігенції відбувалася за рахунок представників 

заможного селянства і середнього прошарку міста, що посилювало їх 

соціально-генетичний зв’язок з селянством і тими верствами населення, які 

тісно були пов’язані з селом, “оселянювало” її. На початкових етапах свого 

розвитку націоналізм був міським, а не сільським феноменом, наявність 

міської, “оселяненої”, інтелігенції стало першочерговою умовою успішної 

мобілізації селян під національні гасла.  

Уважається, що розвиток та успішність національних проектів (і 

українського зокрема) залежить від історичні ситуації, наявність/відсутність 

ідеологів (конструкторів) і політичної волі. На думку російського історика 

О. Міллера, формування російського націоналізму стало реакцією на розвиток 

польського, українського, єврейського різновидів цього явища. Він розрізняв 



російський націоналізм як суспільні настрої та як офіційну політику 

самодержавства, вважаючи їх тісно пов’язаними, але самостійними явищами, 

що іноді йшли поруч, досить часто конфліктуючи. Проте творення націй в 

імперіях, на думку Л. Грінфельда, Г. Касьянова, М.фон Хагена, Д-П. Хімка, 

Р.Шпорлюка, Я.Грицака та ін., не було самодостатнім, наперед визначеним 

процесом, в якому кожна нація формувалася “окремо”, а – серією взаємодій між 

різними “національними проектами”, які перебували у стадії формування та 

розвитку і багато чому залежали від міжнародного контексту.  

Серед представників різних етнічних груп тривав пошук відповідей на 

складні питання визначення себе у відповідних системах координат. У євреїв ці 

процеси накладались на принципову “іншість”, пов’язану з юдаїзмом, 

традиціями закритих кагальних систем. Тому в їхньому середовищі коливання 

між традиціоналізмом, акультурацією або ж цілковитою асиміляцію мали 

особливо помітні амплітуди. До початку ХХ ст. частина євреїв залишались 

прибічниками збереження національної унікальності. Проте підвищення рівня 

освіченості позначилося на зміні світоглядних позицій і посиленні 

асиміляційних процесів, що співпадали із захопленням модними на той час 

соціалістичними віяннями. Навіть суто єврейський національний проект – 

сіонізм – мав соціалістичні відгалуження та передбачав наявність національно-

культурної автономії для євреїв у межах нових держав, що дозволяло зберігати 

свою специфіку (враховуючи навіть створення їдалень з кошерною їжею, 

вихідні в суботу і на єврейські свята). Сіоністи розглядали демократичне 

суспільство у Росії не як самоціль, а як чудову базу для подальшої алії 

(сходження, піднесення єврейського народу подібно до переселення євреїв до 

Ерец-Ісраелю (Землі Обітованної), як сприятливий клімат для виховання 

вільних громадян майбутньої єврейської держави.  

Закріплення позицій “офіційного націоналізму” в Російській імперії 

викликало занепокоєння громадської та політичної еліти, яка вважала, що він 

“не лише не зміцнює великодержавне становище Росії, а навпаки, послаблює 

його” (П.Струве). На думку М. фон Хагена, Перша світова війна стала 

своєрідною межею у взаєминах росіян з неросіянами та й між самими 



неросіянами. Політика російського окупаційного режиму на початку війни 

спричинила поширення ідеї національного звільнення в армію, яка складалася з 

представників різних народів. Переселення із західних кордонів потенційно 

“небезпечних” груп населення, сприяло встановленню тісних контактів 

галицьких поляків, євреїв та українців з українцями Російської імперії. Таким 

чином, сам російський режим і агресивність російських націоналістичних 

організацій більшою мірою, ніж зусилля з боку австрійців і німців, стали 

поштовхом до піднесення націоналізму у 1917 р. 

 

3. Мова як маркер національної ідентифікації  

Згідно з теорією американських вчених Б. Лі Уорфа та Е.Сеіра, мова тісно 

пов’язана з національною психологією, оскільки мислення, світогляд і 

поведінка людей залежить від прийнятих форм слововживання, від природи і 

характеру мови, якою вони висловлюють свої думки і почуття. Відтак, 

поширення іншої мови, тим більше її насильницьке насадження, призводить до 

втрати етнічної специфіки характеру народу і збільшенню потаємних, 

прихованих рис і властивої національної психіки. Тому дуже часто сприяння 

або гальмування розвитку мови використовується владою для впливу на 

національну самосвідомість, утримання одних народів під владою інших. У 

Російській імперії таким інструментом була теорія єдиної російської мови з 

виокремленням малоросійського, великоруського та білоруського наріч, яка 

покладалася в основу формування та розвитку офіційної теорії триєдиної нації. 

Це диктувало відповідну мовну політику та необхідність здійснення 

адміністративних обмежень щодо вживання “малоросійського наріччя”. 

Поява Валуєвського циркуляру (1863 р.) стала прямим наслідком 

польського повстання, після придушення якого активізувався процес 

офіційного переведення освіти і діловодства російською мовою. Небажання 

влади підтримувати розвиток початкової (і не лише) освіти українців рідною 

мовою пояснювалося “неможливістю використання народних грошей для 

розвитку місцевого “наріччя” не на користь державної мови, що…явно 

схиляється до послаблення та руйнації народної єдності”. Офіційна позиція 



базувалася на тому, що український народ є суто руський народ, суттєва 

частина корінного руського народу, що стало однією з причин прийняття 1876 

р. Ємського указу.  

У ставленні до поляків реалізація подібної політики видавалася не 

настільки логічною. Спроба перевести освіту та діловодство російською мовою 

не співпадали з прагненням поляків до збереження національної унікальності 

не лише в польських губерніях, а і в Правобережних Волинській, Подільській і 

Київській, де традиційно проживала значна кількість поляків. Достатньо пізнє 

закріплення лінгвістичної самостійності української мови було зумовлено 

зокрема його генетичною близькістю і до польської, і до російської мови. І в 

польському, і в російському інтелектуальному середовищі існувала думка, що 

українська мова є діалектом, відповідно, польської або російської мов.  

У цілому, мовна ситуація в українських регіонах Російської імперії 

характеризується як класична ситуація полілінгвізму: в одному культурно-

мовному просторі одночасно співіснували польська, російська, українська, 

єврейська (ідиш) (у містах і містечках зони осілості євреїв у Російській імперії), 

та ще й латинська і церковнослов’янська мови. Подібна мовна ситуація 

знайшла відображення й у літературі. 

Мовна палітра Західної України теж відрізнялася строкатістю: 

“Представники освічених класів обов’язково володіли німецькою, а володіння 

англійською та французькою вважалося гарним тоном. Словник повсякденної 

мови крім польської, ідиш, русинської, німецької містив елементи турецької, 

угорської, вірменської, італійської, чеської, латині та ін.”
5
 Мовні й 

орфографічні дискусії між русофілами і народовцями, насправді були глибоко 

знаковими дискурсами ідентичності, де русофіли виступали на захист традицій, 

а народовці – за порушення канонів. 

Ще однією лінгвістичною специфікою періоду залишався мовний бар’єр 

у прямому й непрямому сенсі. Лише частина інтелігенції, яка “йшла в народ” і 

несла йому ідеали просвіти та національного звільнення, могла розмовляти 

українською. Хоча представники українських, польських і полонізованих 
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збіднілих дворянських родин, які вирушали на навчання до російських 

університетів, зберігали традицію володіння мовою дитинства, тобто мовою 

оточення, в якому виховувались і зростали.  

В умовах Української революції 1917-1921 рр. спостерігалися різні 

підходи до мови. Найбільших успіхів у запровадженні української мови і 

розширенні сфери її вживання було досягнуто за гетьманату П.Скоропадського: 

розпочато українізацію системи освіти, на основі народного Українського 

університету утворено Київський державний український університет, відкрито 

український університет у Кам’янці-Подільському, почали видаватися 

підручники українською мовою. У політиці Директорії щодо мовного питання 

спостерігалися радикальні підходи, які лише загострювали стосунки з різними 

соціальними і національними групами.  

Установлення радянської влади і спроби більшовицького керівництва 

продемонструвати максимальну лояльність до представників національних 

республік знайшло втілення в реалізації політики коренізації. В українському 

випадку, одним з її головних напрямів стало обов’язкове вживання української 

мови у державному житті: у 1925 р. – в діловодстві, з 1927 р. – в усій партійній 

документації. Найбільших успіхів політика українізації досягла в період 

перебування на посаді комісара народної освіти М.Скрипника (1927-1933 рр.): 

протягом декількох років зростала мережа україномовних навчальних закладів, 

значно збільшилася кількість української преси (89 % всього накладу газет, які 

видавалися в Україні), почали функціонувати україномовні стаціонарні театри, 

з моменту появи у 1928 р. радіомовлення здійснювалось українською в 11 

містах
6
. Разом з тим, процес українізації “згори” мав безліч слабких місць і 

неоднозначного сприймався партійними чиновниками і представниками 

національних груп, що мешкали в Україні. Значна кількість російських і 

російськомовних чиновників, інтелігенції сприймали українізацію виключно як 

тимчасове явище, яке і було остаточно згорнуте у квітні 1938 р. 

У повоєнний період, у зв’язку з реалізацію проголошеної політики 

створення “нової історичної спільноти – радянського народу” українська мова 
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поступово втрачала свої позиції. Знову, як і протягом ХІХ ст., вона почала 

асоціюватися з селом, що автоматично призводило до падіння її соціального 

статусу. Небезпеку чистоті та якості мови, власне як і її статусу, ніс у собі 

(продовжує робити це і до нині) “суржик” – довільна суміш (з окремими 

регіональними вкрапленнями та говірками) української, російської, у західних 

регіонах – польської, угорської, румунських мов. У наукових закладах, 

особливо технічних, українська мова практично не використовувалась. У пресі, 

телебаченні і книговиданні теж домінувала російська мова. Стрімко 

зменшувалася кількість українських шкіл, особливо в містах. Достатньо було 

заяви батьків, щоб отримати звільнення від вивчення української мови. У 

1989 р. відсоток учнів у школах з українською мовою навчання складав 47,5%, 

хоча українців в УРСР мешкало 72, 7%
7
.  

Проголошений М.Горбачовим курс на “перебудову” призвів до 

активізації національних процесів. У жовтні 1989 р. було ухвалено “Закон про 

мови в УРСР”, який посилював статус української мови, хоча жодним чином не 

змінив статусу російської. Згідно з ним, навчально-виховний процес у 

загальноосвітніх закладах мав здійснюватись українською мовою. Вивчення 

української мови з першого класу стало обов’язковим. Поступово 

налагоджувалася система навчального книговидання. За даними Г.Касьянова, 

до початку 2003 р. українською мовою навчалися 73,5% школярів і майже 90 % 

студентів. Проте через регіональні особливості України, що склалися 

історично, мовне питання стало одним з найболючіших, що особливо 

активізується під час виборчих кампаній (наприклад, статус російської мови в 

Україні). 

 

4. Деформація національної ідентичності за радянської доби 

Переважна більшість модерністських підходів до проблем українського 

націєтворення, розглядають його джерела здебільшого у контексті суспільних, 

соціально-політичних, культурних та економічних процесів ХІХ ст. Проте 

існують концепції, автори яких пов’язують інтенсивність процесів 
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націєтворення з ХХ ст., не відкидаючи при цьому впливів ХІХ ст. На думку 

канадського дослідника Б.Кравченка, вирішальним періодом у формуванні 

національної свідомості українців і української нації було ХХ ст. Він 

пов’язував зміни у національній свідомості українців зі зрушеннями в 

соціально-економічній сфері, передусім, з трансформацією українського 

суспільства з аграрно-традиційного у модерно-індустріальне. Один з 

найвагоміших аргументів – кардинальні зміни в комунікативних можливостях 

українського суспільства (зростання освітнього рівня населення, створення 

потужної системи засобів масової інформації і комунікації). Відбулися зміни у 

внутрішній соціальній структурі української нації, в ній з’явилися верстви і 

групи, яких раніше не існувало. До структури національної свідомості 

долучився соціально-економічний компонент. Цей перехід призвів до 

руйнування традиційної соціальної структури українського суспільства і 

формування нових, модерних соціальних структур, зокрема, якісно нових 

українських еліт. “Останні, по-перше, мали вплинути на формування 

української національної свідомості, а по-друге, скористатися нею як знаряддям 

для реалізації власних політичних амбіцій”
8
.  

Під впливом тоталітарного ідеологічного тиску і притаманної 

радянському режиму системи економічного, політичного і культурних відносин 

відбулися суттєві зміни у національній ментальності. Її основні риси дещо 

притуплювалися і на них накладалися притаманні вже радянські ментальності: 

“пасивність особи – відсутність волі до поліпшення життя власними силами, що 

доповнюється формальною активністю, про людське око, і напоказ, головне – 

створити враження, що людина працює, а не працювати на певний результат; 

комплекс меншовартості – і відчуття власної неспроможності через 

некомпетентність і непрофесіоналізм, зворотним боком чого є невмотивована 

амбіційність і хамство; патерналізм – і очікування від влади розв’язання 

власних проблем; безпорадність, сподівання на розв’язання проблем ззовні, на 

чиюсь гуманітарну допомогу”
9
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Радянська влада намагалася використати національну свідомість 

українців для зміцнення своїх позицій, йдучи на поступки національному 

рухові. Першою такою спробою стала українізація (коренізація) – політика 

укорінення компартійних радянських структур влади у національних 

республіках. Її сутність полягала в оволодінні мовами і культурними 

традиціями місцевого населення представниками управлінських структур, 

поповнення останніх з числа місцевого населення – носіїв цих мов і культур. Це 

мало забезпечити московському центру контроль над периферією не лише 

силовими, а й адміністративними засобами, підсилити ефективність 

ідеологічної роботи за допомогою ведення пропаганди й агітації місцевими 

мовами. Така політика дійсно призвела до поширення, хоча й на певних 

ідеологічних засадах, української мови та культури, і, разом з тим, породжувала 

прагнення національної еліти до поглиблення цього процесу, доведення його до 

створення національних економічних комплексів (М.Волобуєв), відмови від 

російського шляху розвитку – “Геть від Москви!” (М.Хвильовий), послідовної 

українізації вищого партійного керівництва і партійної децентралізації 

(О.Шумський). З іншого боку, представники консервативного партійного 

керівництва (Д.Лебідь) намагалися “науково” обґрунтувати відразу 

комуністичної еліти від української культури, сповідуючи неминучість 

“боротьби двох культур”: російської, пов’язаної з містом і пролетаріатом, тому 

“найпрогресивнішої”, і української – селянської, тому відсталої. Виконавши 

свої завдання, “українізацію” на початку 30-х рр. було згорнуто, а її активних 

провідників звинувачено в “українському буржуазному націоналізмі”, 

ув’язнено або доведено до самогубства, що стало сигналом для масового 

цькування національної інтелігенції. 

В умовах Другої світової війни сталінський режим пішов на деякі 

поступки, здебільшого пропагандистські, національному рухові (створено 

міністерства закордонних справ і оборони УРСР, перейменовано назви фронтів 

на Українські, введено орден Б.Хмельницького тощо), але всі вони були 

перекреслені ідеологічним наступом, який отримав назву “жданівщини”.  



Наступний цикл припадає на кінець 1950-х – 1960-ті рр., пов’язаний з 

“шістдесятниками”, спочатку як культурницьким рухом, який поступово 

набував політичних рис. В офіційному політичному просторі реалізовувався у 

вигляді обережного, лояльного “автономізму” частини партійної еліти, зокрема 

першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста і завершився з погромом початку 1970-х 

рр. Однак національна свідомість українців вже мала коріння не лише в 

культурній, а й у соціально-економічній сфері, що стало принциповим для 

життєздатності цієї ідентичності – культурна русифікація хоча й впливала на 

неї, проте вже була недостатньою для її ліквідації.  

 

5. Національна ідентичність сучасних українців: здобутки та 

прорахунки  

У 1991 р. Україна була проголошена незалежною державою, що стало 

поштовхом до інтенсифікації процесу націєтворення, який через масштабну 

економічну кризу, чисельні культурні, ідеологічні, соціально-психологічні, 

політичні чинники відбувався вкрай складно. Насамперед це було викликано 

низьким рівнем національної свідомості етнічних українців, що ускладнювало 

можливість їх мобілізації під національними гаслами; надзвичайно низьким 

соціальним статусом української мови, яка через тривалу реалізацію радянської 

політики культурної русифікації, позиціонувалась як мова села. Тому процес 

націєтворення у 90-ті рр. ХХ ст. перетворився на процес українізації самих 

українців: було розроблено національний проект побудови громадянської нації, 

в якому чільне місце посідає не етнічна належність, а громадянство, – який за 

словами Г.Касьянова, завмер на стадії політичних декларацій. Оскільки етнічні 

українці самі перебували у стадії набуття національної свідомості, процес 

очолили бюрократичні еліти, для яких формування громадянської нації був 

справою їх власної легітимації та самозбереження
10

. Текст Конституції України 

демонструє відверті побоювання творців цього документу, навіть у питаннях 

використання термінів: взагалі не використовується термін “нація” щодо всієї 

сукупності населення країни; містяться поняття “народ України” і “український 
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народ”; термін “українська нація” використовується лише один раз і стосується 

етнічних українців. Тому залишається відкритим питання інтеграції 

національних меншин в політичну націю. До того ж, як зазначає Г.Касьянов, 

“культура державо-утворювальної” нації ще не отримала достатнього 

потенціалу, щоб визначити культурну ідентичність громадянської нації, яка 

формується, оскільки сама ще перебувала у стані модернізації.  

Сучасний стан ідентичності українців часто характеризують як кризу 

ідентичності, на яку впливають кілька чинників. На думку М.Розумного, це: 

1) параметри і критерії української етнонаціональної ідентичності із 

стереотипним образом українця, сформованим протягом XIX-XX ст. у межах 

романтично- народовського дискурсу, оновлений консервативно-революційною 

ідеологією націоналізму середини ХХ ст., з пантеоном національних героїв 

(Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка, М. Грушевський, С. Петлюра, 

С. Бандера), з козацьким ідеалом особистої самореалізації, національно-

культурними і політичними ритуалами та літературною нормою сучасної 

української мови; 2) імперська російська культурна традиція, спиралася на 

авторитет російської культури ХІХ-ХХ ст., який масштабно і наполегливо 

відтворювався пропагандистською машиною СРСР; 3) ідеологічна й 

психологічна спадщина комунізму, що лежить в основі ідентичності 

“радянської людини”, підкріплена синдромом втоми від перемін та уявлення 

про комунізм як час соціального благополуччя і особистого успіху. За своєю 

сутністю вона є здебільшого своєрідною формою психологічного “притулку”; 

4) наслідки ліберальної вестернізації, пов’язані з гіпертрофованими за часи 

“перебудови” ліберальними цінностями, перетвореними на цинічний 

індивідуалізм, культ споживання, повну автономність соціальних груп, 

недовіру до держави і заперечення ідейних мотивацій тощо
11

. 

Найбільш показовим у цьому сенсі є зрушення у національній та етнічній 

ідентифікації української молоді. І.Вільчинська, дослідивши ці тенденції на 

початку ХХІ ст., дійшла висновку, що основними ознаками національної 

ідентифікації української молоді є: раціонально-практичне наповнення етнічної 
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та національної ідентичності соціальним і практично-політичним змістом; 

відсутність усвідомлення чіткої межі між етнічним і національним буттям; 

орієнтація на нові цінності, першочерговими серед яких вважаються свобода 

пересування у світі, свобода слова й доступу до інформації, свобода 

підприємництва й можливість розпоряджатися своєю власністю, свобода 

волевиявлення, захищеність з боку держави, національна самобутність у 

поєднанні з основними детермінантами загальнолюдського. В ідентифікації 

молоді відбуваються два паралельних процеси: індивідуалізація прозахідного 

типу та пошук нової корпоративної самореалізації. Молодь прагне до 

самоорганізації на принципово новій етнонаціональній основі, що передбачає: 

пристосування індивідуальної свідомості, поведінки, культурного досвіду до 

мінливих наслідків техногенної революції; зниження у свідомості молоді 

значення держави як учасника процесів формування культурного простору; 

переорієнтацію свідомості значної частини молоді на відхід від неусвідомлених 

наслідків домінування вестернізації; формування соціокультурних механізмів 

становлення громадянського суспільства тощо
12
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема. Національне питання в історії України ХІХ ст. 

Мета:  

– формування полікультурної компетентності студентів шляхом 

актуалізації, систематизації та поглиблення знань про нації та 

націоналізм, спільність і окремішність у націоналізмі різних народів, що 

спиралися на австрійську і російську ідею, роль мови в націоналізмі 

народів, які не мали своїх держав, гасло “пробудження нації”; польський, 

єврейський і кримськотатарський національний рухи; про методи, 

прийоми і засоби навчання історії та особливості їх використання у 9 

класі загальноосвітньої школи; 

– формування вмінь аналізувати методичну літературу й узагальнювати 

досвід вчителів з метою виявлення ефективних прийомів і засобів 

вивчення націоналістських питань у курсі історії України; визначати і 

застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу і 

пояснення націєтворення; простежувати зв’язок і тенденції національних 

рухів на теренах України; порівнювати національні рухи різних народів 

України, визначаючи спільні та відмінні риси; визначати причини, 

сутність, наслідки і значення національних рухів; логічно й 

аргументовано викладати теоретичні питання, пов’язані з формуванням 

нації та формуванням ідеології націоналізму. 

 

План заняття 

1. Нації та націоналізм у сприйнятті людей ХІХ ст. 

2. Між слов’янофільством і української національною ідеєю. 

3. Інші етнічні групи на українських територіях. 

4. Польський, єврейський і кримськотатарський національний рухи в 

Україні. 
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Методичні рекомендації 

Практичне заняття проводиться у вигляді захисту студентами 

індивідуально або групами власного варіанту викладу навчального матеріалу на 

уроці (пояснення вчителем нового матеріалу (15-20 хв.) з подальшим 

обговоренням. Тому окремі питання заняття відповідають темам уроків 

“Програми викладання історії України у школі (проект)”, оскільки саме в ньому 

найбільш повно розкриваються основні аспекти полікультурності. 

Під час добору змісту щодо першого питання студентам варто звернути 

увагу на осмислення поняття “нація” – або стосовно всіх мешканців певної 

держави, або на позначення спільноти людей з однією мовою та культурою; 

формування ідеології націоналізму; спільне й окремішне в націоналізмі різних 

народів, які спиралися на державницьке розуміння нації – “австрійську ідею” та 

“російську ідею”; роль мови й народно-пісенної спадщини в націоналізмі 

різних народів, котрі не мали власної державності; гасло 

“пробудження/відродження” як поштовх до національних рухів цих народів. 

Готуючись до другого питання, необхідно звернутися до польського 

повстання 1830-1831 рр. як поштовху до урядових заходів “деполонізації” 

підросійської України: заснування Київського університету та Київської 

археографічної комісії; слов’янофільської риторики цих заходів на 

підкріплення тези про споконвічну належність до однієї “народності” українців 

і росіян; альтернативної української версії слов’янофільства: Кирило-

Мефодіївське братство, його склад, програмові документи й ідея 

всеслов’янської республіки-федерації; долі членів братства після арештів, 



доленосної ролі “Кобзаря” Т.Шевченка у становленні української національної 

ідентичності. 

Третє питання вимагає від студентів опрацювання таких моментів: 

орієнтовне співвідношення української й іншоетнічної людності; етнічна 

строкатість великих міст: на прикладі Києва, Харкова, Львова, Одеси, 

Чернівців; запровадження “смуги осілості” для євреїв підросійської України; 

єврейські “штетли” як прикмета української території; перші єврейські міграції 

до США і Палестини; кримськотатарське населення Криму; угорці в Закарпатті, 

болгарське, грецьке, вірменське й молдавське населення у Криму, Північному 

Причорномор’ї та Приазов’ї; німецькі та чеські колоністи й росіяни-

старообрядці. 

У четвертому питанні має бути висвітлено: форми польського 

національного руху після придушення повстань 1830-1831 рр. та 1863 р.: гуртки 

й земляцтва студентів, польська преса і польський театр; плекання польської 

мови й ідентичності в родинах; зародження та поширення серед єврейської 

інтелігенції ідеології сіонізму як основи збереження єврейської національної 

ідентичності; єврейські організації та гуртки сіоністського спрямування в 

Галичині та підросійській Україні, створення Єврейської національної партії 

Галичини; започаткування кримськотатарського національного руху, його 

культурно-просвітницьке спрямування. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

1. Розробіть методику формування поняття “нація” на уроках історії 

України. 

2. Розробіть методику формування поняття “націоналізм” на уроках 

історії України. 

3. Розробіть пам’ятку для порівняння різних національних рухів на 

території України. 



4. Зробіть порівняльний структурно-функціональний аналіз навчального 

матеріалу шкільних підручників з історії України з метою визначення, в якому з 

них найкраще висвітлені поняття. 

Підготовка до виконання завдань самостійної роботи вимагає від 

студентів звернутися до підручників методики навчання історії, щоб пригадати 

послідовність дій (алгоритм діяльності) під час формування понять, порівняння 

історичних явищ, здійснення структурно-функціонального аналізу навчальної 

літератури. Скористатися методичними посібниками і розробками окремих 

уроків, щоб на основі їх аналізу створити й аргументувати власний варіант 

педагогічної дії. 

 


