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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми. У  структурі  загальнолюдської  культури наука  посідає 
одне  з  провідних  місць.  Як  показує  історичний  досвід,  взаємозалежність  рівнів 
розвитку науки і  культури має прямо пропорційний характер:  що вища загальна 
культура суспільства, то вищий у ньому рівень наукових знань. І навпаки, що вищий 
рівень розвитку наукових знань у суспільстві, то багатша його духовна і матеріальна 
культура.  Зниження  загального  рівня  культури  послаблює  суспільний інтерес  до 
фундаментальної науки, а слабкий розвиток різних галузей знань не дає культурі 
розкритися у всій повноті.

Як складовий компонент культури суспільства, наука у своєму історичному 
розвитку переживала ті ж суперечливі процеси, що і культура загалом: вона знала 
періоди розквіту і занепаду, але ніколи не зникала цілком із культурного арсеналу 
цивілізації. Тому вивчення різних періодів історії науки, – і не тільки тих, коли її  
розвиток  супроводжувався  епохальними  відкриттями,  а  й  тих,  коли  її  поступ 
виражався  лише в  нагромадженні  певної  суми знань,  –  є  необхідним елементом 
дослідження  історії  культури  в  цілому  і  має  важливе  допоміжне  значення  для 
пізнання  характеру  соціокультурних  процесів  епохи,  вивчення  особливостей 
функціонування  національної  культури  в  умовах  тоталітарних/авторитарних 
режимів.

Вагомий  внесок  у  розвиток  української  науки  в  дорадянський  період 
здійснило Наукове товариство імені Шевченка у Львові (1873–1940),  яке заклало 
фундамент  для  розвитку  національних  гуманітарних  наук  у  руслі  європейських 
наукових  шкіл.  Традиції  тогочасної  європейської  гуманітаристики  намагалися 
внести  в  радянський  науковий простір  члени НТШ: історики Іван Крип’якевич  і 
Мирон Кордуба, філологи Василь Сімович, Михайло Возняк, Кирило Студинський, 
Василь Щурат. Однак розгром владою Товариства, що був офіційно зафіксований на 
ліквідаційних  зборах  14  січня  1940 р.,  фактично  призвів  до  обмеження  свободи 
наукової творчості, а також до втрати цінних фондів, збірок і колекцій з української 
історії, культури та науки. Водночас у західних областях УРСР самоліквідувалися 
або  призупинили  діяльність  десятки  інших  польських,  німецьких  та  єврейських 
науково-освітніх і фахових товариств. Зазнали утисків або були репресовані члени 
НТШ:  голова  уряду  Західно-Української  Народної  Республіки  Кость  Левицький, 
голова  Ради  Республіки УНР хімік-металург  Іван Фещенко-Чопівський,  адвокат 
Володимир  Старосольський,  історик  Роман Зубик,  літературознавець  Кирило 
Студинський,  хімік  Петро  Франко.  Особливою  була  роль  НТШ  у  розробленні 
української наукової термінології, норми якої нині нерідко ігнорують фахівці різних 
галузей  знань,  користуючись  російськими/радянськими  мовними  штампами. 
Історична роль НТШ полягала також і в тому, що воно вивело українську науку за 
межі  суто українознавства,  особливо в галузі  природничих та філологічних наук. 
Після  Другої  світової  війни  НТШ  та  низка  новостворених  товариств  у  діаспорі 
(Українська  вільна  академія  наук,  Українське  історичне  товариство  та  ін.) 
продовжувала  висловлювати вільну  наукову  думку,  намагаючись протидіяти 
дезінформації  спецслужб  та  офіційних  органів  влади  СРСР  у  галузі історії, 
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мовознавства,  культури,  релігієзнавства  через  видання  енциклопедій,  наукових 
збірників,  які,  як  правило,  потрапляли  до  спецфондів  академічних  бібліотек  та 
органів КДБ УРСР.

З гуманітарними науками пов’язане  формування системи загальнолюдських 
цінностей, державно-політичних орієнтирів та національно-освітніх потреб, сталість 
інтересів поліетнічного суспільства, морально-правовий клімат у державі. Ліквідація 
тоталітарних і авторитарних режимів у центрально- та східноєвропейських країнах, 
розпад  СРСР  поставили  гуманітаріїв  цих  держав  перед  необхідністю 
переосмислення  свого  місця  в  суспільстві,  оцінки  творчих  надбань,  перегляду 
наукової  стратегії  на  майбутнє.  При  цьому суспільствознавці  посткомуністичних 
країн опинилися в більш складному становищі, ніж їхні колеги в країнах  Західної 
Європи.  Біполярний  устрій  світу,  який  ускладнював  науковий  обмін,  посилював 
ідеологічну цензуру, гальмував природний, не обмежений державним втручанням 
пошук нових форм дослідницької роботи, звужував методологічний інструментарій. 

Представники гуманітарних наук завжди виконували важливі інформаційно-
комунікативні та  соціокультурні  функції,  формуючи  не  лише  власний 
інтелектуальний простір, а й суспільну свідомість через актуалізацію тих чи інших 
подій в історії людства та окремих народів. Тому важливе пізнавальне та практичне 
значення має осмислення ролі наукових осередків щодо розбудови громадянського 
суспільства,  гармонійного  та  всебічного  розвитку  особистості,  формування 
національної еліти з державницьким мисленням. Актуальність порушеної у роботі 
проблеми  зумовлена  тим,  що  гуманітарні  науки  повинні  не  лише  стимулювати 
дослідження з історії та культури народу, але й надавати аналітичний матеріал та 
практичні  пропозиції  політикам,  парламентарям,  урядовцям,  громадським діячам, 
особливо  в нестабільний пострадянський період. Суспільствознавці повинні також 
формувати національну (історичну) пам’ять, сприяти гармонізації міжнаціональних 
взаємин, соціальному оптимізму нації. Отже, вибір теми дослідження здійснено як у 
руслі сучасних  тенденцій  розвитку  гуманітарних  наук,  так  і  світової  творчої 
спадщини,  зорієнтованої  на  критичне  переосмислення,  примноження  наукових 
досліджень, скерованих на оздоровлення українського соціуму.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. Дисертація 
виконувалася в рамках наукових тем: кафедри історії та культури України ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені  Григорія 
Сковороди»  «Соціальні  зміни  та  політичні  процеси  в  Україні  ХІХ  –  початку 
ХХІ ст.»  (номер  державної  реєстрації  0112U005220),  Центру  дослідження 
українсько-польських  відносин  та  сектору  наукових  та  інформативних  видань 
Інституту українознавства  ім.  І.  Крип’якевича НАН України «Українці –  поляки: 
взаємовпливи,  протистояння,  співпраця  (друга  половина  ХІХ  –  початок 
ХХІ століття»  (номер  державної  реєстрації  0107U005411),  «Українсько-польські 
взаємини у контексті європейської історії: роль історичної спадщини у формуванні 
сучасних культурних і політичних пріоритетів України і Польщі» (номер державної 
реєстрації 0109U006867).



3

Мета  дослідження полягає  в  комплексному  узагальненні  становища  та 
розвитку  гуманітарних  наук  у  західних  областях  УРСР  у  1944–1991  роках.  Її 
реалізація передбачає розв’язання таких дослідницьких завдань:

- з’ясувати стан вивчення проблеми становища і розвитку гуманітарних наук у 
західних областях в другій половині ХХ ст. у вітчизняній історіографії; 
окреслити джерельну базу наукової роботи;
охарактеризувати  методологічні  підходи  до  виконання  міждисциплінарного 
дослідження;
- проаналізувати процес впровадження ідеологічних партійних постанов в усіх 
галузях гуманітарних наук;
-  дослідити  становище  історичної  науки  в  умовах  ідеологізації  наукового 
життя;
критично проаналізувати проблематику досліджень історичних наук;
-  систематизувати  вузлові  проблеми  досліджень  української  філософської 
науки та релігієзнавчої думки в західних областях УРСР; 
-  розглянути  умови  функціонування  та  результати  наукової  діяльності 
мовознавців і літературознавців регіону;
-  прослідкувати  впровадження  методів  соціалістичного  реалізму  в 
мистецтвознавство західних областей УРСР;
-  виокремити аспекти розвитку українського музикознавства  та художнього 
мистецтвознавства.
Об’єкт дослідження:  гуманітарні науки в західних областях УРСР у 1944–

1991 роках.
Предмет  дослідження:  суспільно-політичні  й  наукові  процеси,  явища  і 

чинники, які зумовлювали наукову діяльність вчених-гуманітаріїв західного регіону 
України, своєрідність їхньої науково-дослідницької праці;  історія концептуальних 
засад  становища  української  історичної  науки  в  другій  половині  ХХ ст., 
філософської  науки  та  релігієзнавства,  української  філологічної  науки  та 
мистецтвознавства.

Хронологічні  межі дослідження охоплюють другу половину 1940-х – кінець 
1980-х  рр.  Нижню межу  вибрано  у  зв’язку  з  тим,  що  у  1944  р.  було  звільнено 
західноукраїнські землі від нацистської окупації і започатковано процес уніфікації 
суспільно-політичних  та  соціально-економічних  відносин.  Верхня  хронологічна 
межа роботи обумовлена проголошенням незалежності України 1991 р. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічна основа полягає в дотриманні 
принципів об’єктивності, історизму, системності й узагальнення, які ґрунтуються на 
діалектичних  засадах  і  дозволяють  проаналізувати  події,  факти  та  явища 
суспільного  життя  в  їхньому  діалектичному  взаємозв’язку  та  суперечливій 
взаємодії, зокрема дослідити вплив суспільно-політичних умов на функціонування 
гуманітарних  наук  у  західних  областях  України  в  другій  половині  ХХ століття. 
Дотримання  засад  об’єктивності  й  незаангажованості  необхідне,  оскільки  у 
нещодавньому  радянському  минулому  вітчизняна  історія  була  об’єктом 
перманентних  політико-ідеологічних  маніпуляцій,  а  більшість  дослідників, 
насамперед  «пожовтневої  історії»,  вимушено  виконували  соціальне  замовлення 
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компартійної верхівки, яке коригувалося «від з’їзду до з’їзду» Комуністичної партії 
Радянського Союзу або КП України. Зрозуміло, що це унеможливлювало об’єктивне 
висвітлення подій, а офіційна історіографія,  здавалося,  запозичувала у радянської 
літератури метод «соціалістичного реалізму», застосування якого в історичній науці 
спричиняло неправдиве висвітлення історичного шляху України, що поділявся на 
«темне дожовтневе минуле» й «світле пожовтневе сьогодення».

Для  реалізації  поставленої  мети  дисертантка  використала  комплекс 
загальнонаукових,  міждисциплінарних  і  конкретно-історичних  методів.  Для 
розв’язання конкретних  завдань  застосовано  аналітико-синтетичний,  проблемно-
хронологічний, критично-порівняльний, статистичний, просопографічний методи, а 
також  методи  аналогії,  систематизації  й  узагальнення,  мікроісторичного  і 
факторного  аналізу  ситуації,  контент-аналізу,  методи  архівної  евристики, 
критичного порівняння і верифікації різновидових документів. 

Вибір методів зумовлений темою, структурою праці та специфікою новітніх 
теоретико-методологічних засад дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в ній вперше:
–  сучасними  методами  дослідження  синтезовані  історіографічний  аналіз 

сучасної літератури і джерельна база архівних матеріалів, що дають змогу розкрити 
вплив суспільно-політичних процесів на стан гуманітарних наук у західних областях 
УРСР; 

– визначено  тематичні  напрями,  основні  результати  діяльності  осередків 
суспільних наук Академії наук УРСР, гуманітарних кафедр вищих навчальних 
закладів у західних областях УРСР; 

– досліджено  становище  історичної  науки  в  умовах  ідеологізації  наукового 
життя; 

– комплексно  реконструйовано  важливі  наукові  здобутки  дослідників  історії 
українського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства; 
удосконалено:

– характеристику  джерельних  комплексів  й  стану  наукового  опрацювання 
проблеми у вітчизняній історіографії;

– дані  про  вплив  ідеологічного  чинника  на  тематику  наукових  досліджень, 
формування т. зв. радянського способу життя;
отримали подальший розвиток:

– дослідження  щодо  вивчення  умов  функціонування  та  результатів  наукової 
праці мовознавців і літературознавців регіону; 

– аналіз  вузлових  проблем  досліджень  української  філософської  науки  та 
релігієзнавчої думки в західних областях УРСР;

– узагальнення  складного  процесу  впровадження  методів  соціалістичного 
реалізму в мистецтвознавство;

– методика  вивчення  функціонування  українського  музикознавства  та 
художнього мистецтвознавства в умовах тоталітаризму/авторитаризму.
Практичне  значення одержаних  результатів визначається  в  науковій  та 

суспільно-політичній  площинах.  Узагальнення  та  висновки  мають  прикладне 
значення для проведення наукової експертизи праць з означеної проблематики, для 
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персоніфікації  особистого  внеску  авторів  у  гуманітарні  науки,  для  визначення 
актуальності  й  доцільності  окремих  напрямів  наукового  пошуку.  Матеріали 
дослідження можуть бути використані при підготовці узагальнювальної наукової та 
навчально-методичної  літератури з  історії  української історичної  думки, літопису 
української культури, а також при розробленні навчальних програм і спецкурсів з 
новітньої  історії  України,  пов’язаних  із  становищем гуманітарних  наук  у  другій 
половині ХХ століття. Сформульовані висновки і положення стануть корисними для 
істориків,  літературознавців,  дослідників  історії  української  мови,  філософів, 
релігієзнавців, мистецтвознавців при з’ясуванні особливостей становища і розвитку 
українських гуманітарних наук у новітню добу, їх впливу на соціум.

Особистий  внесок  здобувача.  Дисертація  є  самостійною,  самодостатньою 
науковою  працею.  Усі  результати  та  положення,  що  виносяться  на  захист  і 
становлять наукову новизну роботи, отримані здобувачем особисто. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження апробовані на 
міжнародних  і  всеукраїнських  наукових  конференціях:  ІІ Міжнародній  науково-
практичній  конференції  «Актуальні  питання,  проблеми  та  перспективи  розвитку 
гуманітарного  знання  у  сучасному  інформаційному  просторі:  національний  та 
інтернаціональний аспекти» (Рубіжне – Луганськ – Житомир – Новочеркаськ – Ніш, 
17–19  травня  2011 р.);  ІХ Всеукраїнській  історико-краєзнавчій  конференції  з 
міжнародною участю (м. Суми, 24–25 листопада 2011 р.); Всеукраїнській науковій 
конференції  «Актуальні  питання  соціально-гуманітарних  наук» 
(м. Дніпропетровськ,  17  грудня  2011 р.);  ІІІ Міжнародній  науково-практичній 
конференції  «Релігія,  релігійність,  філософія  та  гуманітаристика  у  сучасному 
інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (Рубіжне  – 
Луганськ  –  Житомир  –  Новочеркаськ  – Баку  –  Ніш,  27–29  грудня  2011 р.); 
І Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  «Придніпровські  соціально-
гуманітарні читання» (м. Запоріжжя, 11 квітня 2012 р.);  ІV Міжнародній науково-
практичній  конференції  «Актуальні  питання,  проблеми  та  перспективи  розвитку 
гуманітаристики  у  сучасному  інформаційному  просторі:  національний  та 
інтернаціональний аспекти» (Рубіжне – Луганськ – Житомир – Новочеркаськ – Баку – 
Ніш  –  Зелена  Гура,  30–31  травня  2012  р.);  І Всеукраїнській  науково-практичній 
конференції  з  міжнародною  участю  «Придніпровські  соціально-гуманітарні 
читання» (м. Бердянськ,  22 вересня 2012 р.);  VІ Міжнародній науково-практичній 
конференції  «Актуальні  питання,  проблеми  та  перспективи  розвитку 
гуманітаристики  у  сучасному  інформаційному  просторі:  національний  та 
інтернаціональний аспекти» (Рубіжне – Луганськ – Житомир – Новочеркаськ – Баку – 
Ніш  –  Зелена  Гура,  30–31  травня  2013 р.);  ІІ Всеукраїнській  науково-практичній 
конференції з міжнародною участю «Науковий діалог «Схід–Захід» (м. Бахчисарай, 
12–13 жовтня 2013 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток 
соціально-гуманітарної  освіти і  науки в  контексті  модернізації  вітчизняної  вищої 
школи» (м. Дніпропетровськ, 26 грудня 2014 р.);  Міжнародній науково-практичній 
конференції  «Суспільні  науки:  проблеми  та  досягнення  сучасних  наукових 
досліджень» (м. Одеса,  4–5 грудня  2015 р.);  V Всеукраїнській  науково-практичній 
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конференції «Сучасні  проблеми  гуманітаристики:  світоглядні  пошуки, 
комунікативні та педагогічні стратегії» (м. Рівне, 10 грудня 2015 р.) та ін.

Публікації.  Основні  положення  та  висновки  дисертації  відображено  в  36 
публікаціях: в індивідуальній монографії, 20 статтях у фахових наукових виданнях, 
затверджених Міністерством освіти і науки України, 4 статтях у наукових виданнях 
іноземних держав та у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз; 
9  публікацій  апробаційного  характеру,  3  публікації  додатково  висвітлюють 
результати дослідження.

Структура  дисертації зумовлюється  метою,  завданнями,  предметом 
дослідження,  її  конкретно-історичною проблематикою,  що охоплює комплексний 
аналіз процесів у гуманітарних науках у західних областях УРСР у другій половині 
ХХ століття. Вона складається зі вступу, п’яти розділів, поділених на шістнадцять 
підрозділів,  висновків  та  списку  використаних  джерел.  Повний  обсяг  дисертації 
нараховує 537 сторінок, у тому числі основний текст – 407 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано  вибір  теми,  актуальність  дослідження  і  зв’язок  з 
науковими  програмами,  визначено  об’єкт,  предмет,  мету  та  завдання,  окреслено 
хронологічні рамки, викладено методологічну основу, наукову новизну, практичне 
значення, наведено дані про апробацію результатів і структуру праці.

Розділ  І  «Історіографія,  джерельна  база  та  методологія  дослідження» 
складається з трьох підрозділів.

У підрозділі  1.1.  «Стан наукової  розробки теми» систематизовано доробок 
вчених із досліджуваної проблеми.

Серед спеціальних  робіт, присвячених українській історичній науці у другій 
половині  ХХ ст.,  відзначено  праці  сучасних  науковців  Я. Дашкевича,  М. Коваля, 
М. Мозговського,  С. Кульчицького,  О. Ляпіної,  В. Яремчука,  О. Булгакової, 
В. Смолія,  О. Удода,  О. Яся.  Питання,  пов’язані  із  проблемами  теорії 
історієписання,  актуалізували  О. Реєнт,  Л. Зашкільняк,  І. Колесник, 
В. Потульницький,  О. Удод,  Я. Ісаєвич,  В. Космина.  Історіографічні  узагальнення 
В. Коцура,  А. Кузьменко,  А. Коцура,  С. Віднянського  розкрили  науковий  рівень 
доробку українських істориків, напрями і тематичну спрямованість їх публікацій у 
другій  половині  ХХ століття.  Розвиток академічної  історичної  науки узагальнили 
М. Коваль, О. Рубльов, О. Юркова, О. Кондратенко, Н. Завалко. 

Великий  внесок  у  розвиток  української  історичної  науки  зробили  вчені 
Інституту  суспільних  наук  АН  УРСР  (Львів;  тепер  Інститут  українознавства 
ім. І. Крип’якевича  НАН  України),  доробок  яких  висвітлили  О. Луцький, 
Т. Галайчак,  Я. Ісаєвич,  Б. Микитів.  Основні  напрями  функціонування  історичної 
науки  у  Львівському  університеті  ім. І. Франка  виокремили  О. Бандровський, 
А. Козицький, Р. Шуст, О. Целуйко. Стан історичних досліджень в Чернівецькому 
державному  університеті  ім.  Ю. Федьковича  в  радянську  добу  розкрили 
В. Ботушанський, О. Ільків, Т. Марусик, Ю. Макар. Становище історичної науки на 
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Прикарпатті  висвітлили  М. Кугутяк,  П. Федорчак,  В. Грабовецький,  Б. Гаврилів, 
І. Шумейко.  Діяльність  представників  історичної  науки  в  Ужгородському 
університеті  проаналізували  М. Вегеш,  Л. Горват,  І. Прохненко,  Д. Данилюк, 
В. Міщанин. 

Функціонування  археологічної  науки  в  західних  областях  УРСР вивчали  у 
радянський час  М. Брайчевський,  І. Шовкопляс,  М. Смішко,  О. Черниш,  В. Баран, 
М. Кучера,  І. Артеменко.  Теоретичні  аспекти  розвитку  української  археології  в 
радянську  добу  представлено  у  працях  С. Смирнова,  С. Палієнка. Історією 
дослідження пам’яток археологічних культур у західних областях УРСР займалися 
В. Цигилик,  Я. Онищук,  Р. Миська,  П. Довгань,  П. Бугай,  В. Войнаровський, 
В. Конопля, К. Бунятян. 

Заслуговують  уваги  дослідження  завідувача  відділу  археології  Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України О. Ситника, який проаналізував 
стан  археологічної  науки  у  Львівському  національному  університеті,  узагальнив 
складний період становлення «радянської школи» львівської археології в повоєнний 
час  (1944–1951),  описав  польові  дослідження  львівського  відділу  Інституту 
археології АН УРСР. До детальної характеристики різноманітних аспектів розвитку 
археологічної  науки  на  Буковині  долучилися  вітчизняні  дослідники 
В. Войнаровський,  С. Пивоваров.  У  працях  Т. Романюка,  Ю. Лукомського, 
Б. Томенчука, В. Барана підсумовано результати археологічного вивчення пам’яток 
давнього Галича. Історію археологічних досліджень на Закарпатті в другій половині 
ХХ ст.  вивчали  П. Пеняк,  С.  Пеняк.  Основні  етапи  розвитку  радянської 
археологічної науки у Волинській області досліджували С. Терський, М. Кучинко, 
Г. Охріменко, Н. Скляренко, О. Кричевський та ін.

У  період  незалежності  України  з’явилася  змога  переосмислити  науково-
методологічні  засади  української  етнографії,  звільнити  її  від  радянської 
заідеологізованості  та  псевдонаукових  концепцій,  запровадити  теоретико-
методологічні  принципи  й  використати  досягнення  сучасних  європейських 
етнологічних шкіл. Становище української етнографічної науки у другій половині 
ХХ ст.  висвітлили  С. Павлюк,  М. Паньків,  Р. Кирчів,  О. Франко,  М. Глушко, 
І. Гілевич. Залучивши широку базу архівних та літературних матеріалів, І. Гілевич 
показав особливості підготовки проекту українських етнологів у повоєнний період – 
«Регіонального  історико-етнографічного  атласу  України,  Білорусії  та  Молдавії», 
географію, методику проведення і результати тогочасних польових етнографічних 
досліджень на теренах України. Узагальнену оцінку української етнографії у другій 
половині  ХХ ст.  дала  Г. Скрипник.  Діяльності  Музею  етнографії  та  художнього 
промислу АН УРСР у Львові, організованому 1951 року з об’єднаних двох місцевих 
музеїв – колишнього Етнографічного  НТШ (1940 року надано статус  Державного 
етнографічного музею) і Львівського державного музею художньої промисловості, 
присвячено розвідки С. Павлюка, Г. Голубець.

У  радянський  період  основні  напрями  розвитку  історичного  краєзнавства, 
тематику  краєзнавчих  праць  узагальнили  П. Тронько,  Є. Скляренко,  А. Аббасов, 
П. Арсенич.  Теоретико-методологічні  засади  функціонування  українського 
історичного  краєзнавства  у  другій  половині  ХХ  ст.  сформулювали  П. Тронько, 
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Я. Верменич, Г. Дем’янчук, О. Кашаба, Г. Бондаренко, підбивши основні підсумки 
історико-краєзнавчих досліджень цього періоду. Розвиток історичного краєзнавства 
в західних областях УРСР дослідили сучасні  вчені С. Гальчак, Г. Сеньківська. На 
увагу заслуговує процес творення 26-томного літопису населених пунктів України, 
завдяки якому всі міста, містечка й чимало сіл України отримали свою біографію, 
оприлюднено  основні  історичні  періоди  їх  розвитку.  Етапи  підготовки  цього 
проекту відтворили П. Тронько, Я. Верменич, В. Бездрабко, О. Бажан.

Образ радянської філософії обґрунтували М. Попович, М. Мінаков, зробивши 
наголос на тому, що філософію, як і  всі  гуманітарні  дисципліни, перетворено на 
подобу  богослов’я  із  сакралізованими  текстами  «класиків  марксизму».  Складний 
феномен  радянської  філософії  осмислив  В. Гусєв.  Виникнення  «радянської 
філософії», її розуміння, здобутки та недоліки на тлі інших філософій, соціально-
практичний  контекст  її  існування  дослідили  А. Лой,  В. Кондзьолка,  В. Горський, 
С. Возняк,  М. Голянич,  Ю. Москаленко,  Н. Горбач,  В. Дубінін,  С. Йосипенко, 
С. Руденко,  Д. Прокопов.  Основні  риси розвитку української  філософської  думки 
намагалися  сформулювати  Ю. Білодід,  В. Білодід,  В. Лісовий,  П. Кралюк, 
М. Ткачук.  Аналіз  тематики  філософських  праць  діячів  досліджуваного  періоду 
зробили львівські вчені І. Захара, М. Кашуба, О. Матковська.

В  останні  роки  історики  інтенсивно  розробляють  питання,  пов’язані  з 
дослідженням  механізмів  і  методів  політики  радянської  влади  в  галузі  релігії. 
Складні  відносини  держави  та  Церкви  у  другій  половині  ХХ  ст.  досліджують 
В. Бондаренко, Б. Андрусишин. В. Войналович показав партійно-державну політику 
щодо релігії і Церкви в УРСР у 1940–1960-х рр. ХХ століття. Регіональний контекст 
державно-церковних  відносин  виокремили  О. Сущук,  К. Якуніна,  С. Жилюк, 
Л. Третяк,  А. Моренчук,  В. Пащенко. Становищу  Греко-Католицької  Церкви, 
відносинам  греко-католицького  духовенства  із  радянською  владою  присвячено 
праці В. Марчука,  В. Сергійчука, Б. Боцюрківа, С. Гуркіної, В. Чорнописької.  Суть 
войовничого  атеїзму  та  розмаїття  його  зв’язків  із  етнополітичними  процесами 
розкрив М. Кирюшко.

Завдання і  стан мовознавчої  науки в  радянський період,  основні  аспекти й 
напрями  історичного  розвитку  лінгвістики  свого  часу  дослідили  І. Білодід, 
О. Мельничук, Л. Паламарчук, В. Перебийніс. Специфіку мовної політики КПРС на 
українських землях у другій половині 40-х – 80-х рр. ХХ ст. дослідили Т. Марусик, 
Л. Масенко,  О. Бажан,  В. Масненко,  М. Ярмоленко.  Особливості  розвитку 
української  мови  в  період  лібералізації  радянського  суспільства  (1953–1964) 
визначили І. Павлова та О. Тєвікова.  Колектив наукових співробітників Інституту 
мовознавства  ім. О. О. Потебні  НАН  України  (В. Скляренко,  Т. Лукінова, 
С. Єрмоленко, В. Німчук, П. Гриценко, І. Єфименко, Г. Зимовець та ін.) висвітлили 
повоєнну  діяльність  Інституту,  здобутки  українських  мовознавців.  П. Селігей 
здійснив загальний огляд історії мовознавчих досліджень у другій половині 40-х – 
першій половині 80-х рр. XX ст., простежив розвиток основних наукових напрямів. 
Історичний розвиток української лексикографії, формування та здобутки львівської 
лексикографічної школи у 1950–1970 рр. вивчали У. Єдлінська, О. Кровицька та ін. 
Труднощі дослідження української діалектології показали П. Лизанець, Н. Хобзей.
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Від  початку  1990-х  рр.  вітчизняне  літературознавство  рухається  в  напрямку 
широкого  осмислення  актуальних  проблем  української  літератури  як  в  її 
національній,  іманентній  підоснові,  так  і  у  світовому,  загальноєвропейському 
контексті.  Новітні  дослідження  охоплюють  вивчення  суспільно-політичної 
атмосфери,  етапів  формування  української  поезії,  художньої  літератури, 
літературної  критики в  другій  половині  ХХ століття.  М. Ільницький,  Р. Іваничук, 
М. Шалата,  І. Моторнюк,  М. Вальо,  Л. Голомб,  П. Ходанич,  С. Лис,  Р. Гром’як 
розкрили складні трансформації тогочасного літературного процесу.

Діяльність  письменницької  організації  Закарпаття  «Полум’я»  висвітлили 
О. Мишанич, В. Керечанин, О. Довганич. Літературну атмосферу на Прикарпатті в 
другій половині ХХ ст.  схарактеризували Т. Салига,  С. Хороб, В. Качкан; зокрема 
акцентовано  увагу  на  творчості  С. Пушика,  Я. Яроша,  Н. Стефурак,  М. Аронця, 
Ю. Андруховича. Літературознавчі пошуки на Рівненщині у другій половині ХХ ст. 
опрацював,  спираючись  на  спогади,  І. Пащук.  Г. Бостан,  Л. Бостан,  Г. Жерновей 
присвятили  студії  історії  становлення  та  розвитку  румунської  літератури  в 
Чернівецькому  університеті,  особливостям  взаємодії  національних  культур 
(української  та  румунської).  Теоретичні  основи розвитку українського фольклору 
були об’єктом зацікавлення А. Іваницького, О. Киченка, Є. Луня, М. Глушка. Стан 
української  фольклористики  в  західних  областях  УРСР  вивчали  Р. Кирчів, 
М. Дмитренко,  М. Чорнопиский. О. Бріцина,  Т. Шевчук  зробили  узагальнені 
висновки щодо проблем функціонування національної фольклористики.

Напрями державної політики в галузі українського мистецтвознавства у другій 
половині  ХХ ст.,  особливості  впливу  радянської  пропаганди  вивчали  сучасні 
дослідники  В. Бадяк,  Л. Крупник,  О. Бажан,  Н. Мусієнко,  М. Нестайко.  Процес 
розвитку українського мистецтвознавства у другій половині ХХ ст.  став об’єктом 
вивчення  О. Новицької,  О. Петрової,  О. Роготченка,  Д. Крвавича,  В. Овсійчука, 
С. Черепанової,  Т. Кара-Васильєвої,  О. Федорука,  Г. Скляренко,  Г. Скрипник, 
В. Сидоренка. 

Потрібно віддати належне діяльності Інституту проблем сучасного мистецтва 
Національної академії мистецтв України, який актуалізував важливі проблеми теорії 
та  історії  національної  культури.  Умови  і  засоби  функціонування  української 
мистецької  критики періоду  радянського  тоталітаризму/авторитаризму висвітлили 
М. Криволапов, О. Федорук, О. Новицька.

Генезис  мистецтвознавчої  культури  другої  половини  ХХ ст.  прослідкували 
Р. Яців,  Ю. Лащук, Л. Рибенко, О. Роготченко, В. Виткалов, І. Небесник, М. Мусій. 
Повоєнне мистецьке життя Львова реконструювала О. Ріпко, розкривши суспільну 
роль творчості Р. Сельського і М. Сельської, Л. Медвідя, О. Мінька, П. Марковича, 
К. Звіринського,  З. Флінти,  В. Патика,  В. Бажая.  Процес  творення  львівської 
мистецької  школи  проаналізували  О. Граб,  Р. Шмагало,  М. Ваврух,  Є. Шимчук. 
О. Голубець розкрив трансформації  у мистецькому середовищі Львова,  зумовлені 
приходом у середині ХХ ст. на зміну авторитаризму польської влади, а згодом – 
нацистського окупаційного режиму, радянського тоталітаризму. Процес формування 
та  діяльність  Львівського  державного  інституту  прикладного  та  декоративного 
мистецтва  (1946–1994),  згодом  Львівської  академії  мистецтв  (1994–2004)  та 
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Львівської  національної  академії  мистецтв  (2004),  яка  сьогодні  утверджує 
національний етап мистецької  освіти,  дослідили В. Бадяк,  А. Каліш, О. Ігнатенко. 
Історію  декоративного  мистецтва  Західного  Поділля  у  другій  половині  ХХ ст. 
описала О. Дяків. Народну кераміку Волині другої половини ХХ ст. проаналізувала 
Г. Істоміна. Літопис буковинської образотворчої кераміки узагальнила І. Міщенко, 
зосередивши  увагу  на  аналізі  творчості  професійних  художників  П. Грицика, 
С. Вірсти,  І. Салевича,  К. Гребенщик.  Розвиток  української  скульптури  у  другій 
половині  ХХ ст.  висвітлили  М. Протас  та  Л. Лисенко.  У  сучасному 
мистецтвознавстві  з’явилося кілька спеціальних праць  Б. Посацького, А. Міщенка, 
Б. Черкеса, Г. Петришин про архітектурні школи західного регіону.

Соціокультурні умови музикознавчих процесів у Східній та Західній Україні 
реконструювала О. Немкович. Центром дослідження народної музики окресленого 
періоду  була  Львівська  національна  музична  академія  ім. М. В. Лисенка.  Її 
представники  Л. Мазепа,  Л. Добрянська,  М. Жишкович  проаналізували  діяльність 
своїх старших колег. На початку 2000-х рр. з’явилося чимало наукових розвідок про 
історію  музичної  культури,  про  особливості  музичного  життя,  про  творчість 
молодих  композиторів  Львівщини  та  Івано-Франківщини  окресленого  періоду. 
Відзначмо  також  появу  докторської  дисертації  «Стильова  еволюція  галицької 
музичної культури ХІХ–ХХ ст.» (2000), у якій Л. Кияновська дійшла висновків, що 
у  другій  половині  ХХ ст.  про  самостійність  галицької  композиторської  школи 
можна  говорити  лише  умовно,  вона  розвивалася  в  найтіснішому  зв’язку  зі 
східноукраїнськими регіонами, у стислому контексті мистецьких процесів, спільних 
для  всієї  держави;  панування  мононаціональної  української  культури  в  краю  у 
другій  половині  ХХ ст.  знімало  загалом  проблему  міжнаціональних  зв’язків 
всередині  регіональної  культури  як  явища,  безпосередньо  притаманного 
мистецькому життю Галичини. Наприкінці 2000-х рр. з’явилося кілька студій про 
музичне життя Волині (Н. Кучерук, Н. Карабін, Н. Чернецька) та про становлення 
професійної музичної культури Закарпаття у другій половині XX ст. (Т. Пасічник, 
Я. Рак, Л. Микуланинець). 

Українське театральне  мистецтво  у  другій  половині  ХХ ст.  вивчали 
Н. Корнієнко, Ю. Станішевський, В. Заболотна, В. Фіалко, Л. Барабан, М. Вєтрова. 
Наукові розробки В. Руснака, Й. Баглая, Г. Ігнатовича, Г. Борейко реконструювали 
суспільно-політичний  контекст,  основні  напрями  функціонування  української 
театральної культури в західних областях УРСР.

1.2.  Джерельна  база  дослідження.  Емпіричним  підґрунтям  праці  стали 
різновидові документи органів влади та управління, творчих спілок і громадських 
організацій, спогади та епістолярій науковців, матеріали періодики.

У  Центральному  державному  архіві  вищих  органів  влади  та  управління 
України  (ЦДАВО  України)  використано  матеріали  фонду  2  –  «Рада  Міністрів 
Української РСР», у якому містяться документи Комітету в справах мистецтв при 
Раді  Народних  Комісарів  Української  РСР  у  галузі  мистецтва  (1945),  Головного 
управління в справах літератури та видавництв при Раді Міністрів УРСР (1946), з 
питань  діяльності  Спілки  радянських  письменників,  художників,  композиторів, 
архітекторів,  матеріали  про  роботу  театрів,  мистецьких  і  концертних  закладів,  з 
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питань діяльності Комітету в справах мистецтв при Раді Міністрів Української РСР, 
про розвиток образотворчого  мистецтва  та  роботу художніх музеїв  України,  про 
роботу державних архівів в Українській РСР та підготовку і видання «Історії міст і 
сіл Української РСР», про діяльність Уповноваженого в справах релігій при Раді 
Міністрів СРСР по Українській РСР.

У Центральному державному архіві громадських об’єднань України (ЦДАГО 
України)  опрацьовано  справи  фонду  1  (Центральний  комітет  Компартії  України, 
1917–1991 рр.): документи загального відділу, пропаганди і агітації, науки і вищих 
навчальних  закладів  ЦК  Компартії  України,  які  дали  змогу  з’ясувати  умови  та 
результати  діяльності  Управління  у  справах  вищої  школи,  Міністерства  вищої  і 
середньої спеціальної освіти УРСР, президії  та інститутів АН УРСР, Львівського 
філіалу  Академії  наук  УРСР,  окремих  кафедр  суспільних  наук  після  ХХ з’їзду 
КПРС,  роботу  Уповноваженого  Ради  у  справах  релігійних  культів  при  Раді 
Міністрів СРСР по Українській РСР. 

В архіві  Президії  НАН  України  (у  1936–1991  рр.  –  Академія  наук  УРСР) 
проаналізовано  документи  Відділення  суспільних  наук  НАН України:  протоколи 
засідань  бюро  Відділення  (1943–1963);  документи  про  роботу  Загальних  зборів 
Відділення (1944, 1949–1963); листування з ЦК КП(б)У, з установами Відділень з 
питань  наукової  діяльності  установ  Відділення  (1951–1960);  листування  з 
ЦК ВКП(б), ЦК КП(б) України про реорганізацію Інституту історії АН УРСР; звіти 
про  роботу  бюро  Відділення  (1945,  1951).  Проаналізовано  звіти  про  наукову  і 
науково-організаційну діяльність Відділення економіки, історії,  філософії  і  права, 
звіти про роботу наукових рад Відділення (1969, 1974, 1975); звіти про наукову і 
науково-організаційну діяльність Відділення літератури, мови і мистецтвознавства 
(1960, 1963, 1967, 1969–1972, 1981, 1983–1989).

У  Державному  архіві  Львівської  області  опрацьовано  матеріали  фонду  7 
«Львівський  державний  педагогічний  і  учительський  інститут  Народного 
Комісаріату  освіти  УРСР,  м.  Львів,  1944–1955  рр.;  Львівський  державний 
педагогічний  інститут  Міністерства  освіти  УРСР,  1955–1960  рр.».  У  1960 р. 
Львівський  педагогічний  інститут  приєднано  до  Дрогобицького  педагогічного 
інституту. Насамперед проаналізовано річні звіти інституту, окремих його кафедр 
про  науково-дослідну  роботу.  У  фонді  119  «Львівський  державний  університет 
ім. І. Франка»  опрацьовано  звіти  факультетів,  інститутів  та  кафедр;  накази, 
директивні листи Міністерства вищої школи СРСР і Управління в справах вищої 
школи  при  Раді  Міністрів  УРСР.  Опрацьовано  також  архівні  документи  про 
діяльність львівських відділень Спілок художників і письменників УРСР.

У  Державному  архіві  Івано-Франківської  області  використано  фонд  1345 
«Івано-Франківський  державний  педагогічний  інститут  1950–1972  рр.»,  у  якому 
проаналізовано роботу вченої ради, гуманітарних кафедр, громадських організацій 
інституту, листування з органами влади та управліня.

У  Державному  архіві  Тернопільської  області  опрацьовано  фонд  21 
«Тернопільський  педагогічний  університет  ім.  В.  Гнатюка,  м.  Тернопіль,  1939–
2005 рр.»,  де  виявлено  матеріали  про  реорганізацію  Кременецького  ліцею  в 
Кременецький  державний  учительський  інститут,  а  згодом  в  Тернопільський 
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державний педагогічний інститут, а також протоколи засідань вченої ради, кафедр 
інституту,  рад факультетів,  загальних зборів  професорсько-викладацького складу, 
протоколи-стенограми  нарад  представників  кафедр,  засідань  місцевого  комітету 
профспілки; перспективні і річні плани науково-дослідної роботи інституту, плани 
підвищення  наукової  кваліфікації  викладачів,  відомості  про  підготовку  до  друку 
монографій, статей, рецензій і дисертацій, наукові праці, статті, збірники, нариси, 
автореферати дисертацій, тематичні картки навчально-дослідної роботи викладачів; 
стенограми  і  конспекти  лекцій,  тези  та  доповіді  професорсько-викладацького 
складу,  рецензії  на  програми  викладання  окремих  предметів,  списки  наукових 
публікацій. Оригінальними є матеріали фонду 3140 «Обласна редакційна колегія з 
написання  тому  «Історія  міст  і  сіл  УРСР.  Тернопільська  область»,  у  якому 
висвітлено хід написання історії населених пунктів Тернопільської області (1962–
1973), що дає змогу проаналізувати етапи та результати підготовки вказаного тому.

У  Державному  архіві  Волинської  області  використано  справи  фонду  376 
«Волинський державний  університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк, 1946–1999 рр.»: 
накази,  директивні  вказівки  Міністерства  вищої  і  середньої  спеціальної  освіти 
УРСР;  накази  ректора  з  основної  діяльності;  протоколи  засідань  вченої  ради, 
ректорату, кафедр; плани роботи; документи (протоколи, плани, звіти) про роботу 
методичної ради, про роботу факультетів.

У Державному архіві Чернівецької області опрацьовано матеріали фонду 82 
«Чернівецький державний університет, 1944–1970 рр.», зокрема документи наукової 
частини за 1944–1968 рр.; матеріали науково-дослідної роботи факультетів і кафедр 
університету; науково-дослідного сектору за 1962–1974 рр.

Становлення  та  розвиток,  наукову  діяльність,  структурні  зміни,  численні 
реорганізаційні  процеси  науково-дослідних  інститутів,  університетів  розкривають 
збірники  матеріалів,  довідникові  видання  останнього  двадцятиліття:  «Інститут 
мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України – 75, 1930–2005: Матеріали до історії», 
«Інститут  історії  і  політології:  70  років  педагогічної,  наукової  й  громадської 
діяльності.  Івано-Франківськ»,  «Інститут  українознавства  ім. Івана Крип’якевича 
Національної  академії  наук України.  Наукова діяльність,  структура,  працівники», 
«Історичний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка (1940–
2000)», «Кафедра археології та історії стародавнього світу Львівського 
національного  університету  ім.  І.  Франка.  100  років  (1905–2005):  Довідник», 
«Історичний  факультет  Ужгородського  національного  університету: 
Біобібліографічний довідник», «Осередок освіти, науки, культури: Ужгородському 
національному  університету  –  50  років»,  «Факультет  історії,  політології  та 
міжнародних  відносин  Чернівецького  національного  університету 
імені Юрія Федьковича (1940–2011 рр.)». 

Особливості  наукового  та  культурно-освітнього  життя  регіону  розкривають 
документально-аналітичні  збірники:  «Розвиток  науки  в  західних  областях 
Української  РСР  за  роки  Радянської  влади.  1939–1989»,  «Історія  українського 
мистецтва»  (Том  5:  Мистецтво  ХХ  століття),  «Історія  української  літератури 
ХХ століття»  (Кн.  2.  1960–1990-ті  роки),  «Історія  української  філософії: 
хрестоматія»,  «Історія  української  культури»  (Том  5.  Українська  культура  ХХ – 
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початку ХХІ століть.  Кн.  3.  Культура та  розвиток  науки і  технологій  в  Україні), 
«Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття», «Нариси з історії 
образотворчого  мистецтва  України ХХ століття»,  «Професійна  музична  культура 
Закарпаття:  етапи  становлення:  зб.  ст.,  есе  про  музичну  культуру  Закарпаття. 
Вип. 1».  У  збірнику  «Культурне  життя  в  Україні.  Західні  землі.  Документи  і 
матеріали» (Том 1–3) опубліковані документи і матеріали про культурні процеси в 
західних  областях  УРСР,  діяльність  творчих  спілок,  культурно-освітніх  і 
мистецьких  закладів,  що  дає  змогу  виокремити  тенденції  в  розвитку  науки  та 
культури регіону.

Таким чином, наявна вітчизняна історіографія проблеми та археографічна база 
засвідчують  необхідність  комплексного  й  системного  узагальнення  історії 
функціонування гуманітарних наук у західних областях УРСР (1944–1991).

1.3.  Теоретико-методологічні засади дослідження.  Теоретико-методологічну 
основу  дисертації  становить  сукупність  принципів  і  методів  пізнання,  які 
ґрунтуються  на  діалектичних  засадах  й  мають  на  меті  всебічний,  максимально 
вичерпний аналіз подій, фактів та явищ суспільного життя в їхньому діалектичному 
взаємозв’язку  та  суперечливій  взаємодії,  що  дало  змогу  реконструювати 
ідеологічний, інтелектуальний та регіональний контексти новітньої історії України 
після Другої світової війни.

Радянська  методологія  наукового  пізнання,  насамперед  у  галузі  історії, 
базувалася  на  формаційній  парадигмі  інтерпретації  всесвітньої  історії  та 
підпорядковувалася  офіційній  ідеології.  Поширені  на  Заході  позитивістські, 
неопозитивістські, герменевтичні, феноменологічні та інші методологічні підходи в 
СРСР не знайшли підґрунтя. Ідеологія радянського зразка спиралася на філософію 
та  методологію  діалектичного  матеріалізму,  з  притаманними  йому  догматизмом, 
жорсткою  нормативністю  і  об’єктивізмом.  Під  прискіпливим  ідеологічним 
контролем перебували проблеми філософії та методології  соціогуманітарних наук 
(включаючи  антропологію,  етнологію,  націологію,  філософію  історії,  релігію, 
літературу і мистецтвознавство). Лише з середини 1980-х рр. в українській філософії 
науки  почалися  кардинальні зрушення:  з  потоком  західноєвропейської  й 
американської  літератур  в  інтелектуальний  простір  проникли 
антифундаменталістські  настанови,  ідеї  соціокультурної  зумовленості  пізнання, 
плюралізм методологій, релятивізм.

Базовим терміном роботи є поняття «гуманітарні науки». У радянській науці 
(«Українська  радянська  енциклопедія»,  1979)  дано  визначення  терміна 
«гуманітарний»  (від  лат.  humanitas  –  людська  природа,  освіченість;  людство)  – 
такий,  що  має  відношення  до  свідомості  людини  й  людського  суспільства,  а 
гуманітарні науки – суспільні науки (історія, політична економія, філологія, право 
та ін.). Підкреслено, що під час науково-технічного прогресу в гуманітарні науки все 
частіше  проникали  методи  природничих  і  технічних  наук  (кібернетики, 
математичного моделювання та ін.), а розвиток природознавства і техніки, зрештою, 
вимагав  від  спеціалістів  глибшої  методологічної  підготовки  і  знання  суспільних 
наук.
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Американські  теоретики  науки  («Encyclopedia Americana.  International 
Edition»,  2005)  термін  «гуманітарні  науки»  трактують  як  галузь  науки,  що 
стосується людського мислення і культури, включаючи точні науки; констатують, 
що  спочатку  термін  застосовувався  до  вивчення  літератури  класичної  Греції  та 
Риму,  а  згодом  він  поширився  на  всі  мови  та  літератури,  мистецтво,  історію  і 
філософію.

Автори  багатотомного  видання  «Encyclopedia  Britannica»  (1961)  віднесли 
гуманітарні  науки  до  навчальних  дисциплін,  які  відрізняються  за  змістом  та 
методикою від природничих та біологічних наук та менш помітно від суспільних 
наук  (мова  та  література,  прикладне  мистецтво,  філософія  та  історія,  яка,  на  їх 
думку,  є  чи не найбільш дискусійною,  тобто чи вона входить до суспільних,  чи 
гуманітарних  наук).  При  цьому  зауважують:  гуманітарні  науки  не  припускають 
особливих філософських учень чи віровчень, існує чітка межа розрізнення людини і 
природи, людського і надприродного. Відзначимо і те, що в англійській мові також 
розрізняють  терміни  «social  sciences»  (суспільні  науки)  і  «the  humanities» 
(гуманістика,  гуманітаристика)  у  давнішому  значенні  –  вивчення  латинської  і 
давньогрецької  мов,  відповідних  текстів;  у  новітньому  –  дослідження  з 
літературознавства, мистецтвознавства, культурології, релігієзнавства, філософії.

Натомість у новітній науковій думці Великобританії («The New Encyclopedia 
Britannica»)  функціонує  визначення:  гуманітарні  науки  –  це  галузі  науки,  що 
вивчають людину та її культуру; за допомогою аналітичного та критичного методів 
досліджують  людські  цінності  та  унікальну  здатність  вираження  душі  людини. 
Водночас англійські вчені виокремили чотири теорії щодо визначення гуманітарних 
наук.  Теорія  загальних гуманітарних наук,  за  визначенням  Р. Крейна,  стверджує: 
будь-які дисципліни можна досліджувати за допомогою методів гуманітарних наук 
–  аналізу  думки,  символічного  вираження,  включаючи  використання  мови, 
тлумачення та інтерпретацію, історичне дослідження. Теорія функціонування мови 
доводить,  що  гуманітарні  науки  характеризує  мова,  яку  вони  використовують. 
Лінгвістичними функціями гуманітарних наук відповідно вважають некоґнітивну та 
експресивну  функції  порівняно  з  когнітивною  та  визначальною  функціями,  які 
притаманні  науковій  та  суспільно-науковій  мові.  Теорія  особливого  призначення 
доводить радикальний поділ, але не тільки мови, а й мислення – раціонального та 
образного.  Обидві  сфери  мислення  застосовують  різні  методи,  і  саме  вони 
утворюють основу для поділу – гуманітарні науки, наприклад, можна поділити на 
образотворче мистецтво та власне гуманітарні науки («ліберальні науки»).  Теорія 
загального  досвіду  наголошує  на  відмінності  між  «природною»  логікою 
гуманітарних  наук,  тобто  логікою  повсякденного  життя,  та  специфічною, 
визначеною ціллю логіки як науки та  математики.  Ціллю «природної» логіки,  за 
П. Вінчем, є просто знання людини, людської природи, ситуації та реального світу, у 
якому ми перебуваємо.

У німецькому наукознавстві  («Der Grosse Brockhaus»,  1954) вважається,  що 
англомовний  термін  «гуманітарні  науки»  («моральні  науки»)  виник  у  середині 
ХІХ ст.  для  позначення  групи  наук,  пов’язаних  з  культурою  загалом  або  з 
мистецтвом, правом, мовою, історією, економікою, суспільством та ін.
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Наукова думка незалежної  України синтезує  найкращі надбання зарубіжної 
теорії  наукового  пошуку.  У  «Словнику  сучасної  української  мови»  (2012) 
визначено,  що  гуманітарні  науки  –  суспільні  науки,  до  яких  належать  історія, 
філологія,  філософія,  соціологія,  право,  мистецтвознавство  та  ін.,  і  стосуються 
людського суспільства, людини як члена суспільства, її прав та обов’язків. Водночас 
сучасний український вчений В. Лісовий («Енциклопедія Сучасної України», 2006) 
трактує  термін «гуманітарні  науки» так:  це галузі  досліджень,  предметом яких є 
людина як суспільна (культурна, моральна, духовна) істота та все нею створене. На 
думку вченого, поділ наук на природничі і гуманітарні є предметним (що пізнаємо), 
а не методологічним (як пізнаємо).  У другій половині XX ст.  гуманітарні  науки, 
справедливо стверджує В. Лісовий, вже нагромадили значну кількість даних, мають 
свою  історію  й  почали  включати  її  до  структури  розв’язання  проблеми  явища, 
технології як ступінь розробленості проблеми, її історіографію. Провідна тенденція 
науки  другої  половини  XX  ст.  –  включення  історії  науки,  історії  проблеми  до 
структури  дослідження  як  методології  –  повинна  мати  конкретний  і  справді 
концептуальний  характер,  виступаючи  обґрунтуванням  наукових  концепцій 
дослідника.  Наступна  характерна  риса  історії  науки  у  другій  половині  XX ст.  – 
обрання  більш  локальних,  індивідуалізованих,  персоніфікованих  проблем.  Це 
спостерігалося й на прикладі  сучасного розвитку українських гуманітарних наук, 
коли  обиралися  мікропроблеми,  здійснювалися  мікропідходи,  на  відміну  від 
попередніх етапів розвитку науки.

У  самих  гуманітарних  науках  виокремлюються  теорії-парадигми,  які 
зорієнтовані  на  стандарти  природничих  наук,  з  акцентом  на  редукції  до 
елементарних  складників,  функцій  тощо  (структурна  лінгвістика,  емпірична 
історіографія,  психоаналіз),  і  теорії-парадигми,  спрямовані  не  стільки  на  опис  і 
пояснення об’єкта дослідження, скільки на його залучення у певне відношення, що 
задає  його  смислові  координати:  знання  –  освіта,  ідеологія  –  історична  епоха, 
політик  –  партія  тощо  (гуманістична  педагогіка,  феноменологічна  соціологія, 
логотерапія). Гуманітарнонаукова парадигма визначається сукупністю характерних 
рис  усталених,  вивірених  науковою  практикою  зразків  гуманітарного  знання, 
сформованих на  широкому світоглядному фундаменті  розуміння людиною себе і 
своєї  діяльності  у  світі,  що  задає  духовно-смисловий  і  людиномірно-ціннісний 
вектори досліджуваної предметної сфери.

Завдання  методологій  гуманітарних  наук  полягає  у вирішенні  насамперед 
проблеми конструктивного  потенціалу  діалогу.  Аналіз  методологічних  концепцій 
гуманітарних наук дозволяє визнати діалогічний та полілогічний характер сучасного 
гуманітарного  дослідження,  тоді  як  у  природничих  науках  здебільшого 
використовуються  методологічні  схеми  усвідомлення  діяльності.  Цінності  та 
смислово-життєві  компоненти  в  гуманітарних  науках  безпосередньо  входять  до 
змісту знання, однак у природничих – вони здебільшого залишаються зовнішніми 
чинниками.

Усі  компоненти дослідження базуються  на загальнонаукових універсальних 
засадах об’єктивності, історизму, системності, всебічності, наукового плюралізму, а 
також  на  новітніх  історіософських  напрацюваннях  провідних  вітчизняних 
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дослідників.  Об’єктивність,  як  засадничий  принцип  роботи,  передбачає 
використання лише достовірної інформації, неупередженість оцінок та узагальнень 
дослідника.  Використання  принципу репрезентативності  допомогло виокремити з 
великої  кількості  нагромадженого  наукового  пошуку  емпіричного  матеріалу 
найважливіші  для  висвітлення  теми елементи  й  уникнути залучення  другорядної 
інформації. 

Серед  загальнонаукових  методів  пізнання  в  дослідженні  значне  місце 
належить індуктивному та  дедуктивному методам,  застосування  яких  дало змогу 
нагромадити  емпіричний  матеріал  й  забезпечити  обґрунтування  теоретичних 
положень.  Використовуючи  ці  методи,  на  основі  емпіричного  матеріалу 
сформульовано теоретичні положення й дефініції, проілюстровано загальні поняття 
конкретними  фактами  діяльності  окремих  установ.  Хронологічний  метод  сприяв 
вивченню історичних фактів з позицій їх взаємопов’язаного процесу, у якому окремі 
етапи  і  періоди  порівнювалися  з  метою виявлення  об’єктивних  закономірностей 
нагромадження історіографічних знань. Натомість проблемно-хронологічний метод 
дав змогу глибше зрозуміти бачення вченими тих чи інших процесів і явищ через 
виділення їх в окремий предмет дослідження. 

Історико-генетичний  метод  дав  можливість  показати  внесок  науковців 
радянського  періоду  у  вивчення  української  гуманітарної  проблематики,  виявити 
причинно-наслідкові  зв’язки  науково-дослідного  процесу.  У  поле  зору  автора 
потрапили й історичні порівняння, зіставлення, паралелі, тобто все те, що включає в 
себе історико-порівняльний метод. Сенс компаративного підходу зумовлений тим, 
що  українська  історична  наука  тривалий  час  була  представлена  двома 
відгалуженнями – діаспорною та офіційною радянською науками. Тож порівняння 
дали можливість з’ясувати різні погляди авторів на становище та функціонування 
гуманітарних  наук  у  західних  областях  УРСР.  Цей  метод  допоміг  відшукати 
причини проникнення в аналізовану літературу помилкових положень та способи їх 
уникнення в майбутньому. Історико-типологічний метод забезпечив упорядкування 
сукупності  об’єктів чи явищ та визначені типи на основі властивих їм загальних 
істотних ознак. 

Специфіка  теми  зумовила  використання  просопографічного  методу,  тісно 
пов’язаного  з  історичною  біографістикою.  Йдеться  про  дослідження  життєвої 
траєкторії певної особи в усій сукупності її індивідуальних рис та взаємостосунків з 
оточенням,  а  також створення  «колективних біографій»,  коли йдеться  про певну 
групу  осіб  (професійна  діяльність,  конфесійна  приналежність,  родинні  стосунки 
тощо). У нашому випадку це стосується, насамперед, узагальненої характеристики 
таких професійних груп, як кафедри і відділи, авторські колективи праць («Історії 
міст  і  сіл  Української  УРСР»;  «Словника  староукраїнської  мови  XIV–XV ст.»; 
«Матеріалів  до  словника  буковинських  говірок»»;  «Розвиток  філософії  в 
Українській  РСР»,  «Нариси  з  історії  українського  декоративно-прикладного 
мистецтва»).

Отже,  в  основу  дисертації  покладено  традиційні  й  новітні  методологічні 
засади  та  адекватні  їм  оптимальні  методи  наукової  роботи,  звернення  до  яких 
забезпечило всебічне розкриття предмету дослідження.
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Розділ  II «Історичні  науки» складається  з  чотирьох  підрозділів 
(2.1. «Історична  наука  в  західних  областях  УРСР», 2.2. «Археологічні 
дослідження»,  2.3. «Становище етнографічної науки»  та 2.4. «Краєзнавчі 
дослідження»),  у  яких  досліджено становище історичної науки в умовах 
ідеологізації наукового життя.

У повоєнний період українській історичній науці та її представникам довелося 
зазнати  безпрецедентних  випробувань  на  міцність  внаслідок  ідеологічного  тиску 
тоталітарного  режиму.  Заохочення  або  ж  примусовість  дослідження  проблем 
сучасності,  включаючи суспільно-політичні  процеси  (популяризація  керівної  ролі 
КПРС,  життя  та  діяльності  керівників  партії  та  Радянської  держави,  пропаганда 
соціалістичного  змагання,  досягнень  п’ятирічок,  комсомольських,  піонерських  і 
профспілкових ініціатив,  критика дисидентського руху та антирадянських заходів 
діаспори), за умов відсутності свободи творчості, обмеженості доступу до архівних 
матеріалів  (діяли  форми доступу,  які  отримували лише окремі  лояльні  до  влади 
спеціалісти),  створювала  перешкоди  науковцям  нагромаджувати  і  об’єктивно 
оцінювати  джерельні  свідчення,  правдиво  відтворювати  складну  історичну 
дійсність.  Радянський  тоталітаризм  (а  згодом  авторитаризм)  суттєво  обмежував 
творчий потенціал істориків, звужував історіографічний простір і диктував тематику 
досліджень,  насамперед  суспільно-політичних  процесів  новітньої  доби,  що 
спричинило  перекручування  та  спотворення  ролі  українського  чинника  в 
європейському та світовому цивілізаційному процесі, державно-соборного процесу 
на  українських  землях,  загалом  історичної  правди.  Українська  радянська 
історіографія під тиском керівного режиму перетворилася, окрім деяких винятків, на 
інструмент  ідеологічної  роботи  та  коментування  його  політики,  особливо  в  час 
пропагування  рішень  партійних  з’їздів  та  пленумів,  заідеологізованих  праць 
керівників КПРС та СРСР.  Характерною рисою  функціонування історичної науки 
періоду  середини  50  –  першої  половини  60-х рр.  ХХ ст.  був  тісний  зв’язок  з 
ідеологічно-пропагандистськими  завданнями  партії,  приурочення  праць  до 
ювілейних  дат.  Домінантними  серед  публікацій  були  документальні  збірники, 
монографії  та  статті,  присвячені  ювілеям  В. Леніна,  Жовтневої  революції, 
возз’єднанню західноукраїнських земель з УРСР у складі СРСР, перемозі у Великій 
Вітчизняній  війні  та  іншим подіям.  Водночас  дедалі  більша  увага  зверталася  на 
історію  робітничого  класу  й  селянства,  соціально-економічні  і  культурні 
перетворення,  які  традиційно  героїзували  і  трактували  як  «соціалістичну 
індустріалізацію»,  «соціалістичну  колективізацію»,  «культурну  революцію».  У 
період хрущовських реформ, окрім деяких позитивних зрушень в історичній науці 
(пропаганда  козацьких  традицій,  відродження  краєзнавчого  руху,  упорядкування 
історико-краєзнавчих бібліографій та ін.), послаблення тиску й владного контролю, 
продовжувалися  міфологізація  українсько-російських  відносин  та  фальсифікація 
української історії,  штучно конструювались і  силоміць насаджувались ідеологічні 
штампи, метою яких було остаточне викорінення схеми українського історичного 
процесу М. Грушевського, праці якого були запроторені у спецфонди академічних 
бібліотек.  Важливим  досягненням  історіографії  вважалися  колективна  праця 
Інституту  суспільних  наук  АН УРСР про  історію  та  культуру  західного  регіону 
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України  «Торжество  історичної  справедливості.  Закономірність  возз’єднання 
західноукраїнських земель у єдиній Українській Радянській державі» (1968), а також 
студії  з  історії  Галицько-Волинського  князівства  та  запорозького  козацтва 
І. Крип’якевича,  О. Терлецького,  українського  книгодрукування  та  спеціальних 
історичних  дисциплін  Я. Ісаєвича,  О. Мацюка,  В. Гавриленка,  В. Зварича, 
зарубіжної україніки Я. Дашкевича.

Упродовж 70–80-х рр. з’явилося кілька праць з історії Закарпаття та Угорщини 
авторства  М.  Трояна,  В.  Худанича,  Г.  Павленка.  Суспільно-політичні  проблеми 
Закарпаття напередодні та в період Другої світової війни досліджував О. Довганич, 
особливу  увагу  приділивши  репресивним  акціям  у  краї.  Польсько-радянсько-
німецькі відносини у ХХ ст. досліджував М. Швагуляк. У 1973 р. він за конкурсом 
обраний на посаду старшого наукового співробітника Інституту суспільних наук АН 
УРСР. Науковцю довелося займатися проблемами «розвинутого соціалізму», хоча 
він  не  припиняв  досліджувати  «українське  питання»  у  політиці  Німеччини  та 
Польщі  міжвоєнного  періоду.  1983  р.  вийшла  його  книга  «Україна  в 
експансіоністських планах німецького фашизму. 1933–1939 рр.». Згодом, у 1986 р., 
за  цю монографію історик  удостоївся  премії  ім. Д. Мануїльського  Академії  наук 
УРСР. 

На  основі  використання  численних  іноземних  джерел  І.  Теодорович 
проаналізував  політику  Німеччини  та  Австро-Угорщини  відносно  України  як 
напрямку  східної  політики  цих  держав  у  другій  половині  ХІХ  –  на  початку 
ХХ століття. Однак, марксистсько-ленінська теорія в цей час розглядала суспільства 
східноєвропейських  країн  винятково  з  класових  позицій,  трактуючи  аналогічним 
чином  й  демократію  як  політичний  устрій,  який  захищає  інтереси  домінуючого 
класу. Особливістю «соціалістичної демократії» в країнах Східної Європи стало її 
поєднання з «історичною місією» робітничого класу як найбільш прогресивної та 
організованої  сили  суспільства.  Тому,  принаймні  в  теорії,  на  першому  етапі 
побудови  «соціалістичної  демократії»  передбачалася  диктатура  пролетаріату,  яка 
мала  відживати  в  ході  наростання  соціальної  однорідності  суспільства  та 
«природного» злиття інтересів різних класів і соціальних груп у єдину волю народу.

У повоєнний  період  археологи  розпочали  створення  карт  археологічних 
культур і  типів пам’яток,  виділення у них етнокультурних областей і  культурно-
територіальних зон. Заслугою археології ХХ ст. є дослідження насамперед пам’яток 
матеріальної культури. Розкопки городищ розширили джерельну базу щодо їхньої 
генези,  кількості  на  різних  етапах  історії,  вигляду,  функцій,  зрештою,  розкриття 
життя  їхніх  мешканців  на  рівні  повсякдення.  Вагомі  результати  досліджень  про 
палеоліт і мезоліт Середнього Подністров’я оприлюднили О. Черниш, Л. Мацкевий, 
І. Гуньовський, Л. Кучугура, про неоліт – Т. Мовша, В. Збенович, Н. Виноградова, 
про епоху міді, бронзи і заліза – І. Ляпушкін, І. Свєшніков, про ранньослов’янську 
культуру  I  тис.  н. е.  –  М. Брайчевський,  В. Баран,  Л. Крушельницька,  І. Винокур, 
Б. Тимощук,  Л. Вакуленко,  О. Приходнюк.  Археологічні  дослідження  у  галузі 
ранньослов’янської  археології  (дослідження  городищ,  княжих  міст  Львова, 
Володимира,  Галича,  Звенигорода)  характеризувалися  масштабністю, 
вдосконаленням та застосуванням нових методів, розкопками, що охоплювали всю 
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площу  досліджуваних  пам’яток,  а  в  районах  новобудов  (доріг,  заводів  та 
гідроелектростанцій) – і значних їх груп. 

У  повоєнне  десятиріччя  завдяки  зусиллям  недавніх  членів  Етнографічної 
комісії НТШ досліджувалася традиційна матеріальна і духовна культура населення 
регіону  до  1939 року.  Починаючи  з  середини  1950-х рр.,  етнографічна  тематика 
переорієнтовується на вивчення побуту робітників і колгоспного селянства УРСР. 
Попри  ідеологічний  тиск  з  боку  держави,  Ф. Колесса,  Л. Суха,  Р. Гарасимчук, 
І. Симоненко,  С. Сидорович,  Д. Фіголь,  С. Павлюк,  Ю. Гошко  підготували 
монографії  і  підручники,  які  засвідчували  хоч  і  сповільнений,  але  поступальний 
розвиток української етнографії як науково-освітньої галузі. У цей час контакти з 
науковцями Польщі,  Чехоcловаччини,  Естонії  та  Литви  підтримувалися  лише на 
особистісному  рівні.  Водночас  стимулювалася  співпраця  з  російськими  вченими 
(проведення  спільних  конференцій,  взаєморецензування  наукових  праць  тощо). 
Науковці  Музею  етнографії  та  художнього  промислу  АН  УРСР  укладали 
«Український історико-етнографічний атлас», писали колективні роботи «Українці» 
та «Історія української етнографії», виданню яких перешкоджала влада. 

Краєзнавча робота нерідко зосереджувалася на кафедрах марксизму-ленінізму, 
при яких діяли гуртки історії КПРС, наукового комунізму, марксистсько-ленінської 
філософії,  політекономії,  що  й  визначило  її  спрямування.  Головним  об’єктом 
досліджень  стала  історія  місцевих  компартійних  і  комсомольських  організацій, 
популяризація  діяльності  компартійних  діячів,  керівників  партизанських  загонів, 
організаторів  колективізації  та  боротьби  з  українським  підпіллям  1940-х рр. 
Результатом копіткої  роботи краєзнавчого  активу та  органів  влади стали обласні 
видання багатотомника  «Історія  міст і  сіл  Української  РСР»,  містознавчі  нариси, 
відкриття музеїв-скансенів у Львові та Ужгороді.

III розділ «Філософія  і  релігієзнавство»  включає  два  підрозділи 
(3.1. «Становище  української  філософської  науки  в  західних  областях  УРСР»  та 
3.2. «Релігієзнавча  думка»),  у  яких  відзначено,  що,  незважаючи  на  жорстке 
підпорядкування  радянської  філософії  політичним  та  ідеологічним  цілям 
тоталітарної комуністичної системи, в Україні спорадично з’являлися дослідження, 
авторам яких  вдавалося  обминати  строгі  офіційні  заборони  і  вказівки.  Яскравим 
прикладом  такого  явища  може  служити  діяльність  визначного  українського 
філософа,  директора  Інституту  філософії  АН  УРСР  П. Копніна,  який  у  часи 
хрущовської  відлиги  освіжив  філософське  життя  в  Києві  та  регіонах  України, 
започаткувавши  нові  напрями  філософських  студій,  зокрема  в  галузі  сучасної 
формальної логіки, психології наукової творчості, наукового пізнання, і, особливо, в 
царині  історії  української  філософії.  Якщо  філософська  наука  в  УРСР  і  зазнала 
певного поступу,  то  це в галузі  історико-філософських студій.  Не пройшли повз 
увагу  науковців  і  філософські  проблеми  українського  національно-культурного 
відродження кінця ХVІ – першої третини ХVІІ ст., тобто дослідження характеру й 
рівня викладання філософії в Острозькій академії, Львівській та Київській братських 
школах,  а  також  аналіз  філософських  поглядів  письменників-полемістів  (праці 
І. Паславського, П. Кралюка, В. Нічик, Я. Стратій та ін.). 
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А. Брагінець, І. Пашук розкрили різні аспекти історії української філософії. У 
травні 1961 р. на засіданні Вченої ради Відділу суспільних наук Академії наук СРСР 
А. Брагінець захистив докторську дисертацію «Філософські і  суспільно-політичні 
погляди  Івана  Франка»  (на  основі  своєї  однойменної  монографії  1956  р.)  У 
філософському  світогляді  І.  Франка,  базованому  на  науково-природознавчих 
засадах,  зокрема,  виокремив  критичний  реалізм,  просвітницький  гуманізм, 
революційний демократизм. У коло зацікавлень І. Пашука потрапили І. Вишенський 
і  полемісти  (їм  присвячено  монографію),  філософські  погляди  Г.  Сковороди, 
І. Франка,  Лесі  Українки,  П.  Грабовського,  Т.  Шевченка,  С.  Подолинського, 
М. Павлика та ін. Учений захистив докторську дисертацію «С. А. Подолинський та 
ідеологічна боротьба на Україні в 70–80 роках ХІХ ст.», за результатами якої 1965 р. 
вийшла  монографія  «Соціологічні  та  суспільно-політичні  погляди 
С. А. Подолинського». М. Верников 1964 р. започаткував в Україні фундаментальне 
вивчення Львівсько-Варшавської філософської школи. На відміну від погляду на неї 
як на логічну школу, що панувала у філософії в радянський період, він запропонував 
і всебічно обґрунтував її трактування як філософського напряму, розкрив її ідейно-
теоретичні джерела, єдність концептуальних засад і місце у вітчизняній та світовій 
філософській думці. Наукову спадщину Георґія Кониського узагальнила М. Кашуба, 
авторка  кандидатської  дисертації  «Філософський  курс  Георгія  Кониського»  і 
монографії  «Георгий  Конисский».  У  другій  половині  80-х рр.  ХХ ст.  українська 
філософська  наука  пережила нові  якісні  зрушення: почалося  дослідження  й 
осмислення філософських тем, які не мали перспектив у попередній період. Йдеться, 
зокрема, про спадщину Києво-Могилянської академії, церковних братств у Львові, 
Львівсько-Варшавської  філософської  школи  та  ін.  Однак  істотним  недоліком 
методології  вивчення творчої спадщини цих діячів було намагання втиснути їх в 
«прокрустове  ложе»  марксизму-ленінізму,  внаслідок  чого  втрачався  справжній 
смисл їхнього ідейно-філософського дискурсу.

У радянський період  зміст  релігієзнавчих досліджень  визначали  документи 
Комуністичної  партії. Радянські дослідники зосереджували увагу  на 
«експлуататорській» ролі  Церкви в суспільстві,  «антинародній» діяльності  Греко-
Католицької  Церкви,  яку  влада  1946 р.  на  так  званому  Львівському  соборі 
відправила  у  підпілля.  У  70–80 рр.  ХХ ст.  науковці  Інституту  суспільних  наук 
АН УРСР  досліджували  «науково-атеїстичний  світогляд»  населення  регіону  як 
духовний феномен, що не завжди вкладався в межі заідеологізованої апологетики, 
розкривали  реальне  функціонування  релігійних  практик,  підґрунтя  атеїстичного 
світогляду, його вплив на духовну культуру та соціалістичне будівництво загалом. З 
цією  метою  друкувалися  археографічні  публікації  («Правда  про  унію»  та  ін.), 
проводилися  соціологічні  дослідження,  результати  яких  не  завжди  схвалювала 
влада, а тому їх, як правило, не друкували.

У розділі IV «Філологічні науки» та його трьох підрозділах (4.1. «Розвиток 
мовознавства», 4.2. «Здобутки  літературознавства», 4.3. «Українська 
фольклористика») охарактеризовані умови функціонування та результати наукової 
праці мовознавців і літературознавців регіону.
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Мовні процеси в західних областях УРСР завжди були нерозривно пов’язані з 
державно-політичним устроєм, який визначав характер відносин між державними 
органами влади, компартійним керівництвом та суспільством. У площині мовного 
середовища  України  упродовж  другої  половини  ХХ  ст.  чітко  простежувалася 
поляризація  двох  мов  –  української  та  російської.  Методологія  лінгвістичних 
досліджень  ґрунтувалася  тоді  на  філософії  діалектичного  матеріалізму.  Вона 
орієнтувала науковців на вивчення мовних явищ у розвитку й у зв’язках з іншими 
явищами,  тобто  озброювала  такими  важливими  принципами,  як  історизм  і 
системність. 

У повоєнні  роки  з’явилося  декілька  фундаментальних  збірників  статей  і 
колективних  монографій,  присвячених  проблемам  методології  та  методики 
мовознавства, серед іншого з’явилися й ономастичні праці. Поза увагою дослідників 
того  часу  не  лишився  й  інший  значний  пласт  топонімної  лексики  –  ойконіми. 
Результатом науково-дослідної роботи у галузі української ойконімії стало видання 
26-томної  «Історії  міст  і  сіл  УРСР»  (1967–1975),  а  згодом  –  «Етимологічного 
словника  літописних  географічних  назв  Південної  Русі»  (1981),  де  зібрано 
дослідження  багатьох  історичних  ойконімів  України.  Ойконімним  студіям 
присвячені  праці  В.  Лободи,  Ю.  Карпенка,  А. Білецького,  О.  Купчинського, 
К. Галаса,  Я.  Пури,  Д.  Бучка  та  ін.  Розвиток  топонімії  Закарпаття  повоєнного 
періоду пов’язаний з іменами відомих мовознавців Й. Дзендзелівського, П. Чучки, 
В. Микитася, М. Лелекача. 

Попри панівні ідеологеми доби, розвивалася українська лексикографія. Працю 
над «Словником староукраїнської мови XIV–XV ст.» львівським лексикографам під 
керівництвом Л. Гумецької (випускниці довоєнної Сорбонни) довелося починати із 
формування  нової  картотеки,  бо  вцілілі  від  війни залишки старої  картотеки,  яку 
свого часу укладали під керівництвом Є. Тимченка, виявилися непридатними для 
наукової  роботи.  Упродовж  1964–1974 рр.  було  укладено  два  томи  Словника; 
вперше в українській історичній лексикографії  здійснено статистичні  підрахунки, 
що фіксують наявність того чи іншого слова в писемних пам’ятках, засвідчено його 
значення,  подано  ті  чи  інші  форми.  Наступним етапом фіксації  староукраїнської 
лексики стала робота львівських істориків мови над «Словником української мови 
XVI –  першої  половини  XVII ст.».  У  зв’язку  з  політичними  та  суспільними 
чинниками українським мовознавцям заборонено вести Словник із княжої доби. 

Лексикографічне  дослідження  українських  говірок  здійснили  В.  Черняк, 
Я. Закревська, М. Грицак, М. Корзонюк, Й. Дзендзелівський. Синтезований аналіз 
південно-західних  говорів  української  мови  на  північ  від  Дністра  висвітлено  у 
працях  Г.  Шила,  однак,  об’єктом  дослідження  мовознавців  ставали  здебільшого 
частини південно-західного говору, властиво, мовлення мешканців деяких районів 
чи  конкретних  населених  пунктів  Львівської  та  Тернопільської  областей. 
Надсянський  говір  досліджувала  український  діалектолог  Я.  Закревська. 
Мовознавець свою працю «Нариси з діалектного словотвору в ареальному аспекті» 
(К.,  1973)  присвятила  аналізові  іменникових  дериватів  і  словотворчих  засобів 
українських  надсянських  говірок.  Підставою  докторської  праці  М.  Онишкевича 
«Нариси  лексикографії  та  лексикології  Бойківщини  на  основі  даних  словника 
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бойківського діалекту» (1968) слугував «Словник бойківських говірок» (1984), який, 
на жаль, вийшов друком тільки після смерті автора. Словник став першою працею з 
діалектної  лексикографії  Бойківщини,  створеною  на  наукових  засадах. 
М. Онишкевич також уклав «Атлас надсянського говору», мета якого – представити 
мовні  явища  говорів  Надсяння  (після  1944  р.  –  територія  в  Польщі)  у  системі 
української мови, дати аналіз лексики у порівнянні з дослідженнями З. Штібера та 
інших, продемонструвати, що вони типові південно-західні говори, однак, на жаль, 
ця праця так і не вийшла друком. Словотвір слов’янських мов узагальнив І. Ковалик, 
який розбудував теоретичний апарат, визначив типи морфем, способи словотвору й 
основні  тенденції  його  розвитку.  Від  1950  до  1971  рр.  І.  Ковалик  працював 
завідувачем  кафедри  української  мови  Львівського  університету  ім.  І.  Франка, 
згодом  –  1974–1983  рр.  –  очолював  кафедру  української  мови  в  Івано-
Франківському  педагогічному  інституті  ім.  В.  Стефаника.  З  іменем  ученого 
пов’язано становлення української дериватологічної школи.

Історичний синтаксис досліджували мовознавці І.  Слинько, Н. Гуйванюк. На 
увагу  заслуговують  такі  фундаментальні  праці  І.  Слинька:  «Дослідження 
історичного  синтаксису  за  пам’ятками  ХІV–ХVІІІ  ст.  (просторові  звороти)» 
(Львів, 1968), «Історичний синтаксис української мови за пам’ятками ХІV–ХVІІІ ст. 
(часові  звороти)» (Чернівці,  1968),  «Історія  об’єктних зворотів  української  мови» 
(Чернівці, 1969), в яких реконструйовано історію розвитку таких мало висвітлених у 
спеціальній  літературі  синтаксичних  конструкцій,  як  заміна  подвійних  відмінків 
орудним предикативним чи прийменниково-відмінковими сполученнями, розвиток 
обставинних присвійних та об’єктивних конструкцій. 

Упродовж  1960–1970-х  рр.  конкретні  мовознавчі  дослідження  стимулювали 
появу загальних праць, а теоретичні результати останніх відбивалися в словниках, 
довідниках  і  навчальній  літературі.  Повноцінний розвиток  науки про мову  дещо 
стримувала  певна  одноманітність  у  підходах,  слабкість  наукових  шкіл,  брак 
дискусій  і  орієнтація  українських  лінгвістів  на  праці  лише  російських  колег. 
Діалектологічні  дослідження  здійснювались  в  Інституті  мовознавства 
ім. О. О. Потебні  АН УРСР,  Інституті  суспільних  наук  АН  УРСР,  а  також  на 
мовознавчих кафедрах вузів УРСР, окремі з яких, наприклад, кафедри української 
мови Ужгородського,  Чернівецького,  Львівського університетів  перетворилися на 
важливі  діалектологічні  центри  держави.  До  безперечних  досягнень  тогочасної 
української  діалектології  належить  широке  впровадження  лінгвогеографічних 
методів  дослідження  говорів  української  мови,  наслідком  яких  став  тритомний 
«Атлас  української  мови»  –  результат  багаторічної  роботи  діалектологів 
академічних наукових закладів.

Українське  літературознавство  в  радянський  період  було  представлене  в 
усіченому, а часто й спотвореному вигляді,  із замовчуванням не тільки важливих 
художніх творів дисидентів і представників діаспори, а й цілих періодів, угруповань, 
шкіл.  Тоді  ж  гостро  постало  питання  доступу  науковців  до  необхідних  джерел: 
архівів,  періодики,  рукописів,  які  були  перенесені  у  спецфонди  і  стали 
недоступними не тільки для масового читача, а й нерідко для спеціалістів. Особливо 
це  стосувалося  періодики  та  патріотичних  видань  20–30-х рр.  XX ст.,  книг  та 
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журналів,  виданих в умовах окупації  періоду Другої  світової війни, еміграційних 
видань. У тогочасній теорії, відповідно, набула поширення формула соціалістичного 
реалізму як «відкритої системи», що суперечила самій суті цього методу. 

Влада толерувала франкознавство, засновником якого був академік М. Возняк, 
який  1948 р.  започаткував  видання  збірника  «Іван  Франко.  Статті  і  матеріали». 
Здобутки українського франкознавства також пов’язані з діяльністю С. Щурата та 
І. Денисюка. У франкознавстві І. Денисюк опрацював цілу низку прозових текстів у 
ракурсі  close reading,  став  засновником  Львівської  франкознавчої  школи 
інтерпретації  художнього  твору,  розробив  питання  методології  франкознавства; 
його  дослідження  підпорядковані  розбудові  національної  концепції  української 
літератури,  яку  він  бачив  у  Франковій  парадигмі. У  розвиток  українського 
історичного  роману  великий  внесок  зробив  літературознавець  Р.  Іваничук. 
Тогочасна  українська  поезія  була  епіцентром  дослідження  львівського 
літературознавця  М.  Ільницького.  До  неї  була  звернута  перша його  літературно-
критична  книжка  «Барви  і  тони  українського  слова»  (1967)  та  присвячена 
докторська дисертація «Сучасна українська радянська поезія: Літературний процес і 
еволюція  образності»  (1983).  Наукова  тематика  праць  М.  Ільницького  – 
західноукраїнський літературний процес  ХІХ–ХХ століть,  українська  еміграційна 
література, літературне шістдесятництво, тенденції розвитку поезії і прози, особливо 
історичної.  Проблемі  порівняльного  літературознавства,  перекладознавства  та 
культурознавства  присвятив праці  М.  Зимомря,  який працював в Ужгородському 
державному університеті.

Процес певного реформування тоталітарної системи, ревізія окремих аспектів 
сталінізму в ідеологічній і культурній галузях вплинули на виникнення і подальше 
формування покоління українських шістдесятників,  активність якого припадає  на 
другу половину 1950 – початок 1960-х рр. Політичне керівництво СРСР прагнуло 
підпорядкувати  митця,  зробити  його  слухняним  виконавцем  своєї  волі.  Лише  у 
1980-ті рр.,  коли  можливою  стала  різноманітність  жанрів,  напрямів,  стилів,  у 
Москві,  Києві  та  Львові  виходять  великими  накладами  популярні  літературні 
журнали,  розгортаються  літературні  дискусії,  постає  проблема  співіснування 
літератури  й  телебачення,  яке  поступово  захоплює  культурно-інформаційний 
простір. 

У повоєнній  фольклористиці  все  ще  з’являлися  дослідження,  у  яких 
аналізувалися  художня  природа,  специфічні  особливості  фольклору,  історичні 
закономірності його функціонування в окремих регіонах. Однак більшість студій, а 
також  зміст  навчальних  програм  з  українського  фольклору  для  університетів  та 
педагогічних  інститутів  орієнтувалися  на  утвердження  соціалістичної  парадигми 
побудови  суспільства.  Недостатньо  досліджувалася  самобутність  національних 
меншин,  етнокультурна  спадщина  українських  етнічних  регіонів  (Надсяння, 
Холмщини,  Лемківщини,  Берестейщини,  Курщини,  Кубані,  Мараморощини), 
ігнорувалася  зарубіжна  фольклористика.  Регулярно  виходили  друком  праці  з 
проблем  слов’янської  фольклористики,  впливу  та  функціонування  українського 
фольклору  у  слов’янських  культурах  (публікації  М. Рильського,  О. Дея, 
Г. Сухобрус, Г. Нудьги, В. Юзвенко, Р. Кирчіва, Н. Шумади та ін.). Кінець 70-х – 80-
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ті рр. ХХ ст. в історії української фольклористики позначені посиленням інтересу 
науковців  до  питань  теоретичного  плану  і  спробою,  попри  відомі  зовнішні 
обставини,  відійти  від  дещо  спрощеного  ідейно-тематичного  поціновування 
фольклорного твору,  пошуком відповіді  на  питання  про закономірності  розвитку 
фольклорного процесу.

Розділ  V «Мистецтвознавство» включає  у  себе  чотири  підрозділи 
(5.1. «Oбразотворчe мистецтво»,  5.2. «Художнє  мистецтвознавство»,  
5.3. «Розвиток  музикознавства»  та  5.4. «Становище  театрознавства»),  у  яких 
прослідковано впровадження методів соціалістичного реалізму в мистецтвознавство 
західних  областей  УРСР,  виокремлено аспекти  розвитку  українського 
музикознавства, художнього мистецтвознавства та театрознавства.

У  період  становлення  Львівського  державного  інституту  прикладного  і 
декоративного  мистецтва  (ЛДІПДМ;   нині  Львівська  національна  академія 
мистецтв)  впродовж  1946–1958 рр.  закладено  передумови  для  розвитку 
мистецтвознавства на основі кафедри історії і теорії мистецтва (заснована у 1946 р.). 
З 1958 р. ректором Інституту був Я. Запаско (1923–2007), який вніс суттєві зміни у 
викладання  історії  мистецтва:  започаткував  читання  повного  курсу  історії 
українського мистецтва – образотворчого та декоративно-ужиткового. У 1960–1970-
х рр. до когорти викладачів історії мистецтва активно долучилися провідні львівські 
мистецтвознавці  з  музейного  середовища,  зокрема  Б. Возницький,  П. Цебенко, 
Ю. Лащук, П. Жолтовський, В. Овсійчук, В. Любченко. У 80-х рр. кафедру історії і 
теорії  ЛДІПДМ поповнили молоді  викладачі  С.  Лупій,  Я.  Кравченко,  І. Голод та 
В. Білик. Тоді ж колектив Інституту працював над укладанням енциклопедичного 
«Словника з декоративно-ужиткового мистецтва», що містить понад 5000 термінів із 
різних  галузей  ужиткового  та  монументально-декоративного  мистецтва.  Основну 
увагу автори приділили українському мистецтву, його історії, сучасності, розмаїттю 
видів та багатству орнаменту й декору. У радянський період львівське та й загалом 
українське  мистецтвознавство  зосередилося  на  історичній  проблематиці,  на 
дослідженнях народного мистецтва, що мали домінантний етнографічний характер. 
Велику  роль  у  мистецькому  житті  Львова  1950–1980 рр.  відіграла  творчість 
Р. Сельського  і  М. Сельської,  І. Севери,  Л. Медвідя,  О. Мінька,  П. Марковича, 
К. Звіринського, З. Флінти, В. Патика, В. Бажая. Окремих з них, наприклад І. Северу 
та Б. Гориня, радянська влада розглядала як «буржуазних»,  не здатних оволодіти 
методологією марксизму-ленінізму, а відтак, аналізувати мистецтво соціалістичного 
реалізму.  Слід  відзначити  внесок українських архітекторів  у  розвиток Львівської 
архітектурної  школи  (Р.  Липка,  А.  Рудницький),  завдяки  яким  було  збережено 
класичну традицію архітектурної освіти в регіоні.

Компартійні  постанови  1960–1980-х рр.  чинили  визначальний  вплив  на 
тематику і змістове наповнення мистецтвознавчих досліджень, випуск і рубрикацію 
фахових часописів, напрями роботи наукових конференцій, симпозіумів, розробку 
дисертацій  тощо.  Партійне  керівництво  приймало  рішення  про  призначення 
керівників  мистецтвознавчих  установ,  редакторів  мистецьких  видань,  суворо 
регламентувало  міжнародні  контакти  науковців  і  митців.  Поширеним  методом 
роботи став психологічний тиск, публічні приниження, а інструментами реалізації – 



25

різноманітні збори: трудових колективів, партійних і комсомольських організацій; 
конференції,  інспірування  компартійними  органами  ідеологічного  контролю 
негативних  анонімних  рецензій.  Усе  це  не  сприяло  візуальному  формуванню 
новітнього  українського  мистецтва  та  його  поверненню  в  європейський  та 
загальносвітовий культурно-цивілізаційний процес. 

У музикознавчих  розробках  30–50-х  рр.  висвітлювалася  переважно класика 
ХІХ ст., орієнтовані на неї твори композиторів радянського періоду й лише окремі 
явища більш ранніх періодів. Тлумачення з позицій теорії соцреалізму національної 
культури як соціально диференційованого, національного лише за формою явища, 
курс на провінціалізацію української культури, зміна у зв’язку з цим концепційної 
орієнтації  музикознавчої  думки  призвели  до  припинення  розробки  теоретичних 
проблем  історії  музики,  що  лежали  в  основі  осмислення  національної  музичної 
культури як суб’єкта світового культурного процесу, а отже, до нівелювання ознак 
українського музикознавства як національно визначеної музикознавчої школи.

У 60–80-х рр. помітний вплив на музикознавство мала тенденція перенесення 
акценту в науці з диференціації в першій половині ХХ ст. на інтеграцію в другій 
його  половині.  Важливого  значення  для  музикознавства  набули  такі  прояви 
зазначених інтегративних процесів, як розробка міждисциплінарної проблематики, 
синтез  знань  в  ієрархічній  площині,  інтенсифікація  процесів  міграції  термінів  із 
одної  науки  до  іншої,  застосування  комплексного  й  системного  підходів.  В  цей 
період  особливо  рельєфно виступив  процес  становлення  музикознавчої  науки  як 
складної, динамічної, розімкненої системи наукових дисциплін. 

Центром  дослідження  народної  музики  виступала  Львівська  державна 
консерваторія  ім.  М.  В.  Лисенка  (нині  Львівська  національна  музична  академія 
ім. М. В. Лисенка).  С.  Павлишин  однією  з  перших,  усвідомивши  необхідність 
включення у контекст української духовності  здобутків сучасної світової музики, 
стала  на  шлях  першовідкривача  шедеврів  новітнього  мистецтва  для  української 
музичної  громадськості. Завдяки  їй  реабілітовано  і  повернуто  громадськості 
спадщину  одного  з  найвизначніших  українських  композиторів  першої  половини 
XX ст. В. Барвінського. 

Театральна критика, здебільшого, ігнорувала європейські та світові мистецькі 
ідеї,  зокрема  фахові  студії  представників  української  еміграції  Канади  і  США; 
водночас  головна  увага  зосереджувалася  на  пропаганді  соціальних  мотивів 
української класики ХІХ ст., а також радянського способу життя.

У висновках сформульовані загальні результати дослідження:
У  дисертації  наведене  теоретичне  узагальнення  та  вирішення  наукової 

проблеми  щодо  вивчення  становища  та  розвитку  гуманітарних  наук  у  західних 
областях УРСР у другій половині ХХ століття. У процесі еволюції наукової думки 
щодо функціонування гуманітарних наук протягом визначеного історичного періоду 
сформувалася  широка  історіографічна  база,  дослідження  якої  передбачає 
використання системного підходу і  врахування всіх  об’єктивних та суб’єктивних 
чинників,  які  впливали  на  розвиток  історіографії  протягом  усього  періоду  її 
нагромадження. Процес осмислення окремих аспектів теми здійснювався у повоєнні 
десятиліття.  Радянську  історіографію  характеризує  високий  ступінь 
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заідеологізованості,  цитатно-ілюстративний  виклад  матеріалу,  войовнича 
термінологія,  процвітання  колективних  робіт,  поступова  уніфікація  наукового 
стилю.  Публікації  з  новітньої  історії  західноукраїнських  земель  перебували  під 
пильним  контролем  цензури.  Лібералізація  суспільно-політичного  життя  в  СРСР 
позначилася  лише  на  тематиці  і  підходах  до  вивчення  комуністичного  руху.  Та 
попри  це  радянську  історичну  науку  не  можна  розглядати  як  єдиний  потік. 
Доведено, що найпродуктивнішими для розвитку теми стали 90-ті рр. ХХ – початок 
ХХІ ст. Це пов’язано з тим, що після проголошення державної незалежності України 
почалася  нова  епоха в  історичній  науці:  змінилися  пріоритети,  підходи і  методи 
дослідження,  утвердився  дух плюралізму в  науковій  творчості,  вперше за  багато 
десятиліть  учені  отримали  доступ  до  заборонених  раніше  архівних  матеріалів. 
Становище  історичної  науки,  результати  наукової  праці  мовознавців  і 
літературознавців, питання філософської науки та релігієзнавчої думки в західних 
областях  УРСР,  аспекти  розвитку  мистецтвознавства  перебувають  у  полі  зору 
вчених  академічних  інститутів  та  істориків  наукових  центрів  західного  регіону 
України.  Свідченням  цього  є  десятки  монографічних  і  дисертаційних  праць, 
численні наукові конференції та семінари, публікації документальних матеріалів. 

Теоретико-методологічною основою тогочасних наукових розробок у галузі 
гуманітаристики  мав  стати  марксизм-ленінізм  у  сталінській  інтерпретації. 
Насамперед це стосувалося історичних студій. Постанова ЦК КП(б)У від 29 серпня 
1947 року «Про політичні помилки і незадовільну роботу Інституту історії Академії 
наук УРСР» піддала нищівній критиці наукові розробки вчених за спроби втілити в 
життя «буржуазно-націоналістичну схему» історії України М. Грушевського та його 
школи, до якої належали його львівські учні – історик та бібліограф Мирон Кордуба, 
а  також  Іван  Крип’якевич,  дослідник  Київської  Русі  та  Української  козацької 
держави, а також автор низки праць з історії російської окупації Галичини 1914–
1915 рр.  та  Української  революції  1917–1921 рр.  Незважаючи  на  деякі  успіхи  у 
«вихованні» та «прирученні» частини західноукраїнської інтелігенції (прийняття на 
роботу  багатьох  безробітних,  надання  їм  наукових  ступенів  і  звань  згідно  з 
іноземними  документами,  згодом  виділення  квартир  і  лікувально-відпочинкових 
путівок, нагородження різними відзнаками тощо), авторитет провідних учених серед 
місцевого  населення  був  досить  високим.  Це  добре  розуміли  владні  структури 
республіки  і  намагалися  залучити науковців до пропаганди радянського  способу 
життя, організації різних державно-політичних свят та культурно-освітніх акцій. 

На  початку  50-х  рр.  спільними  зусиллями  влади  та  наближених  до  неї 
істориків утверджувалася російськоцентрична схема української історії, закріплена 
в «Тезах про 300-річчя возз’єднання України з Росією» (1954), які стали на довгі 
роки  «символом  віри»  для  української  гуманітаристики.  Історики  пропагували 
Київську Русь як спільну колиску українського, російського і білоруського народів, 
боротьбу українського козацтва спільно з Московією проти турецького і польського 
гніту,  визвольні  походи  Червоної  армії  на  західні  землі  України  у  1920,  1939–
1940 рр. 

У  1960-ті рр.,  попри  всі  спроби  лібералізувати  суспільно-політичне  життя, 
кардинальних змін у політичній системі СРСР в той час не відбулося. Система лише 



27

трансформувалася від тоталітаризму до авторитаризму. Десталінізація, спрямована, 
по  суті,  на  розширення  соціальної  бази  радянського  режиму,  урешті-решт,  не 
зміцнила політичної системи суспільства,  радше навпаки – сприяла її  внутрішній 
ерозії,  наростанню  системної  кризи.  Саме  в  роки  хрущовської  відлиги,  коли  з 
таборів  та  заслань  повернулося  чимало  представників  західноукраїнської 
інтелігенції  (представники  кооперації,  священнослужителі  Греко-Католицької 
Церкви,  діячі  Української  Народної  Республіки  і  Західно-Української  Народної 
Республіки,  родини  вояків  Української  Повстанської  Армії,  члени  Наукового 
товариства імені Шевченка та ін.), сформувалися негативні для системи тенденції, 
які  сповна  виявилися  в  роки  «застою».  Саме  в  цей  час  ліквідовувалися  окремі 
осередки науки, звільнялися з роботи представники довоєнних наукових шкіл.

Під  пильним  наглядом  цензури  (компартійні  органи,  облліти,  КДБ  СРСР) 
насамперед  були  праці  з  новітньої  історії  УРСР,  західноукраїнських  земель.  У 
рамках  тогочасних  ідеологем  переважна  більшість  науковців  однобічно 
висвітлювала суспільно-політичні процеси на українських землях у складі Австро-
Угорщини  та  міжвоєнної  Польщі,  Чехословаччини,  Румунії.  Дослідники 
замовчували або препарували діяльність національно-політичних сил (урядів ЗУНР і 
Карпатської  України,  Організації  Українських  Націоналістів,  Українського 
Національно-Демократичного Об’єднання та ін.), критикували українську політичну 
еміграцію (еміграційні уряди УНР, ЗУНР, гетьмана П. Скоропадського).  Не стала 
окремим  об’єктом  для  наукового  висвітлення  у  працях  радянських  науковців  і 
проблема західноукраїнського питання в зовнішній політиці Російської імперії на 
початку ХХ століття.  Спільним для проаналізованих наукових робіт  радянського 
періоду є  те,  що в  них відображали офіційну концепцію Комуністичної  партії  й 
радянського уряду, всіляко вихвалялися принципи соціалізму та радянський спосіб 
життя.  Головну  увагу  зосереджено  на  практиці  соціалістичного  господарювання: 
доведенні успішного розв’язання в СРСР і УРСР таких фундаментальних завдань, 
як: індустріалізація країни, колективізація сільського господарства; підтвердження 
положень  марксизму-ленінізму  про  переваги  централізованого  планування  над 
ринковою економікою. Істориків змушували виправдувати встановлення радянської 
влади,  а  отже, і  соціалістичних  перетворень  у  сільському  господарстві  цього 
регіону.  У  зв’язку  з  цим  в  опублікованих  працях  особливий  наголос  робили  на 
гострій  соціально-політичній  ситуації  в  західних  областях,  насамперед  після 
завершення Другої  світової  війни,  коли  відділи УПА чинили відчайдушний опір 
утвердженню тоталітарного режиму, зокрема колективізації селянських господарств 
та  депортації  «ворогів  народу».  За  таких  умов  колективізацію  1946–1950 рр. 
розглядали  важливим  чинником  позбавлення  «бандерівського  руху»  соціальної 
бази,  а  також  вирішальною  умовою  зміцнення  радянської  влади. Поза  увагою 
дослідників  залишилися  питання  депортації  з  Польщі  та  УРСР  українського  і 
польського населення в  1939–1951 рр.,  прорахунків  в  економіці,  згубного  впливу 
індустріалізації на екологію й здоров’я людей, причини поглиблення демографічної 
кризи (внаслідок мобілізації сільського населення на відновлення Донбасу, освоєння 
казахської  цілини,  промислових  об’єктів  у  Сибіру,  свідомого  направлення 
призовників  і  випускників  місцевих  вузів  до  інших  республік  СРСР),  побутові 



28

умови  сільського  та  міського  населення,  тобто  «плановий  наступ  на  українську 
самобутність».  Особливо  фальсифікувалося  національно-культурне  та 
етноконфесійне життя в регіоні: репресії проти ієрархів та вірних Греко-католицької 
та Римо-католицької церков, представників іудейських громад та протестантських 
конфесій,  заборона  релігійної  періодики  та  націоналізація  церковних  друкарень; 
насильне насадження громад Російської православної церкви, якій передано частину 
майна заборонених владою церков. Це викликало активний або пасивний спротив 
частини  інтелігенції,  яка  нерідко  ініціювала  перетворення  культових  споруд  на 
картинні  галереї,  краєзнавчі  музеї,  музеї  історії  релігії  та  атеїзму;  організовувала 
експедиції  щодо  збору  об’єктів  сакрального  мистецтва  до  музеїв.  У  кращому 
випадку  твори  представників  «буржуазно-націоналістичного»  табору  (митців,  які 
служили в легіоні УСС, Армії УНР і ЗУНР, УПА, Карпатській Січі) потрапляли до 
спецфондів  академічних  бібліотек  і  обласних  музеїв.  Однак  значну  частину 
пам’яток  сакрального  мистецтва  та  Українських  визвольних  змагань  першої 
половини ХХ ст. так і не вдалося врятувати в архівах, бібліотеках і музеях регіону 
(деякі з них потрапили до приватних колекцій).

Послаблення  ідеологічного  тиску  на  гуманітаристику  за  часів  перебудови 
легітимізувало багато принципових питань науки, зокрема про міжетнічні відносини 
на  пограниччі,  етносоціокультурні  процеси,  про  роль  етнокультурної  традиції  в 
системі новітнього культуротворення та про співвідношення національних традицій 
та інновацій, що таким чином урізноманітнило дослідницький пошук й розширило 
тематику етнографічних та загалом культурологічних студій.

Важливим  досягненням  української  археології  в  післявоєнний  час  слід 
вважати  дослідження  О. Чернишем,  С. Смирновим,  В. Пясецьким  та  іншими 
мустьєрських  пам’яток.  Поряд  із  продовженням  традиційного  вивчення  таких 
широковідомих  культур,  як  зарубинецька,  черняхівська,  карпатські  кургани, 
ранньосередньовічні  пам’ятки  слов’ян,  значної  уваги  надавали  дослідженням 
пам’яток  поянешти-лукашівської  культури,  київської,  вельбарської,  балкано-
дунайської. Важливим досягненням учених регіону можна вважати визначення тих 
етнокультурних  рис,  які  засвідчують  безперервний  розвиток  субстрактного 
населення протягом всього І  тис.  н.е.,  а  з  іншого боку – елементів,  привнесених 
ззовні іраномовним, балтським, фракійським, германським і тюркським населенням. 
Значних  успіхів  у  повоєнний  час  досягнуто  у  вивченні  черняхівських  пам’яток, 
розташованих  у  Придністров’ї.  Особливо  активно  відбувались  археологічні 
дослідження Середнього Подністров’я, де будувалася потужна гідроелектростанція. 
У  середині  –  другій  половині  ХХ ст.  завдяки  наполегливій  роботі  вітчизняних 
археологів виявлено, розвідково та стаціонарно досліджено чимало селищ, городищ 
(Стільсько, Пліснесько), могильників раннього середньовіччя. Цілком закономірно, 
що пам’ятки, які  вивчали стаціонарно, отримали набагато ширшу характеристику 
завдяки  опису  не  лише  виявлених  там  рухомих  і  нерухомих  об’єктів,  а  й 
місцезнаходження,  форми заселеної  (чи закладеної  похованнями)  площі,  окремих 
елементів найближчого довкілля, стану збереження тощо. Вивчалися культури, що 
безпосередньо межували з населенням підгірських територій Східних Карпат. Також 
закладено  основи  сучасної  бази  джерел  ранньосередньовічної  доби  V–X ст.  в 
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українському  Прикарпатті.  Особливо  цінними  стали  результати  досліджень 
колективу  Інституту  суспільних  наук  АН УРСР  княжих  міст  Володимира, 
Звенигорода,  Галича,  Львова,  фортеці  Тустань.  Вважалося  нормою  публікувати 
результати  археологічних  досліджень  російською  мовою  в  Україні,  або  ж 
московських журналах.

Етнографічна наука нерідко функціонувала в контексті розвитку краєзнавства 
та народознавства.  Головними науковими етнологічними осередками УРСР стали 
Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР та львівський Музей 
етнографії  та  художнього  промислу  АН УРСР.  Повоєнні  роки  відзначилися 
проведенням чималої кількості фахових експедицій, під час яких зібрано значний 
фактичний  матеріал,  сформовано  та  удосконалено  методику  етнографічних 
досліджень  окремих  регіонів,  насамперед  Гуцульщини  і  Бойківщини.  Дієвим 
способом  реалізації  комуністичної  ідеології  серед  етнографів  були: 
«перевиховання» старої  галицької інтелігенції;  психологічний тиск і  залякування, 
написання негативних рецензій на наукові праці; переслідування, репресії, постійні 
«чистки» штату наукових співробітників.

Консолідуючу  роль  у  сфері  історико-краєзнавчої  діяльності  взяли  на  себе 
обласні  організації  Товариства  охорони  пам’яток  історії  та  культури,  обласні  та 
районні музеї й бібліотеки. Незважаючи на значне піднесення пошукової роботи, на 
заваді  розвитку  краєзнавчих  досліджень  став  формалізм  та  класово-партійний 
підхід.  Водночас  укладання  бібліографій,  проведення  наукових  конференцій, 
експедиційна  робота  сприяли  координуванню  краєзнавчих  досліджень.  На  їх 
підставі  було  розроблено  рекомендації  та  плани  подальшої  роботи  наукових 
підрозділів, методику написання міст і сіл західних областей.

У  центрі  наукових  зацікавлень  вчених-філософів  повоєнного  періоду  були 
проблеми  теорії  і  методології  марксистсько-ленінського  вчення,  питання 
марксистської етики, естетики і психології, а також історія філософії та критика так 
званих  буржуазних  фальсифікацій  історико-філософського  процесу.  Офіційна 
філософія  була  єдино  можливою  формою  існування  філософської  думки,  коли 
соціальна,  політична,  моральна  й  естетична  філософії,  а  також філософія  історії 
перебували  під  повним  ідеологічним  контролем  з  боку  державних  і  партійних 
органів. Якщо філософська наука в УРСР і зазнала певного прогресу, то це в галузі 
історико-філософських  студій,  особливо  в  царині  досліджень  історії  української 
філософії. Зокрема, активно вивчали і популяризували творчість Г. Сковороди, від 
якого,  як  вважалося,  щойно  починалася  властива  філософія  України.  Не  менш 
активно  досліджували  філософські  погляди  так  званих  революційних  демократів 
(Т. Шевченко, М. Драгоманов, І. Франко, Л. Українка, М. Подолинський, М. Павлик 
та ін.). Істотним недоліком методології вивчення творчої спадщини цих діячів було 
намагання втиснути їх в «прокрустове ложе» марксизму-ленінізму, внаслідок чого 
втрачався  справжній  смисл  їхнього  ідейно-філософського  дискурсу.  Із 
досковородинівського  періоду  історії  української  філософії  науковці  звернули на 
епоху  Київської  Русі  (Х–ХІІ ст.).  Водночас  досліджувався  філософський  дискурс 
духовної  культури  України  ХІV–ХVІІ ст.,  зокрема  вплив  на  неї  візантійського 
ісихазму  та  раціоналістичних  і  гуманістичних  течій,  що  йшли  із  Заходу  (праці 
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І. Паславського  та  ін.).  Актуальним  став  поступовий  відхід  від  марксистських 
методологічних  засад  та  пошук  відповідних  альтернатив. У  часи  перебудови 
доробок  українських  філософів  об’єктивно  підірвав  основи  ідеологізованої 
філософії  і  створив  теоретичний  ґрунт  для  повноцінного  розвитку  національної 
філософської думки.

Релігієзнавці регіону  зосереджували увагу на «антинародній» ролі Церкви в 
суспільстві,  критикували  наслідки  Берестейської  унії  1596 р.,  загалом  діяльність 
Греко-католицької  церкви,  її  багатолітнього  митрополита  А. Шептицького. 
Класичне  богослов’я  заступив  науковий  атеїзм,  до  якого  релігієзнавство  було 
включене  як  критична  щодо релігії  частина  цієї  науки й  навчальної  дисципліни. 
Поділяючи  науковий  атеїзм  на  позитивний  і  критичний,  деякі  автори частково 
ототожнювали релігієзнавство  саме з останнім.  Водночас,  релігієзнавці  Інституту 
суспільних  наук  АН  УРСР  здійснили  ряд  конкретно-соціологічних  досліджень 
релігійності населення України, вивчаючи історію релігії та вільнодумства, сутність 
і структуру релігійного феномену, особливості його суспільного функціонування та 
взаємодії  з  іншими  компонентами  духовної  культури,  зокрема  з  побутово-
обрядовою галуззю, мистецтвом, наукою, філософією.

Якщо функціонування української  мови свідомо обмежувалося,  то  загальне 
мовознавство розвивалося відносно безперешкодно (за винятком окремих галузей, 
залежних від  нав’язливих ідеологічних регламентацій  влади).  Лінгвістична  наука 
забезпечила пересічних мовців усім, що потрібно для опанування літературної мови 
й  бездоганного  володіння  нею.  Це  не  тільки  підносило  мовну  культуру,  а  й 
підтримувало національну свідомість українців за умов бездержавності й тотального 
зросійщення. Вітчизняне мовознавство стало за цей час розгалуженою дисципліною, 
що  впоралося  майже  з  усіма  завданнями,  які  ставило  перед  ним  суспільство,  й 
піднеслося на вищий щабель. Лінгвісти доводили, що українська мова не тільки не 
поступається  іншим  слов’янським  мовам,  а  й  належить  до  найрозвиненіших 
літературних мов світу.

Від  50-х рр.  розпочинається  дослідження  теоретичних  питань  українського 
мовознавства, що, незважаючи на деякий догматизм, мало й позитивні риси, зокрема 
було  розвінчане  твердження  про  класовий  характер  мови.  Наступне  десятиліття 
започаткувало  роботу  в  галузі  історичної  лексикографії:  лексикографи  Інституту 
суспільних наук АН УРСР розпочали коментоване видання пам’яток  української 
мови ХІV–ХІХ ст.  Формуються  бази  для історичних словників  української  мови; 
досліджуються термінологічні підсистеми української мови. Водночас у наукових 
осередках  Львова,  Ужгорода,  Тернополя,  Чернівців  розвивалася  українська 
діалектологічна  наука.  Наслідком  проведення  діалектологічних  експедицій,  які 
здійснювали  не  тільки  академічні  установи  Львова,  а  й  вищі  навчальні  заклади, 
стала  поява  кількох  лексикографічних  праць,  що  охопили  значну  територію 
західного регіону України. Їх значущість для збереження говорів української мови 
незаперечна.  Деякі  фундаментальні  лексикони  так  і  не  було  опубліковано  за 
радянських  часів,  і  вони  вийшли  друком  щойно  в  роки  незалежності.  Значна 
територія носіїв західноукраїнських говірок досі не охоплена та комплексно, на всіх 
рівнях,  не  досліджена.  Серед  «білих  плям» повоєнного  часу  залишалися  чимало 
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тематичних  груп  лексики,  які  намагаються  заповнити  мовознавці  незалежної 
України. У національному мовознавстві лише почав утверджуватися погляд на мову 
як  на  складну,  саморегульовану  систему,  компоненти  якої  взаємопов’язані  і 
взаємозумовлені, у зв’язку із цим вийшло друком чимало досліджень різних рівнів 
мови.  Зароджуються  нові  напрями,  зокрема  соціолінгвістика.  З  60-х рр. ХХ  ст. 
розпочалося  експериментальне  дослідження  інтонації  як  організаційно-
комунікативного  засобу,  що  передає  логічні  відтінки  думки  та  її  емоційне 
забарвлення;  самостійними  розділами  мовознавства  стали  словотвір,  ономастика, 
українська лексикологія, у 70-х рр. ХХ ст. – фразеологія; розпочалося опрацювання 
української мови структурними методами; відновилося укладання термінологічних і 
галузевих словників; вивчалася історія літературної мови й історичної стилістики; 
досліджувалася історія західноєвропейських мов; виникла і зміцніла така галузь, як 
історія українського та слов’янського мовознавства.

Радянське повоєнне літературознавство розвивалося за умов суворої цензури й 
тематичної  обмеженості.  «Філософізація»  українського  літературознавства,  яке 
поступово  позбувалося  ілюстративного  характеру,  коли  спиралося  переважно  на 
теорію відображення, набуваючи форм чистого «гносеологізму», дедалі виразніше 
засвоювало  онтологічні  виміри  художньої  творчості.  Цей  процес  був  би 
неможливим  без  використання  феноменологічних  засад  і  досвіду  герменевтики. 
Зміщення  літературознавчої  думки  з  матеріалістичними  орієнтирами  марксизму-
ленінізму  супроводжувалося  одночасним  зацікавленням  поезією  ХVІІ–ХVІІІ ст., 
сутністю  і  механізмами  міфологічної  свідомості.  Серед  видавничих  пріоритетів 
залишалося  упорядкування  та  видання  творів  І. Франка,  Л. Українки, 
Ю. Федьковича,  В. Стефаника,  а  також  праць  революційних  письменників 
міжвоєнної доби, членів КПЗУ. Великими накладами також популяризувалися твори 
класиків  російської  літератури.  Водночас  вилучалися  з  бібліотек  та  музеїв  твори 
діячів УНР і ЗУНР, військово-політичної еміграції.

Незважаючи на значну кількість виданого  фольклорного матеріалу впродовж 
40–80-х рр.,  залишалося  ще чимало «білих плям»,  нез’ясованих та  суперечливих 
питань  у  науці  про  народну  творчість.  Спеціально  «зачинені»  у  спецфондах 
міждисциплінарні  розвідки  М. Грушевського, К. Грушевської, П. Куліша, 
Г. Барвінок,  М. Номиса,  М. Максимовича, М. Костомарова, П. Чубинського, 
Б. Грінченка, М. Драгоманова,  В. Антоновича, В. Шухевича пригальмували 
розвиток української науки. Здобутки світової фольклористики фактично не завжди 
ставали надбанням українських учених. Наприкінці 60-х рр. теоретичне осмислення 
фольклористичних  проблем  було  переважно  полем  діяльності  російської 
фольклористики, яка інколи ставала незначним каналом поширення доробку учених 
країн  соціалістичної  демократії.  Загалом  у  структурі  етнографічних  досліджень 
західноукраїнських учених серед пріоритетних завдань були: народна архітектура, 
одяг,  промисли  і  ремесла,  дитячий  побут,  народна  писанка,  танці,  музичні 
інструменти,  дитячі  ігри;  заборонялися  будь-які  узагальнення  щодо  світогляду 
населення, світового значення українських народних традицій.

Виконуючи партійно-політичні рішення у галузі культурного обслуговування 
населення, мистецтвознавці перебували в неоднозначному становищі: з одного боку, 
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їх  можна  вважати  заручниками  системи,  з  іншого  –  вони  сприяли  зміцненню 
радянської ідеологічної системи, пропагуючи соцреалізм у мистецтві й ігноруючи 
тогочасні  світові  мистецькі  тенденції.  Поряд  з  тим  виконання  «соціального 
замовлення» влади в галузі культури (організація конференцій, виставок, пленерів, 
оформлення офіційних заходів, створення пам’ятників діячам радянської держави не 
лише  сприяло  вихованню  населення,  поширенню  знань  про  минуле  краю, 
українське та зарубіжне мистецтво, а й створювало «безпечний щит» для наукової 
діяльності.

У публікаціях  музикознавчої  науки  відбулося  посилення  культурологічної 
спрямованості,  у  теорії  музики  сформовано  нові  міждисциплінарні  підходи  до 
осмислення  музичного  твору,  в  етномузикології  окреслено  проблеми  жанрового 
складу,  специфіки  жанрово-тематичних  груп  музичного  фольклору,  методології 
вивчення  народнопісенної  творчості,  її  класифікації,  народного  епосу, 
інструментознавства,  ширше  розгорнуто  вивчення  міжнаціональних  зв’язків 
української народнопісенної творчості; професійне зростання виявилося в музичній 
критиці  й  публіцистиці.  Досягнення  українською  музикознавчою  наукою  якісно 
вищого рівня зумовило розвиток національної музично-енциклопедичної культури. 
Від 1980-х рр. експедиційну роботу та каталогізацію музичного фольклору регіону 
здійснювали  Інститут  мистецтвознавства  та  етнології  ім. М. Т. Рильського 
АН УРСР, окремі кафедри Київської та Львівської консерваторій. 

Незважаючи  на  постійний  тиск  і  контроль  влади,  зберігався  національний 
характер  праці  більшості  дослідників  образотворчого  мистецтва.  Національну 
складову  художніх  явищ  досліджено  у  працях  П. Білецького,  Г. Логвина, 
П. Жолтовського,  В. Овсійчука.  Водночас  виростала  нова  генерація 
мистецтвознавців (Р. Яців, В. Голубець та ін.) із загостреним баченням українських 
малярських здобутків у контексті європейської художньої культури, яка додавала до 
своєї  творчості  певні  аспекти  новаторських  теоретико-методологічних  підходів  у 
дослідженні мистецького життя в Україні, зокрема в її західному регіоні. 

Під  пильним  наглядом  компартійного  керівництва були  театрознавці. 
Драматургам,  історикам  театру не  дозволяли торкатися  серйозних  проблем 
суспільного та  економічного життя,  критикувати колгоспний лад чи пропагувати 
заокеанське життя діаспори.

Влада  намагалася  залучати  вчених-гуманітаріїв  до  активної  громадсько-
політичної  діяльності,  однак  не  стільки  задля  формування  їх  організаторських 
здібностей,  скільки  з  метою  використання  їх  потенціалу  для  утвердження 
соціалістичного  ладу.  Тож  альтернативні  до  офіційно  дозволених  форми 
громадської  активності  влада  не  тільки  не  підтримувала,  а  й  жорстоко 
переслідувала. Мотивацією до цієї праці були як пропагандивні заклики, соціальні 
ритуали і норми радянського життя, так і перспективи отримати зростання кар’єри і 
матеріальних  благ  (орденів  та  медалей,  почесних  звань,  державних  премій, 
позачергового  отримання  автомобілів,  путівок  за  кордон).  Важливими 
інструментами  формування  позитивного  ставлення  до  суспільно-політичної 
діяльності стала розгалужена мережа політичної освіти для науковців: теоретичні 
семінари  з  марксизму-ленінізму  і  політгодини,  які  проводились  у  кожному 
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мистецтвознавчому  осередку,  методологічні  конференції  та  семінари  обласного, 
районного і міського рівнів, Вечірній університет марксизму-ленінізму, різноманітні 
заходи в Будинку політичної освіти, творчих спілках тощо.

Прикметною рисою сьогодення є  розширення тематичного поля аналізованої 
проблеми,  наповнення її  архівними матеріалами,  критичне осмислення спадщини 
радянської  науки  в  галузі  гуманітаристики,  застосування  новітніх  методик 
дослідження,  що  дало  змогу  неупереджено  розглянути  функціонування  окремих 
галузей  знань  в  умовах  тоталітаризму  (авторитаризму),  відтворити  складні 
стандарти життя та творчості учених західного регіону України.
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АНОТАЦІЯ
Гуменюк Т.І. Гуманітарні науки в західних областях УРСР (1944–1991). – 

Рукопис.
Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  історичних  наук  за 

спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки. – Державний вищий навчальний 
заклад  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет  імені 
Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2016.

У  дисертації  комплексно  здійснено  системний  аналіз  функціонування 
гуманітарних  наук  у  західних  областях  УРСР  у  1944–1991 рр.,  окреслено 
перспективи дослідження цієї тематики. Висвітлено становище гуманітарних наук в 
умовах  ідеологізації  наукового  життя,  критично  проаналізовано  проблематику 
досліджень основних наукових осередків – Інституту суспільних наук АН УРСР, 
Музею  етнографії  і  художнього  промислу  АН  УРСР,  спеціалізованих  вищих 
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навчальних закладів  Львова,  Івано-Франківська,  Тернополя,  Чернівців,  Ужгорода, 
Луцька  та  Рівного.  Розглянуто  суспільно-політичні  умови розвитку  гуманітарних 
наук  та  результати  наукової  діяльності  істориків,  філософів,  філологів, 
мистецтвознавців  регіону. З’ясовано  здобутки  вчених  у  галузі  історичного 
краєзнавства, історії філософської думки, історичної лексикографії та діалектології, 
фольклористики, українського музикознавства та художнього мистецтвознавства.

Висвітлено заходи влади щодо залучення вчених-гуманітаріїв до громадсько-
політичної діяльності з метою утвердження ідеалів соціалістичного ладу. Показано, 
що мотивацією до цієї праці були як пропагандистські заклики, соціальні ритуали і 
норми  радянського  життя,  так  і  перспективи  отримати  зростання  кар’єри  і 
матеріальних благ.

Ключові  слова:  гуманітарні  науки,  наукові  осередки  АН  УРСР,  кафедри 
вищих навчальних закладів, західні області УРСР, ідеологізація наукового життя.

АННОТАЦИЯ
Гуменюк Т.И.  Гуманитарные науки в западных областях УССР (1944–

1991). – Рукопись .
Диссертация  на  соискание  ученой  степени  доктора  исторических  наук  по 

специальности  07.00.07  –  история  науки  и  техники.  –  Государственное  высшее 
учебное  заведение  «Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический 
университет имени Григория Сковороды». – Переяслав-Хмельницкий, 2016.

В диссертации комплексно осуществлен системный анализ функционирования 
гуманитарных  наук  в  западных  областях  УССР  в  1944–1991 гг.,  определены 
перспективы исследования этой тематики. Отражено положение гуманитарных наук 
в  условиях  идеологизации  научной  жизни,  критически  проанализировано 
проблематику исследований основных научных центров – Института общественных 
наук  АН  УССР,  Музея  этнографии  и  художественного  промысла  АН  УССР, 
специализированных  высших  учебных  заведений  Львова,  Ивано-Франковска, 
Тернополя,  Черновцов,  Ужгорода,  Луцка  и  Ровно. Рассмотрены  общественно-
политические условия развития гуманитарных наук и результаты научной работы 
историков, философов, филологов, искусствоведов региона. Выяснено достижения 
ученых  в  области  исторического  краеведения,  истории  философской  мысли, 
исторической  лексикографии  и  диалектологии,  фольклористики,  украинского 
музыковедения и художественного искусствоведения.

Освещены  меры  властей  по  привлечению  ученых-гуманитариев  к 
общественно-политической  деятельности  с  целью  утверждения  идеалов 
социалистического  строя.  Показано,  что  мотивацией  к  этой  работе  были  как 
пропагандистские призывы, социальные ритуалы и нормы советской жизни, так и 
перспективы получить рост карьеры и материальных благ.

Ключевые слова: гуманитарные науки, научные центры АН УССР, кафедры 
высших  учебных  заведений,  западные  области  УССР,  идеологизация  научной 
жизни.

SUMMARY
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Humeniuk T. I. The Humanities in the western oblasts of the Ukrainian SSR: 
1944–1991. – Manuscript. 

The thesis for a doctor degree in historical sciences, speciality 07.00.07 – the history 
of  science  and  technology.  –  State  Institution  of  Higher  Education  «Pereyaslav-
Khmelnytsky  Hryhoriy  Skovoroda  State  Pedagogical  University».  –  Pereyaslav-
Khmelnytsky, 2016.

The dissertation deals with a systematic analysis-based inquiry into the state of the 
humanities  in  the western oblasts  of  the Ukrainian SSR in 1944–1991 and with well-
grounded features of its perspective. The research highlights the humanities in conditions 
of scientific life ideology, so does the paper focus on problems research into the main 
scientific centers – Social Sciences Institute of the Academy of Science of the Ukrainian 
SSR, the Museum of Ethnography and Crafts of Academy of Sciences of the Ukrainian 
SSR, specialized higher educational  establishments in Lviv, Ivano-Frankivsk,  Ternopil, 
Chernivtsi,  Uzhhorod,  Lutsk  and  Rivne.  The  specific  feature  of  historical  science 
development since the mid 50-s and the first half of the 60-s in the XX-th century was its 
close  relation  with  the  ideological  and propaganda tasks  of  the  party;  with the works 
dedicated  to  anniversary  dates,  state  leaders,  October  revolution,  the  united  western 
Ukrainian lands with the Ukrainian SSR as being part of the Soviet Union, the victory in 
the Great Patriotic War. 

Social  and  political  conditions,  the  results  of  scientific  works  by  historians, 
philosophers, philologists, regional artists, have also been subject to investigation, as well 
as  scientists’  contributions  to  the  fields  of  historical  ethnography,  the  history  of 
philosophical idea, historical lexicography and dialectics,  folklore, the Ukrainian music 
and art studies. It is emphasized that special attention is paid to make the region soviet, to  
the  history  of  the  working  class  and  peasantry,  to  social  and  economic,  and  cultural 
changes.  The basic  achievement of  historiography was the work about the history and 
culture of the Ukrainian western region named «The Triumph of the historical truth. The 
natural  unity  of  the  western  Ukrainian  lands  in  indivisible  Ukrainian  Soviet  country» 
(1968) by Social Sciences Institute of the Academy of Science of the Ukrainian SSR and 
also there were historical studios headed by I. Krypiakevych, O. Terletskyi which were 
devoted to the history of Galitsia-Volyn principality and Zaporozhian Cossacks. Ukrainian 
publishing and special historical disciplines by Ya. Isaievych, O. Matsiuk, V. Havrylenko, 
R. Zvarych, foreign Ukrainian studies by Ya. Dashkevych were of great importance then.

It is proved that at post-war time archeologists started to make archeological maps 
where ethno cultural oblasts, cultural and territorial regions were specified. Since 1950-s 
much light is shed on the study of the workers’ way of life and on collective farmers in the 
Ukrainian  SSR.  As a  result,  there  were  regional  editions  «The History  of  Towns and 
Villages in the Ukrainian Soviet Social Republic» in many volumes, essays, the opening 
of museums in Lviv and Uzhhorod.

Scientists-philosophers  studied  problems  of  Ukrainian  national  and  cultural 
regeneration of the end of the XVI-th – the beginning of the XVII-th cent., the way of 
study in Ostroh Academy, in Lviv and Kyiv brotherhood schools,  analyzed polemists’ 
philosophical views. Connoisseurs in religion published archeological works ordered by 
the authority, held sociological questionnaire not often approved by authorities, which, as 



40

a rule, were not ignored. Due to philologists of the region, the compilation of the historical 
dictionaries in Ukrainian, urgent issues in dialects started to be worked out.

It is found out that most researchers’ works involved in fine arts are characterized 
by  national  character  despite  of  constant  authorities’  pressure  and  control;  new 
interdisciplinary approaches to music comprehension were carried out; the problems of 
genre composition, specific features of genre and thematic groups in musical folklore were 
specified;  much  focus  was  concentrated  on  methodology  of  folk-song  creation,  its 
classification, folk epos and instrumental studies. There was a considerable professional 
increase in musical criticism and publishing. 

It is revealed that authorities took measures to draw scientists-humanitarians into 
social and political activity with the aim of socialistic ideals confirmation. It is pointed out 
that motivation was as propaganda, social rituals and standards of the soviet life as the 
opportunity of promotion in career and prosperity.

Key words:  the humanities,  scientific centers of the Academy of Science of the 
Ukrainian SSR, departments in higher educational establishments, the western oblasts of 
the Ukrainian SSR, scientific life ideology.


