
ЙОСИП ОЛЕСЬКІВ –

ПРОФЕСОР 

ВИЩОЇ РІЛЬНИЧОЇ ШКОЛИ В 

ДУБЛЯНАХ



УКРАЇНСЬКА АГРАРНА НАУКА І ОСВІТА У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ 

( ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

В. В. Снітинський, 

А. Д. Копитко, 

Л. А. Пинда, 

М. В. Павлюх,

А. Куза

ЛЬВІВ–2018



• Формування системи українських аграрних інституцій в Східній Галичині

 1.1. Просвітньо-економічна і науково-дослідна діяльність товариства «Просвіта» 

 1.2. Крайове Господарське Товариство "Сільський господар" (1899-1944): основні 

віхи історії

 1.3. Суспільна агрономія: теорія і практика організації

 1.4.Сільськогосподарська кооперація: форми і методи співпраці

• ІІ. Сільськогосподарське шкільництво та освіта в Східній Галичині

 2.1. Формування українських освітніх інституцій аграрного профілю

 2.2. Хліборобський вишкіл молоді при товаристві "Сільський господар"

 2.3. Сільськогосподарські школи в Галичині.

ЗМІСТ ВИДАННЯ «УКРАЇНСЬКА АГРАРНА НАУКА І ОСВІТА 

В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПЕРША 

ПОЛОВИНА XX СТ.).»



 ІІІ. Українські сільськогосподарські видання і господарсько-

кооперативні часописи Східної Галичини. 

 ІV. Видатні постаті української аграрної науки та освіти в 

Східній Галичині (33 постаті)

• V. Словник базових понять та категорій, використовуваних в 

українській аграрній науці та освіті. 

• VI. Хронологічна таблиця.



• Олеськів Йосип (28.09.1860, с. Нова Скварява, 
сучасний Жовківський р-н Львівської обл. – 18.10.1903, 

м. Сокаль, нині Львівська обл.). Народився в родині 
греко-католицького священика. Навчався в Львівській 

академічній гімназії, яку в 1878 р. закінчив з 
відзнакою. Вищу освіту здобув у Львівському 

університеті, де спочатку навчався на юридичному, а 
згодом – філософському факультеті. Паралельно 

відвідував лекції з анатомії рослин, мінералогії та 
психології, студіював органічну хімію, геологію, 

ботаніку. Після закінчення навчання в університеті 
став аспірантом професора Цісельського.

• На роботу  в Дубляни у Вищу Рільничу школу

Й.  Олеськіва запросив професор В. Тинєвський. Тут у 
1887-1891рр. Й. Олеськів працював  доцентом  
рільництва  та ботаніки. Саме в цей період він 

здійснював дослідження змін пір року і їх вплив на 
плодові культури. Його праці були дуже корисні у 

практичному садівництві.



Наукова діяльність Й. Олеськіва пов’язана з діяльністю «Просвіти», де він

активно пропагував ідею розвитку садівництва, городництва, молочарства. Також

він приділяв увагу організаційним питанням сільського господарства краю.

Враховуючи його знання і досвід, в 1892 р. на засіданні Головної управи «Просвіти»

Й.Олеськіва обрано членом управи цієї організації.

У зв’язку з відзначенням 50-річчя ліквідації панщини «Просвіта» оголосила

конкурс на створення роботи, котра б популярно висвітлила історію сільського

господарства Галичини за період 1848-1898 рр. Найвідомішими з поданих на конкурс

робіт є твори:

- Л. Селянського («У п’ятдесяту річницю знесення панщини і відродження Галицької 

Русі»);

- Й. Олеськіва («Розвій селянського господарства у Східній Галичині 1848-1898»); 

- І. Франка («Панщина та її скасування 1848 року в Галичині»). 

«Просвіта» сприяє випуску праць Й. Олеськіва з фахових питань розвитку сільського 

господарства. 

Й. Олеськіва та І. Франка, зважаючи на близькість їхніх поглядів щодо шляхів 

соціально-економічного та культурного розвитку Галичини, об’єднувала багаторічна 

співпраця та дружба. 



в 1897 р. вона видала його книгу «Про садівництво, городництво і молочарство», 
присвячена стану та перспективам їх поступу у Галичині:

автор обґрунтував:

• економічну доцільність вирощування яблунь, груш, слив, вишень з метою реалізації
їх на столичних ринках Відня.

• для зростання цієї галузі сільського господарства необхідні умови – відповідні
клімат та ґрунти.

• при закладанні садів, на думку вченого, господарям необхідно попрацювати над
вибором сортів яблук, щоб сади були прибутковими.

він звернув увагу  на:

 необхідність  заснування  кооперативних молочарських  спілок,

 необхідність підвищувати  продуктивність  худоби і  поліпшувати  якість  молочних 
продуктів  галицьких  селян 

Й. Олеськів рекомендував:

 галицьким селянам   організовувати   молочарські  спілки,    економічно 
обґрунтувавши їх перевагу

 описав описав роботу перших спілок такого типу в с. Ленки (повіт Пильзненський)



ЧАСОПИСИ, В ЯКИХ ДРУКУВАВСЯ ПРОФЕСОР

ЙОСИП ОЛЕСЬКІВ


