
Тема 14.  Культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. 

Причини культурних зрушень у першій половині ХІХ ст. 

 потреба у кваліфікованих кадрах для промисловості, сільського 

господарства і торгівлі; 

 початок українського національного відродження; 

 вплив передових західноєвропейських ідей. 

Мережа установ народної освіти 

Навчальні заклади Призначення Рівень освіти 

парафіяльні школи для людей «найнижчих» 

станів 

початкова освіта 

повітові училища для дітей дворян, 

купців, урядових 

службовців, ремісників 

та інших заможних 

жителів міст 

початкова освіта 

гімназії  для дітей дворян середня освіта 

ліцеї, університети для дітей дворян вища освіта 

 

У першій половині 19 ст. в Україні з’являються вищі навчальні заклади: 

Ліцеї – їх в Наддніпрянщині було три 

 Волинський ліцей у Кременці 

 Ліцей ім. Рішельє в Одесі 

 Ніжинський ліцей 

Відкриття університетів 

 1805 р. – відкриття університету в Харкові, ініціатор Василь Каразін; 

 1834 р. - відкриття університету в Києві. Першим ректором був 

Михайло  Максимович 

 З 1784 р. працював університет у Львові 

У 1817 р. було закрито Києво-Могилянську академію 

 

Видатні вчені Напрям наукової діяльності 

Тимофій Осиповський професор Харківського університету, 

відіграв велику роль у розвитку 

математики, фізики, астрономії  

Михайло Остроградський видатний математик. Його праці з 

аналітичної геометрії, математичного 

аналізу, теорії чисел визначали 

математичне життя Росії 



Василь Каразін створив першу в Україні 

метеорологічну станцію на 

Харківщині в с. Кручик 

Михайло Максимович вчений-природознавець. Серед його 

наукових праць найбільш відома 

книга «Основи ботаніки» 

Микола Маркевич історик, автор п’ятитомної «Історії 

Малоросії» 
 

  Найвизначнішим трактатом на початку ХІХ ст. була «Історія Русів», 

видана у 1846 р. Осипом Бодянським 

    Характерним явищем культурного життя був романтизм – художній 

метод та ідейний, літературний і мистецький напрям у літературі, 

мистецтві, у  якому поєднувалися  ідеалізація минулого та заклик до 

оновлення суспільного життя. Йому характерні переосмислення ідей 

Просвітництва, увага до сильного героя, прагнення до свободи. 

Основні творчі методи літератури – просвітительський реалізм і 

романтизм. Саме реалізм став основним творчим методом у творчості             

Т.Г.Шевченка 

Основні жанри – поеми, байки, балади, соціально-побутова п’єса, 

сентиментальна повість. 

 

Представники української 

літератури 

Особливості творчості 

І.Котляревський «батько нової української літератури. 

Твори – «Енеїда», «Наталка-

Полтавка», «Москаль-чарівник»  

Г.Квітка - Основ’яненко основоположник художньої прози в 

новій українській літературі, 

засновник жанру соціально-побутової 

комедії. Найвідоміші повісті-

«Конотопська відьма», «Маруся», 

п’єси – «Сватання на Гончарівці», 

«Шельменко-денщик». 

П.Гулак- Артемовський байкар, автор романтичних балад. 

Започаткував в українській літературі 

відповідні жанри. Хрестоматійною є 

його байка «Пан та собака». 

Є.Гребінка писав романи та повісті російською 

мовою. Є автором кількох 

україномовних байок які принесли 

йому літературну славу.  



Т.Шевченко  у його геніальній творчості  

завершилося формування нової 

української літератури. У 1840 р. 

вийшла перша поетична збірка 

«Кобзар». Видатним майстром поет 

постає у творах «Гайдамаки», 

«Кавказ», «Сон», «Єретик»,  

«Заповіт» та  багатьох інших творах.  

   Центрами  театрального мистецтва стали Харків і Полтава, де зародився 

український професійний театр. Директором і режисером Харківського 

театру був Григорій Квітка - Основ’яненко, у складі трупи виділявся            

М. Щепкін. Він же разом з Іваном Котляревським очолив Полтавський 

театр. Автором першої української національної опери був оперний співак, 

композитор С. Гулак-Артемовський. У 1862 р. він створив оперу 

«Запорожець за Дунаєм». Видатним українським композитором був 

Михайло Вербицький. 

У зв’язку з розвитком міст важливе місце посідала архітектура і 

скульптура.  Панував класицизм, який характеризується строгими і чіткими 

архітектурними формами, відмовою від пишного оздоблення.  

Пам’ятки архітектури та 

скульптури 

          Автори 

будівля Київського університету. 

Інститут шляхетних дівчат 

зведені за планами Ворфоломей 

Беретті 

пам’ятник князю Володимиру скульптори В.Демут-Малиновський, 

П. Клодт, К. Тон 

Потьомкінські сходи, будівля старої 

брами в Одесі 

архітектори Ф. Боффо,               Г. 

Торрічеллі 

пам’ятник градоначальникові та 

генерал-губернатору                    А. де 

Рішельє в Одесі 

скульптор Іван Мартос 

парк «Софіївка» в Умані автор проекту був польський офіцер 

Людвік Метцель 

 

Видатні українські художники Особливості творчості 

Василь Тропінін  своєю творчістю відкрив нову епоху 

портретного живопису. 

Найціннішими творами митця є 

портрети подільських селян-кріпаків. 

Справжнім шедевром є картина 

«Дівчина з Поділля». 

Василь Штернберг його твори є найкращим зразком 

пейзажного жанру. Серед них 

«Садиба Г. Тарновського в 

Качанівці». 



Тарас Шевченко його творчість стала найвищим 

досягненням українського мистецтва 

першої половини ХІХ ст. 

Найвідоміші твори «Автопортрет», 

«Катерина», серія перших в 

українській графіці офортів 

«Мальовнича Україна» на 

історичну тематику. 

 

«Галицько-руська матиця» - це культурно-освітнє товариство, створене 16 

липня 1848 р. у Львові. Основна мета організації – видання дешевих 

підручників і книг для народу українською мовою, розвиток шкільництва на 

західноукраїнських землях. 

Собор руських учених – перший просвітницький з’їзд у Львові, який 

відбувся у жовтні 1848 р. Скликаний Головною Руською Радою, Собор 

окреслив програму організації української науки та народної освіти, схвалив 

єдину граматику української мови, заявив про впровадження рідної мови в 

усі школи.  

Якщо в Західній Україні культурний розвиток був пов’язаний з діяльністю 

священників, то на Правобережжі греко-католицька церква у 1839 році 

царською владою була ліквідована.  

 

                 «Дари в Чигирині» 

                                                                                                                «Катерина» 

 

  

 

«Автопортрет» 

Т.Шевченка 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятник князю Володимиру в Києві. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівля Київського університету. 1837-1843 рр. Архітектор В.Баретті 

 

«Дівчина з Поділля» Василь         

Тропінін 

 

Памятник градоначальнику та 

генерал-губернатору А. де 

Рішельє в Одесі.   Скульптор 

І.Мартос 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Садиба Г.Тарновського в Качанівці». В.Штернберг. 1837р. 

 

 

 

 

 


