
Тема 17. Культура України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

Умови розвитку культури: 

 буржуазні реформи в імперіях створили кращі умови для культурного розвитку; 

 завершення промислового перевороту зміцнило матеріальну базу, стимулювало 

розвиток освіти й науки; 

 значна роль підприємців-меценатів, що виділяли суттєві кошти на розвиток 

культури; 

 народницька ідеологія спрямувала увагу інтелігенції на селянство, вивчення 

проблем етнографії, мови, фольклору. Національний рух об’єднував культуру в 

обох імперіях; 

 поширення в Україні  модернізму -  напрямку у світовому мистецтві  та літературі. 

Модерністи зображали дійсність як царство абсурду й хаосу. В той же час їх пошук  

був спрямований  «вглиб» людини, їхній творчості характерні прагнення 

переосмислити чинну реальність, відділити особистісне від загального тла 

реальності.   

Освіта:  

Мережа закладів початкової освіти  після реформи 1864 р. розширилась за рахунок 

початкових народних училищ. 

Середню освіту здобували в класичних гімназіях, та реальних училищах  

Вищу освіту давали університети Києва, Харкова, Львова 

1865 р.  – відкриття Новоросійського університету в Одесі 

1875 р.  – відкриття університету в Чернівцях 

1878 р. відкриття жіночих курсів у Києві поклало початок вищій жіночій освіті 

З’являються вищі спеціалізовані навчальні заклади для підготовки спеціалістів з різних 

галузей промисловості та духовної сфери: 

* Львівський і Київський політехнічні інститути; 

* Харківський технологічний інститут; 

* Харківський ветеринарний інститут   

 

 

 

 



Видатні вчені Творчі здобутки вітчизняних науковців 

І. Мечников видатний біолог, створив в Одесі першу в 

Російській імперії бактеріологічну станцію, 

засновник клітинної теорії імунітету. 

Перший з українських науковців одержав 

Нобелівську премію за вивчення імунної 

системи (1908 р.) 

Д. Заболотний мікробіолог і епідеміолог, запропонував 

ефективні методи  у боротьбі з чумою, 

холерою та іншими  інфекційними 

захворюваннями   

Л. Мацієвич видатний авіатор. Першим запропонував 

побудувати авіаносець 

Л. Лутугін гірничий інженер, створив геологічну карту 

Донбасу 

В. Вернадський велика заслуга у вивченні мінеральних 

багатств України 

В. Антонович видатний історик, автор праці «Бесіди про 

часи козацькі на Україні» 

М. Грушевський видатний історик, розпочав видавати свою 

працю 10-томну «Історію України-Руси» 

Д. Яворницький вивчав історію українського козацтва, 

автор праці «Історія запорізьких козаків» у 

трьох томах 

А. Кримський довів український характер мови давнього 

Києва, а також був видатним сходознавцем.  

І. Пулюй  фізик, відкрив випромінювання , за що В. 

Рентген, оскільки першим опублікував 

матеріали, отримав Нобелівську премію. 

 

Особливості розвитку української літератури в другій половині ХІХ ст. 

 одночасно розвивалися і взаємно збагачувалися романтизм, натуралізм,  реалізм 

(літературний напрям, що передбачав зображення світу за принципом 



правдоподібності. Для нього характерна тематика із щоденного життя, побутові й 

жанрові сцени); 

 серед нових тем української літератури – болюче розшарування селянства, життя 

промислових робітників, боротьба народу проти національного і соціального 

гноблення, пошуки інтелігенцією свого місця в суспільстві; 

 центральною фігурою художніх творів стала людина з народу; 

 розвиток різних жанрів – епічних романів, повістей, оповідань, новел, фейлетонів; 

 активно висвітлюються болючі соціальні проблеми, аналізуються тогочасні 

соціальні суперечності. 

Видатні письменники та поети Творча діяльність 

П. Куліш написав перший національний історичний 

роман «Чорна рада» 

Марко Вовчок започаткувала реалізм у художній прозі. 

Першою  соціальною  повістю була її 

«Інститутка» 

І. Нечуй-Левицький утвердив в літературі жанр соціальної 

повісті. Його перу належить «Кайдашева 

сім’я», «Микола Джеря», «Бурлачка» 

П. Мирний автор соціально-психологічних романів. 

відомі твори «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?», «Повія» 

Л. Українка поезія, драматичні поеми «Бояриня», 

«Лісова пісня», «Камінний господар» 

І. Франко видатний поет («Каменярі», збірка 

«Зів’яле листя», поема «Мойсей»), проза 

(«Перехресні стежки»), драма 

(«Украдене щастя») 

М. Коцюбинський лідер українського модернізму, автор 

творів «Fata morgana”, «Тіні забутих 

предків» 

О. Олесь найпопулярніший  український поет 

початку ХХ ст. Автор поетичних творів «З 

журбою радість обнялася», «По дорозі в 

казку» 

 

 



Особливості розвитку архітектури: 

 великі масштабні забудови; 

 застосування нових технологій  та матеріалів (бетон, залізо, залізобетон); 

 втрата єдиного архітектурного стилю і поширення еклектики – поєднання 

елементів різних стилів та напрямків; 

 поширення  такого напрямку, як модерн, для якого характерні примхливі форми, 

принцип асиметрії та вільного планування, символіка, нові технічні й 

конструктивні засоби для створення незвичайних, підкреслено індивідуальних 

будівель. 

Історично-культурні пам’ятки Творці 

Резиденція православних митрополитів 

Буковини і Далмації в М. Чернівці (нині 

національний університет) 

архітектор Й. Главка 

Володимирський собор у м. Києві збудований за участю О. Беретті 

будівля оперного театру в м. Одеса архітектори Ф. Фельнер і Г. Гельмер 

 будинок Національної опери України та 

будинок з химерами у м. Києві 

архітектор В. Городецький 

будинок Полтавського губернського 

земства (нині Полтавський краєзнавчий 

музей) 

архітектор В. Кричевський 

будинок страхового товариства «Дністер» у 

м. Львів 

 архітектор І Левинський 

пам’ятник Б. Хмельницькому у                    

м. Києві та І. Котляревському у Полтаві 

скульптори М. Микешин і Л. Позен 

 

Видатні художники Картини 

М. Пимоненко «Святочне Ворожіння» 

С. Васильківський «Козаки в степу» 

І. Рєпін «Запорожці пишуть листа турецькому 

султанові» 

І. Труш Портрети Лесі Українки, Івана Франка, 

Михайла Грушевського 

О. Мурашко «Дівчина в червоному капелюсі» 



Представники театрального мистецтва Здобутки вітчизняних митців 

М. Старицький п’єси «Не судилося», «За двома зайцями», 

«Маруся Богуславка» 

М. Кропивницький  «п’єса Дай серцю волю, заведе в неволю» 

І. Карпенко-Карий п’єси «Безталанна», «Наймичка», «Мартин 

Боруля»» 

М. Садовський видатний актор, у 1906 р. створив у Полтаві 

перший український стаціонарний 

професійний театр 

М. Заньковецька видатна українська актриса 

 

    Основоположником української національної класичної музики став Микола 

Лисенко. Він створив низку опер: «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда», 

«Наталка Полтавка»; перші дитячі опери: «Коза-Дереза», «Пан Коцький». У 1904 році М. 

Лисенко відкрив першу в Україні музично-драматичну школу. 

     Найкращою співачкою тогочасного світу музична критика називала Соломію 

Крушельницьку. У її репертуарі було близько 60 опер,  голос співачки чули найкращі 

оперні театри світу.  

   У 1862-1863 рр. було написано твір, який став національним, а тепер державним 

гімном України – «Ще не вмерла України…». Авторами якого були поет, вчений-

фольклорист П. Чубинський і композитор  М. Вербицький.  

   Поступ української культури був пов’язаний з діяльністю деяких підприємців, таких 

як, родини Терещенків, зокрема Миколи Терещенка, Симоненків, Ханенків (особливо 

Богдан Ханенко), які були відомими меценатами, віддавали значні кошти на 

будівництво й утримання закладів освіти, культури, охорони здоров’я, допомагали 

діячам української культури. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятник Богдану Хмельницькому в 

Києві. 1888р. скульптор М.Микешин 

Картина «Козаки в степу». 1890. 

С.Васильківський 

Картина «Дівчина в червоному 
капелюсі». 1902-1903р.р.             

О. Мурашко. 

Картина «Святочне Ворожіння». 

1888. М. Пимоненко. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина «Запорожці пишуть листа 

турецькому султанові». 1880-1891рр. 

І.Рєпін 

Картина «Портрет Лесі Українки».   

1900р. І. Труш. 

Пам'ятник Тарасові Шевченку в Ромнах. 

1918р. Скульптор І.Кавалерідзе 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок Полтавського губернського 

земства. 1903-1908рр. 

Будинок з Химерами в Києві.        

1902-1903 рр.  

Будівля театру в Одесі. 1883—1887 рр. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Володимирський собор у Києві. 

1862-1896рр. 

Резиденція православних митрополитів Буковини 

і Далмації в Чернівцях. 1864-1873рр. 


