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Національне відродження у першій половині ХІХ ст. відбувалося 

переважно у сфері розвитку культури. 

Навчальні заклади були чотирьох розрядів: 1) парафіяльні школи – для 

людей найнижчих станів; 2) повітові училища – для дворян, купців, урядових 

службовців, ремісників; 3) гімназії – для дворян і чиновників; 4) ліцеї та 

університети – для дворян. Більшість населення України було неписьменним. 

В той час в Україні було 19 гімназій, 2 ліцеї – Одеський (1817 р.) і Ніжинський 

(1832 р.), Київська духовна академія і 2 університети – Харківський (1805 р.) і 

Київський (1834 р.). На західноукраїнських землях були: Львівський 

університет (1661 р.), Львівська Технічна академія (1844 р.), Кременецький 

ліцей (1805 р.). 

Політика асиміляції, яку провадив російський уряд, базувалася на 

централізації науки, освіти й культури. У 1812р. було створено Міністерство 

народної освіти, запроваджено державне керівництво школою, внесені певні 

зміни до системи діючих шкіл. У кожному губернському місті створювалися 

гімназії, в повітовому — повітове училище. Характерно, що нові університети 

засновувалися в колонізованих землях: у 1802 р. було відкрито Дерптський 

університет, у 1804 — Казанський, у 1805 — Харківський, у 1834 — 

Київський; реорганізовано в університет Головну Віденську школу. 

У задумі організації цих університетів малися на увазі поширення 

"общерусской" культури. Так, російський цар Микола І, висловлюючися з 

приводу відкриття Київського університету, говорив: "Університет — це мій 

твір, але я перший покладу на нього руку, якщо здається, що він не відповідає 

своєму призначенню. А призначення університету — поширювати російську 

культуру ...". 

Фактично ці навчальні заклади відіграли протилежну роль: дали змогу 

не тільки російській, але й місцевій молоді ознайомитися як із офіційно 

викладеною, так зі своєю історією. 

У Східній Україні вся система освіти була російськомовною. Це 

стосується університетів (Київ, Харків, Одеса), учительського інституту в 

Ніжині, 129 гімназій, мережі реальних і комерційних училищ, інститутів 

благородних дівчат, 1618 міністерських, земських і парафіяльних шкіл. 

Зрештою, і в Галичині українські школи складали мізерний відсоток (одна 

школа на 820 тис. населення, тоді як одна польська на ЗО тис. населення). 

Зусилля відомих педагогів (К. Ушинського, М. Пирогова), зорієнтовані на 



виховання гармонійної людської особистості, здійснювались у несприятливих 

як мовних, так і етико-громадських умовах. 

У середині XIX ст. стан українського шкільництва можна було оцінити 

як катастрофічний. Колишні середні школи з українською мовою навчання 

перетворилися на духовні семінарії, а нові, як уже говорилося, були 

російськомовними. "Ці всі школи, — писав Мирослав Семчишин, — були 

чужими для українського народу не тільки мовою, але й програмою, бо в усіх 

читанках і підручниках говорилося тільки про руський народ, його звичаї, 

життя, історію. Про свою батьківщину українська дитина нічого не 

довідалась". На Правобережжі гнітило польське шкільництво. Діти українців 

не мали майбутнього, вони виходили зі школи, не маючи підготовки зі своєї 

мови, культури, історії. Імперії потрібні були сліпі раби, глухонімі 

послушники без роду, без племені. 

За часів боротьби за визволення селянства з кріпацької неволі головним 

завданням української громадської культурної праці було поширення народної 

освіти, заснування недільних шкіл для дорослих. Недільні школи у колишній 

імперії з'явилися найраніше у Києві під захистом обраного куратора округу М. 

І. Пирогова і за діяльної участі професора П. В. Павлова. У жовтні 1859 р. 

перша недільна школа була відкрита в Києві при Подільському повітовому 

училищі. У 1860 р. про відкриття недільної школи клопочуться 

цукрозаводчики К. М. Яхненко і П. Ф. Симиренко. 

В організації шкіл беруть участь Т. Шевченко, М. Драгоманов, Ф. 

Вороний, брати Стефановичі, О. Стоянов, П. Чубинський, П. Житецький. 

Засновані школи в Чернігові, Каневі, Переяславі, Полтаві. 

Дещо по-іншому складалась освітницька діяльність у Галичині, де 70-ті 

роки проходять під знаком розвитку шкільництва і виходу у світ цілої серії 

підручників — перекладних та оригінальних, написаних авторами для нижчої і 

середньої школи — з української мови, літератури, географії, математики, 

латини, природознавства, фізики, мінералогії, граматики грецької мови, 

філософії, історії церкви та ін. Авторами їх виступають О. Огоновський, О. 

Барвінський, В. Ільницький, А. Вахнянин, М. Полянський та ін. 

Центром національного відродження в Україні був Харківський 

університет. У 1841 —1849 рр. ректором університету був П. Гулак-

Артемовський — відомий український поет, літературознавець, педагог. 

Професор університету О. Потебня зробив найвизначніший внесок у розвиток 

вітчизняної науки того часу. Він методологічно поглибив дослідження 

української мови і літератури, започаткував психологічно-порівняльну школу 

в українському мовознавстві, обстоював рівноправність народів і мов. Тут 

сформулювалася своєрідна романтично-філософська школа, досліджувалася 

філософія Ф. Гегеля, І. Канта, І. Фіхте, Ф. Шеллінга. Плідну науково-

педагогічну діяльність здійснювали В. Каразін (з ініціативи якого засновано 

університет), І. Срезневський, А. Метлинський, М. Костомаров та інші вчені. 



У Чернігові й Києві широку культурно-просвітницьку діяльність провадив Б. 

Грінченко — український письменник, педагог, етнограф, автор першої книги 

для читання в школі українською мовою "Рідне слово", "Української 

граматики" та інших підручників. Велику цінність становить підготовлений і 

виданий Б. Грінченком "Словарь української мови" (1907—1909 рр.). 

Незважаючи на тотальну русифікацію, університети висунули цілу 

когорту вчених зі світовим ім'ям у галузі природничих та технічних наук, 

таких, як П. Тутківський, Д. Заболотний, М. Гамалія, І. Пулюй, І. 

Горбачевський, С. Тимошенко — аж до геніального В. Вернадського. Щодо 

гуманітарних наук, то рівень і світовий престиж визначили, насамперед, 

українці: М. Костомаров, М. Драгоманов, В. Антонович, О. Потебня, М. 

Дашкевич, Ф. Вовк. У галузі філософії з'являються праці П. Юркевича, С. 

Гогоцького, галицького філософа К. Ганкевича. 

 У процесі зростання національної свідомості в Україні того часу 

спостерігаємо відродження інтересу до національної історії. Українська 

інтелігенція починає досліджувати власну історію. 

 Серед відомих вчених – Микола Іванович Костомаров – видатний 

український історик, громадський діяч (1817–1885 рр.). Написав відомі праці з 

історії України: ―Б. Хмельницький‖, ―Руїна‖; з історії Росії – ―Русская история 

в жизнеописаниях еѐ главнейших деятелей‖. Костомаров був професором 

Київського університету. Микола Іванович відомий і як письменник-романтик. 

Автор таких збірок: ―Українські балади‖ і ―Вітка‖. Написав історичні драми 

―Сава Чалий‖ і ―Переяславська ніч‖. 

 Микола Андрійович Маркевич (1804–1860 рр.) – український історик, 

письменник, етнограф. Надрукував збірку ―Українські мелодії‖. Відома і його 

історична праця у 5 томах ―Історія Малоросії‖. Дуже цікава його колекція 

документів з історії України ХVІІ–ХVІІI ст. 

 Михайло Олександрович Максимович (1804–1873) – видатний 

український історик, природознавець, філолог, фольклорист, етнограф. 

Написав цікаву історичну драму ―Звідки пішла Руська земля за розповіддю 

Нестерової повісті і за іншими старовинними письменами руськими‖. Він є 

автором також низки праць з історії гайдамацького руху, опублікував багато 

цінних документів з історії України. 

 М.О. Максимович був ще і відомим ботаніком, одним із ранніх 

попередників еволюційної теорії англійського вченого Чарльза Дарвіна. 

 Харківський університет у першій половині ХІХ ст. став центром 

наукових досліджень. Відомий професор математики Т.Ф.Осиповський був 

ректором Харківського університету з 1813 по 1820 рр. Він створив тритомний 

―Курс математики‖. 



 Михайло Васильович Остроградський – видатний український 

математик, започаткував Петербурзьку математичну школу. Його основні 

праці висвітлюють питання з математичного аналізу, математики, фізики, 

аналітичної механіки. Михайло Васильович був у тісній дружбі з 

Т.Г.Шевченком. 

 У 1817 р. у Львові була створена культурно-освітня установа під назвою 

―Львівський інститут Оссолінських‖ (Оссолінеум). Засновником був 

М.Оссолінський – польський просвітитель, бібліограф, літературознавець та 

історик. Інститут мав два відділи: бібліотеку і музей. Інститут Оссолінських 

був просвітницьким центром того часу. 

Українська культура другої половини XIX ст., незважаючи на всі перепони, 

продовжувала успішно розвиватися. Цьому сприяли: по-перше, реформи 1860–

1870-х років (скасування кріпосного права, судова, земська, міська, освітня 

реформи); по-друге, бурхливий розвиток капіталістичних відносин. 

 В освіті зміни стали відчутними вже на межі 1860-х років. Молода 

інтелігенція, студенти, що об’єдналися в громади, активно займалися 

створенням недільних шкіл. У 1862 р. в Україні їх діяло понад 110. 

Викладання у багатьох із них велося українською мовою, видані були букварі 

та підручники, в тому числі ―Буквар‖ Т. Шевченка. Але того ж таки 1862 р. 

царський уряд вирішив закрити недільні школи, а багато їх організаторів та 

викладачів було заарештовано. 

 Політика реформ проводилась царизмом одночасно з політикою репресій 

проти української культури. Про це свідчив і відомий Валуєвський циркуляр 

1863 р., який загальмував розвиток української культури. Лише з початку 

1870-х років в Україні пожвавлюється культурно-освітня діяльність. У цей час 

значну підтримку шкільній освіті стали надавати земства. Вони збільшують 

асигнування на утримання і будівництво шкіл. З 1871-го по 1895 рр. 

асигнування зростають у 6 разів. Нового удару по розвиткові української 

культури завдав Емський указ Олександра II у 1876 р. Але й після цього не 

зникають прогресивні тенденції в культурі. У 1865 р. з ініціативи М.Пирогова 

в Одесі засновано Новоросійський університет. Таким чином на українських 

землях діяло вже п’ять університетів. Було відкрито також Ніжинський 

історико-філологічний інститут, Харківський технологічний, Київський 

політехнічний, Катеринославський гірничий інститути. 

 Певних здобутків у галузі освіти було досягнуто на Західній Україні: 

відкрито ряд вузів, у тому числі Чернівецький університет (1875), Львівський 

політехнічний інститут та Академію ветеринарної медицини, з 1869 р. 

запроваджувалось обов’язкове навчання дітей віком від 6 до 14 років. 

 Новим явищем було виникнення громадських наукових організацій. При 

Київському університеті створюються наукові товариства: філологічне, 



математичне, фізико-медичне, психіатричне, акушерсько-гінекологічне, 

товариство дослідників природи, історичне товариство Нестора-літописця. На 

Західній Україні 1873 р. було створене Літературне товариство ім. 

Т.Шевченка, яке у 1892 р. перетворене у Наукове товариство ім. Т.Шевченка 

(НТШ). У товаристві існувало три провідні наукові секції – історико-

філософська, філологічна й математично-природничо-лікарська, а також ряд 

комісій, в тому числі археографічна, бібліографічна, етнографічна, правова, 

статистична та ін.  Визначний вклад у зміцнення наукового потенціалу 

товариства вніс М. Грушевський, який очолював його роботу з 1897-го по 1913 

рр. 

 Наукові дослідження проводяться в основному в університетах. 

Визначний внесок у розвиток магнетизму електротехніки зробив М. Д. 

Пильчиков, який тривалий час працював у Харківському університеті. М. 

Бекетов, завідувач кафедри хімії цього університету, вперше в світі став 

викладати курс фізичної хімії. Талановитий біолог І. Мечников, працюючи в 

Одеському університеті, створив вчення про фагоцитоз та захисні властивості 

організму. 1886 р. І. Мечников та М. Гамалія заснували в Одесі першу в Росії і 

другу в світі бактеріологічну станцію. У другій половині XIX ст. помітне 

піднесення відбувалося в гуманітарних науках, особливо в історичній. 

Широким визнанням користувались праці М. Костомарова, який присвятив 

низку глибоких досліджень історії України періоду ―Руїни‖ та Гетьманщини. 

Клопітку роботу над дослідженням історичних документів проводив В. 

Антонович, який саме тоді вивчав історію українського козацтва та 

гайдамацького руху. У 1880–1890 роках почалась активна дослідницька 

діяльність молодого покоління істориків – О. Я. Єфименко, Д. І. Багалія, Д. І. 

Яворницького, М. С. Грушевського. В галузі дослідження історії української 

мови, літератури, фольклору плідно працював П. Г. Житецький. Ряд важливих 

праць з проблем мовознавства належить О. О. Потебні. 

 Українську літературу першої половини ХІХ ст. представляє яскрава 

титанічна постать Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861 рр.). Творчість 

цього українського генія мала величезний вплив на духовний розвиток та 

національне самоусвідомлення українського народу. Його основні твори: 

виданий 1840 р. ―Кобзар‖, 1841 р. – ―Гайдамаки‖, 1843 р. – ―Назар Стодоля‖, 

1845 р. – ―І мертвим і живим‖ та ін. були не лише літературним явищем, але й 

політичним маніфестом. Тарас Григорович був великим українським поетом, 

художником, мислителем, громадським діячем. 

 Варто згадати й інших творців нової української літератури, насамперед, 

І.Котляревського (1769–1838 рр.). У 1798 р. ним видана поема ―Енеїда‖. 

Велику роль у розвитку драматургії відіграла п’єса ―Наталка Полтавка‖. Крім 

літературної діяльності, Котляревський брав участь у громадському житті 

України. 



 П.Гулак-Артемовський (1790–1865 рр.) написав кілька десятків віршів та 

байок. Знаменита його байка ―Пан та собака‖, що вийшла у 1818 р. 

 П. Куліш (1819–1897 рр.) творчо працював над розбудовою української 

культури і літератури, пробудженням національно-патріотичної 

самосвідомості українців. Куліш намагався виробити ідеологічну програму для 

українського народу, мріяв про розбудову державності в Україні, наполягав на 

ідеї рівноправного єднання України і Росії. Відомі історичні твори Куліша: 

тритомник ―История воссоединения Руси‖, брошура ―Крашанка русинам і 

полякам на Великдень 1882 р.‖, поема ―Куліш у пеклі‖, роман ―Чорна рада‖. 

 Г. Квітка-Основ’яненко (1778–1843 рр.) – видатний український прозаїк. 

Найбільш відомі його сатиричні твори: ―Дворянські вибори‖, ―Шельменко 

денщик‖, ―Сватання на Гончарівці‖, ―Конотопська відьма‖. 

 Є. Гребінка (1812–1848 рр.) – талановитий український байкар. 

Найпопулярніші його твори: ―Малоросійські приказки‖, ―Ніжинський 

полковник Золотаренко‖, ―Чайковський‖ та інші. Багато допомагав 

Т.Шевченку, особливо при його викупі з кріпосницької неволі, а також 

допоміг Шевченку видати ―Кобзар‖. 

 На західноукраїнських землях фольклорним виданням був збірник 

―Русалка Дністровая‖, що надрукувала ―Руська трійця‖ (1833-

1837 рр.)  галицьке літературне угрупування, очолюване М. Шашкевичем,  Я. 

Головацьким та І. Вагилевичем, що з кінця 1820-х років розпочало на західних 

українських землях національно-культурне відродження. 

 В українській архітектурі переважав стиль класицизму. Наприклад: 

оперний театр в Одесі (архітектор Тома де Томон), Київський університет 

(архітектор Беретті). Творами садово-паркового мистецтва стали чудовий 

Софіївський парк у м. Умані, у селі Сокоринцях палац Галагана, у м. Білій 

Церкві парк ―Олександрія‖. 

 В українській архітектурі другої половини XIX ст. поширюється 

еклектизм різноманітних стилів. Найзначнішими здобутками в цей період 

відзначались архітектори О. В. Беретті (Володимирський собор, будинок 

Першої гімназії у Києві), В.О.Шредер (будинок оперного театру і театру 

Соловцова у Києві), П. Главка (будинок резиденції митрополита Буковини у 

Чернівцях). 

 Таким чином, друга половина XIX ст. була складним і суперечливим 

періодом у розвитку української культури. Незважаючи на труднощі, культура 

збагатилася визначними здобутками практично в усіх провідних галузях. 

 Наприкінці ХІХ ст. стиль модерн набуває поширення і в українській 

архітектурі, що знайшло свій вияв у геометрично чітких лініях споруд, 

динамічності їх форми. У цьому стилі побудовано залізничні вокзали Львова, 



Києва, Жмеринки, Харкова, перший в Україні критий ринок (Бессарабський). 

Найяскравішими постатями архітектурного модернізму були В. Жуков, О. 

Вербицький, М. Верьовкін та ін. Пошуки та експерименти архітекторів-

модерністів мали на меті забезпечити максимальну функціональність будівлі, 

зберігши при цьому чіткість у лініях фасаду. 

 У галузі музики широкої популярності набули пісні-романси: ―Їхав козак 

за Дунай‖, ―Віють вітри‖, ―Сонце низенько‖. На слова Т. Г. Шевченка створені 

пісні-романси ―Думи мої‖, ―Ой одна я, одна‖, ―Заповіт‖, ―Реве та стогне Дніпр 

широкий‖, на слова М. Петренка – ―Дивлюсь я на небо‖, В. М. Забіли ―Гуде 

вітер вельми в полі‖, ―Не щебечи, соловейку‖. У 1809 р. з нагоди відкриття 

театру в Одесі виступив М. Овсянико-Куликовський із своєю симфонією, яку 

створив на основі українських народних пісень. Також вирізнялася творчість 

С. С. Гулака-Артемовського. У 1862 р. він створює першу українську оперу 

―Запорожець за Дунаєм‖. 

 Основоположником української класичної музики був М. В. Лисенко, 

який у цей період написав чудові опери ―Різдвяна ніч‖, ―Утоплена‖, ―Наталка 

Полтавка‖, ―Тарас Бульба‖, оперету ―Чорноморці‖, опери для дітей ―Пан 

Коцький‖, ―Коза-дереза’’ тощо. На Західній Україні слід відзначити творчість 

М. М. Вербицького. 

 У 1880-х роках відбувається розквіт українського театрального 

мистецтва. Це було зумовлене тим, що лише саме у театрі був можливим 

розвиток української мови. Кращі драматурги були також провідними 

режисерами і керівниками театральних труп. Професійний український театр 

виник на базі аматорських колективів, що діяли в 1860–1870 роках. У 1882 р. 

під керівництвом М. Кропивницького в Єлисаветграді створено першу 

українську професійну трупу, до якої були запрошені М. Садовський, М. 

Заньковецька, О. Маркова, І. Бурлака та ін. У 1883 р. трупу очолив М. 

Старицький, а режисером залишився М. Кропивницький. На Західній Україні 

український професійний театр був заснований 1864 р. О. Бачинським під 

назвою ―Руська бесіда‖. 

 В українському живописі був поширений романтичний напрямок. 

Найвищим досягненням була творчість Т. Шевченка. Він створив 130 

портретів. Відомі його акварельні картини ―Пожежа в степу‖ та інші. 

Вершиною мистецької творчості стали серії ―Притча про блудного сина‖, 

―Кара колодкою‖, ―У в’язниці‖. 

 І. Сошенко (1807–1876 рр.) – товариш Шевченка, працював вчителем 

малювання в київській гімназії. Відомі його твори: ―Портрет бабусі‖, ―Продаж 

сіна на Дніпрі‖. 

 Г. Васько (1820–1866 рр.) написав серію портретів, відомий педагог, 

працював вчителем малювання, викладав у Київському університеті. 



 А. Мокрицький (1811–1871 рр.) створив серію портретів видатних людей 

– М.Гоголя, Є.Гребінки, О.Кольцова. 

 Таким чином, всупереч антиукраїнській політиці царизму українська 

культура розвивалася, збагачуючись новими досягненнями. 

 Прихильниками модерністських експериментаторів були М.Жук, О. 

Новаківський, В. та Ф. Кричевські та ін. 

 Варто підкреслити, що український варіант модернізму був досить 

своєрідним і мав свої особливості. В силу того, що українські землі не мали 

власної державності, були роз’єднані і фактично перебувало в статусі 

провінцій, суспільний розвиток у них був уповільненим порівняно з 

провідними європейськими країнами, отже і конфлікти між цивілізацією і 

культурою, художником і суспільством не були такими гострими. Ці фактори і 

визначили приглушений, слабо виражений, нерозвинутий характер 

українського модернізму. Окремі злети світового рівня тільки відтіняли 

загальну провінційність та глибоку традиційність української культури. 

 Український модернізм не сформувався як національна самобутня течія, 

а виявлявся лише у творчості окремих митців. Цей стиль, особливо в 

літературі, зазнав значного впливу романтизму, що пояснюється як традицією, 

так і ментальністю українського народу, для якого романтизм є органічним 

елементом світобачення в будь-яку добу. Своєрідність українського варіанта 

модернізму полягає в тім, що він із естетичного феномена перетворився на 

культурно-історичне явище, став спробою подолання провінційності, 

другорядності, вторинності української національної культури, формою 

залучення до надбань світової цивілізації. Він ніби символізував перехід 

українського суспільства від етнографічно-побутової самоідентифікації, тобто 

вирізнення себе з-поміж інших, до національного самоусвідомлення – 

визначення свого місця і ролі у сучасному світі. 
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