
Осмислення української культури в наукових працях  

Д.Яворницького та М.Грушевського 
 

Бершадський Є.Ю   НТУУ «КПІ», ФПМ, курс ІІІ, група  КМ 31 



Актуальність 

Розвиток української історичної науки в другій половині ХІХ – перших десятиліттях ХХ ст. перебуває у 

центрі зацікавлень вітчизняних історіографів. Це й зрозуміло, адже одним із важливих завдань сучасної 

україніки є пошук витоків власної фахової ідентичності, відтворення розірваної попередньою добою 

наукової традиції. На сьогодні маємо солідну кількість досліджень, причому і статейного, і 

монографічного формату, де історики загалом реконструювали процеси становлення української Кліо в 

головних аспектах – біоісторіографічному, теоретико-методологічному, інституційному тощо. Попри 

численну історіографічну літературу, присвячену вказаному періоду розвитку вітчизняної історичної 

науки, залишається багато нез‘ясованих питань. Тому тема дослідження спадщини Михайла 

Грушевського та Дмитра Яворницького є актуальною. 



Мета 

Метою роботи є аналіз творчої спадщини М. Грушевського та Д. Яворницького, що знайшли втілення у 

різноманітних проявах (рецензії, аналітичні статті, ювілейні публікації та ін.). 



 

 

Грушевський Михайло Сергійович 

Український історик, громадський та політичний діяч. Голова Центральної 

Ради Української Народної Республіки (1917–1918). Дійсний член Чеської 

АН (1914), ВУАН (1923) та АН СРСР (1929), багаторічний голова 

Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові (1897–1913), завідувач 

кафедри історії Львівського університету (1894–1914), автор понад 2000 

наукових праць. 



Історія України-Руси 

10-томна монографія Михайла Грушевського. Головна праця його життя. 

Містить виклад історії України від прадавніх часів до другої половини 17 

століття. Писалася з перервами протягом 1895—1933 років. Справила вплив 

на формування української історіографії новітнього часу. 



Українська культура в “Історії України-
Руси” 

Грушевський у своїй праці приділяє значну увагу культурним процесам, бо вони, на його думку, грають 

визначальну роль в історичній долі народу: від розвитку і рівня культури часто залежить вибір народом 

шляху на перехрестях історії. Крім того, самобутність культури – характерна ознака самого існування 

народу. Ось чому вчений поряд з проблемами політичної та економічної історії детально розглядає у 

своїх дослідженнях і проблеми історії культури, розробляє власну концепцію культуротворчого процесу 

на України. 



Яворницький Дмитро Іванович 

український історик, археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф, 

письменник, дослідник історії українського козацтва, дійсний член НТШ 

(1914) і ВУАН (1929). 



Історія українського козацтва 

Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 

1471—1734 рр. На багатому документальному матеріалі в популярній формі 

всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. Для викладачів, 

студентів, істориків, етнографів, пропагандистів. 



Українська культура в “Історії 
українського козацтва” 
 
Приступаючи до студіювання запорозької тематики, учений, на відміну від попередніх історіографів, 

поставив за мету висвітлити не тільки політичну та воєнну історію запорожців, а й тогочасну побутову 

реальність козацтва, їх внутрішній світ, звичаї, уявлення, вірування, культуру. “Перед тим як писати 

історію козацтва, необхідно обійти весь запорозький край, вивчити матеріальну і духовну культуру” ось 

на що спирався Дмитро Яворницький при написанні своєї праці. 

     

    

   

 



Дякую за увагу 
презентація та тези формують представлення про доповідь, а не є повним її змістом 


