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МЕТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ: ПРОДЕМОНСТРУВАТИ ПОГЛЯДИ 
СУЧАСНИХ ІСТОРИКІВ НА ІСТОРІЮ УКРАЇНСЬКОЇ 

КУЛЬТУРИ, ДОСЛІДИТИ ЇХ ПРАЦІ. 



ІВАН ОГІЄНКО 

У спадщині І. Огієнка – близько тисячі 

праць, і більшість з них присвячена 

проблемам нашої культури. Серед 

найбільш значних – кількатомна «Наша 

літературна мова», в якій опрацьовано 

тисячі історичних і етнографічних джерел 

та літературних творів, «Історія 

українського друкарства», 

«Дохристиянські вірування українського 

народу», «Українська церква за час 

Руїни», «Візантія й Україна», «Князь 

Костянтин Острозький» та інші. 



ІВАН КРИП’ЯКЕВИЧ 

Найбільш значною узагальнюючою 

працею західноукраїнських учених, що 

висвітлювала культурний процес на 

Україні від найдавніших часів до 30-х років 

XX ст., була «Історія української культури» 

(1937) за редакцією І. Крип’якевича. У 

книзі, розрахованій на масового читача, 

містився досить глибокий аналіз трьох 

ділянок культури: побуту (І. Крип’якевич), 

літератури (В. Радзикевич) та мистецтва 

(М. Голубець); до останнього додано 

невеличкі розділи про театр (С. 

Чарнецький) та музику (В. Барвінський).  



Омельян Пріцак 

Дмитро Чижевський 

Великою заслугою українських 

науковців було видання 

двотомної (у трьох частинах) 

тематичної «Енциклопедії 

українознавства» (Мюнхен – 

Нью-Йорк, 1949), де подано 

загальну характеристику та 

основні складники української 

культури. До участі у виданні 

були залучені відомі 

дослідники-культурологи О. 

Пріцак та Д. Чижевський. 



• Українські вчені в 
еміграції створили 
кілька узагальнюючих 
праць з історії 
культурного процесу 
на Україні. Ще в 1940 
р. з’являється курс 
лекцій для студентів 
Українського технічно-
господарського 
інституту під назвою 
«Українська культура» 
(ред. Д. Антонович) 



Остання з виданих узагальнюючих робіт 

– «Тисяча років української культури» 

(1985) М. Семчишина. Написана у 

науково-популярному стилі вона подає 

процес розвитку української культури в 

різні періоди нашої історії, періодизацію 

цього процесу та його особливості. М. 

Семчишин, за його словами, 

зосереджує основну увагу на 

«національності культури», прагнучи 

показати культуру «означеної спільноти, 

духовної спадщини суспільства і його 

традицій». 



• Сучасні українські 
культурологи М. Попович, В. 
Скуратівський, С. Макаров, 
О. Забужко включають 
українську культурну 
традицію у світовий 
загальнокультурний простір, 
знаходячи в діалозі 
неповторну значущість 
національної духовності. 
Видатні діячі української 
культури своїми найвищими 
творчими досягненнями 
зробили внесок у світову 
культуру.  

Оксана Забужко 



ВИСНОВКИ 

Проведений аналіз свідчить, що на сьогоднішній 

день залишається дуже мало культурологів, які б 

досліджували історію нашої культури. До нас 

доходять праці відомих дослідників XX століття, які 

були заборонені для друку та вільного читання в їх 

час. Отож зараз ми маємо вчити та пам’ятати 

історію нашої культури, адже саме незнання 

нашої культури, ускладнює розвиток держави 

сьогодні. 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


