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 Кожна з більш ніж двох тисяч 

національних культур, що існують у світі, 

має свою специфіку, яка і робить її 

неповторною й унікальною.  

 Культура України увібрала в себе різні 

впливи. Для культури це добре. Вона не 

терпить ізоляції, кордонів. Для неї 

потрібний простір.  



  Окреслимо головні періоди у розвиткові 

української культури і дамо їм коротку 

характеристику . 



 Перший період — це культура східнослов'янських 

племен дохристиянської доби. 

 Існують два основні періоди: кам'яний вік (1 млн. р. 

тому - 2000 р. до н.е.) та вік металів (починаючи з 2000 

р. до н.е ). 

 Характеризується найбільш примітивним розвитком 

продуктивних сил і суспільної організації.  

 Кам'яні знаряддя праці виготовляються в основному 

відколюванням, без шліфування та свердління. Основні 

заняття людей - мисливство та збирання. 



 В середньокам'яний вік люди переходять переважно до полювання 

на дрібних тварин; винайдено лук та стріли; приручено собаку. 

Крім мисливства поширюється рибальство.  

 Неоліт. В степових та лісостепових районах України на початку цієї 

епохи виникає примітивне землеробство і скотарство. Техніка 

обробки каменю значно вдосконалюється, з'являться свердління 

та шліфування, виготовляється кам'яна сокира, долото, мотика, 

кістяний серп, шило і т.п. Виникає ткацтво та гончарство. 

 Поступово скотарські племена відокремлюються від 

землеробських і в степових районах України переходять до 

кочового способу життя.  

 Трипільські племена використовували знаряддя праці не тільки з 

каменю, а й з міді, проте цей метал так і не витіснив камінь.  

 

 

 



 Кам'яний вік змінюється піком металів у II тисячолітті до 
н.е., після поширення бронзових знарядь праці. 
Головну роль в господарському житті стали відігравати 
чоловіки. Внаслідок цього виникає патріархальна 
організація суспільства. 
 

 Кіммерійці першими на території України освоїли 
технологію залізного виробництва із болотяних руд, а 
також металообробку, яка допомогла кардинально 

поліпшити озброєння кінних дружин.  
 Скіфи та сармати зробили величезний внесок у 

розвиток світової культури.  

 

 



 Перші відомості про слов'ян належать до І ст. н.е. Слов'яни – 
автохонне населення сучасної України. Уже в трипільський період 
Україна набуває ознак, що й донині притаманні українському 
народові, його культурі. Від трипільських часів існують в Україні 
хліборобство, використання волів, відповідний реманент і упряж, 
хати, обмазані глиною, розписані яскравими фарбами ззовні і 
всередині, мотиви вишиванок.   

 Вони мешкали в напівземлянках з вогнищами, пізніше — кам'яними 
печами з лежанками, підвалами для зберігання харчових припасів. 
Поруч із житлами будувались господарські приміщення та 
майстерні.  

 Значного розвитку набули ремесла. Споруджували укріплені 
городища. Політичний устрій антів стародавні історики називають 
народовладдям . 



  Київська Русь – одна з наймогутніших держав Європи ІХ – ХІІ ст. 

Вона відіграла велику роль в історії східних слов’ян та інших 

слов’янських народів.  

 Культура Київської Русі постала на ґрунті матеріальних і духовних 

здобутків тих народів, що протягом попередніх тисячоліть 

заселяли нашу землю. Часті міграції населення, які відбувалися у 

стародавні часи на її теренах, сприяли жвавому культурному 

обміну між народами.  

  Із прийняттям християнства Київська Русь входить як рівна до 

співдружності європейських країн, прилучається через зв’язки з 

Візантією до античної культурної спадщини. Вона активно вбирає 

кращі культурні набутки Європи: кам’яну архітектуру, живопис, 

книгописання, писемну літературу, шкільництво. Створюються 

монастирські осередки як своєрідна концентрація інтелектуального 

потенціалу.  



 Християнізація поступово входила в усі галузі суспільного життя. 
Церкви та собори ставали головними осередками громадського 
літописи. Духівництво впливало на все суспільне життя. 
Християнізація Русі відіграла прогресивну роль в історичному 
розвиткові українського народу, сприяла зміцненню єдності 
держави, всебічному збагаченню культури, встановленню та 
зміцненню державно-політичних і культурних зв’язків Київської Русі 
з країнами Близького Сходу й Західної Європи.  

 На етапі завершення формування державності Київської Русі її 
культура збагатилася новими елементами. Найважливішим серед 
них стала писемність, поширення якої в східнослов’янському світі 
передувало офіційному введенню на Русі християнства.  

 Від цієї доби починається бурхливий розвиток писемної літератури 
. 



 Розвиток літератури Київської Русі відбувався у нерозривному 
зв’язку з освітою й знанням. Письменство і школа була головним 
засобом ширення освіти. Піклування про цю культурну галузь із 
часу введення християнства взяли на себе держава і церква.  

 Бурхливе палацо-, храмобудівництво, що розгорнулося після 
зхапровадження християнства, вимагало висококваліфікованих 
майстрів-художників для їх оздоблення, співаків для церковних 
відправ. Тому, крім загальноосвітніх шкіл, на Русі почали 
створювати окремі школи співу, малярства, різьбярства, гутництва, 
художнього ковальства тощо. 

 



 Архітектурний образ міст і сіл Київської Русі визначався 
насамперед дерев’яними будівлями . Із дерева 
зводились укріплення давньоруських міст – кліті, 
заборола, башти, а також церкви. Перші кам’яні будівлі 
на Русі зводились, безперечно, під керівництвом 
візантійських зодчих .  Кращою будівлею була 
Десятинна церква, міст Ярослава ,  Софіївський собор . 

 Крім культової, розвивалася також палацова 
архітектура та взагалі світська. Вона вирізнялася 
міцністю й монументальністю.  

  Техніка мозаїки має свої витоки зі Стародавнього 
Єгипту. В Київську Русь вона прийшла з Візантії.  

 Грандіозні мозаїчні зображення були виконані у Софії 
Київській.  



     Поряд зі стінним  живописом значне місце на Русі посідало 

іконописання . Перші ікони на Русь привозили з Візантії і Болгарії, 

пізніше з’явились і власні. Найвідомішою іконописною майстернею 

в кінці ХІ – на початку ХІІ ст. була Печерська.  

 Ще одним видом образотворчого мистецтва вважається рельєфна 

скульптура (різьба по каменю). На відміну від католицької, 

православна традиція не заохочувала скульптурних зображень 

святих (через об’ємність круглої скульптури, оскільки 

православний художній канон передбачав обов’язкову 

площинність зображення з метою підкреслення безтілесності 

біблійних образів). Тому кам’яне різьблення виконувало функції 

орнаментального оздоблення, в застосуванні якого стародавні 

майстри досягли великої вправності, творчо використовуючи 

тваринні й рослинні мотиви.  

 

 



  Осібним видом мистецтва Київської Русі була книжкова мініатюра, 

поява і розвиток якої пов’язані з поширенням писемності та книг.  

 Вироби художнього ремесла Київської Русі відзначалися високим 

технічним і технологічним рівнем, користувалися попитом не лише 

на внутрішньому, а й на зовнішньому ринку. Речі, що вийшли із 

майстерень Києва, Новгорода, Галича, Чернігова та інших 

давньоруських міст, зустрічаються під час археологічних розкопок 

практично в усіх європейських країнах.  

 



  Музичне мистецтво східних слов’ян доби Київської Русі досягло 

високого рівня. Про це свідчать фольклорна спадщина, 

давньоруський культовий спів, музика княжого двору, ратна 

(військова) музика. В усній народній традиції важливе місце 

посідали ігри, календарні та родинно-побутові пісні, похоронні 

плачі й голосіння.  

 Українська культура культури у другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.  

розвивалася в суперечливих умовах. Ліквідація в результаті 

Визвольної війни польсько-шляхетського режиму і формування 

української національної козацької держави у цілому сприяли 

розвиткові української культури.  
 

 



  В архітектурі ХVІІ – ХVІІІ ст., як і в образотворчому та інших видах 

мистецтва, спостерігається співіснування та переплетіння різних 

стилів із виразним домінуванням стилю бароко (з італ. - буквально 

дивний, чудернацький, вигадливий), якому притаманні декоративна 

пишнота й розкішна видовищність.  

 Другу половину ХVІІ ст. знаменує розквіт нового своєрідного 

стилю, який носить назву козацьке (українське) бароко. Це 

найменування покликане підкреслити, що в Україні архітектура 

бароко набуває своєрідних мистецьких форм і національного 

колориту.  



 Упродовж XIX і початку XX століття українська культура зробила 
колосальний крок уперед у своєму розвиткові, виявила свою 
здатність: по-перше, синтезувати багатовіковий світовий художній 
процес; по-друге, всім своїм мистецьким арсеналом запропонувати 
самобутнє вирішення багатьох суспільних, етико-філософських і 
художніх проблем, які хвилювали людство; по-третє, створити такі 
художньо-естетичні цінності, які поставили українську культуру на 
рівень світової.  

 Культурне життя в Україні на початку XX століття значно 
активізується. Виникають художні музеї, архіви, нові бібліотеки, 
діють засновані на нових засадах мистецькі навчальні заклади, 
посилюються зв'язки із зарубіжними художніми центрами (Париж, 
Рим, Мюнхен, Краків). 

 Період 30-х — початку 50-х років — часи особливо жорстокого 
тоталітаризму. загинули сотні талановитих її майстрів, були 
ліквідовані численні наукові і творчі інституції та заклади. 

 



 
 Роки Великої Вітчизняної війни для значної частини діячів української 

культури стали періодом творчого піднесення. Саме духовна напруга 
грізних, вирішальних часів, а також, наголосимо на цьому особливо, 
вищий ступінь творчої свободи й зумовили це піднесення української 
культури.  

 У часи так званого розвинутого соціалізму під наростаючим імперським 
тиском, фальшивими гаслами "нової історичної спільноти" та "єдиної 
загальнорадянської інтернаціональної культури", посилюються процеси 
цілеспрямованої денаціоналізації неросійських народів, потрапляють на 
межу загибелі національні мови. Все це не могло поставити передову 
українську інтелігенцію на позиції споглядального, примиренського 
характеру. 

 

 Сучасний період, що охоплює часовий відтинок від кінця 80-х років і по 
сьогодення відкрив нові обрії перед українською культурою, яка вперше 
здобуває можливість творитися й розвиватися як єдина національна 
культура материка й зарубіжжя. За цих умов з'явилися нові риси, нові 
характеристики, які дозволяють нам з оптимізмом говорити про майбутнє 
нашої культури: неабияке розширення меж творчої свободи митця, 
наявність багатющого творчого досвіду і творчих сил, тенденція до 
консолідації національних мистецьких шкіл, широкі й багатоманітні зв'язки 
з мистецтвом інших народів . 

 


