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Продемонструвати вплив історичних, політичних та 

соціальних подій першої половини – 80-х років ХХ ст. 

на динаміку розвитку культури України 

Мета презентації: 



Піднесення культурного і духовного 

життя в Україні у 1917-1920 рр. 
Справжнім виразником інтересів 

українського громадянства і 

учительства у справі освіти 

стала Центральна Рада. 

УНР у 1919 році 

Будівля, в якій розміщувався Український 
народний університет 

5 жовтня 1917 р. було засновано 

перший Український народний 

університет. На початку 

листопада 1917 р., коли 

закінчилося прийняття студентів і 

курсистів, їх загальна кількість 

складала 1370 осіб. 



Справу Центральної Ради в галузі розвитку української освіти, науки і 

культури продовжив уряд Української Держави гетьмана П.Скоропадського, 

який прийшов до влади 29 квітня 1918 р. 

Великою заслугою гетьманського уряду слід вважати заснування 24 

листопада 1918 р. Української академії наук, потреба в якій була дуже 

нагальною. 

В тяжкі для розвитку мистецтва роки 

громадянської війни одним з найоперативніших і 

найактуальніших видів мистецтва була плакатна 

графіка.  

Президія Національної академії 
наук України 

Печатка гетьманського 
уряду 



Культурне становище України у період 

політики українізації. Полонізація 

Українізація - тимчасова політика ВКП(б), що мала 

загальну назву коренізація — здійснювалась з 1920-х 

до початку 1930-х років ЦК КП(б)У й урядом УСРР з 

метою зміцнення радянської влади в Україні 

засобами поступок у вигляді запровадження 

української мови в школі, пресі й інших ділянках 

культурного життя 

Важливим напрямом культурного будівництва в 

освітній сфері була ліквідація неписьменності 

населення. У 1921 р. було прийнято постанову 

Раднаркому УСРР. У 1923 р. було створено 

товариство "Геть неписьменність!". 



Кадри з кінофільму О. Довженка «Зима» 

Переломний етап у розвитку 

українського радянського 

кіномистецтва пов'язаний з 

творчістю О.Довженка, який з 

1926 р. працював кінорежисером 

на Одеській кіностудії. В історії 

українського та світового 

кіномистецтва почесне місце 

посідають його фільми 

"Звенигора", "Арсенал", "Земля". 

Студенти та викладачі таємного 

університету 

Львівський таємний Український університет 

(1921-1925) - реакція на дії польської влади із 

закриття українських кафедр у Львівському 

університеті і заборону навчання в ньому 

студентів української національності 



«Розстріляне Відродження». Період 

Другої світової війни 

Примусова колективізація і 

пов'язаний з її неуспіхом штучний 

голодомор 1933 р. становлять 

собою не тільки одну з 

найтрагічніших сторінок української 

історії, але й відвертий злочин 

проти традиційної селянської 

культури життя і господарювання, 

на зв'язках з якою розвивалася уся 

попередня національна культурна 

традиція. Матеріальні й духовні 

підвалини сільського буття було 

майже повністю зруйноване. 

Українська селянська родина. 1930-

ті рр. 

Наслідки колективізації 



Представники «розстріляного Відродження» 



Культура України у другій половині 

40-х – початку 80-х роках ХХ ст. 
Після смерті Сталіна (1953 р.) 

почалася часткова лібералізація 

радянського режиму, яка в 

подальшому отримала назву 

«відлига». Це істотно покращило 

умови для розвитку культури в 

цілому. 
«Кукурудзяна епопея» часів «відлиги» 

На розвиток української культури, на 

громадське життя в Україні суттєво вплинула 

нова генерація талановитих митців, які 

одержали назву шестидесятників. Це був рух 

творчої молоді, яка розробляла оригінальну 

тематику, видавала нові думки, відмінні від 

офіційних, і стала ядром духовної опозиції в 

Україні. 
Шестидесятники 



Протягом ХХ століття українська культура 

розвивалася в складних умовах, її поступ мав 

здебільшого суперечливий характер. Незважаючи на 

це, здобутки українських митців у галузі літератури, 

образотворчого мистецтва, досягнення вчених 

залишаються вагомими та оригінальними й у 

сьогоденні. 
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Дякую за увагу! 


