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САМОСТІЙНА РОБОТА №1 ЗДОБУТКИ МАЙСТРІВ ЛІТЕРАТУРИ 

ТА МИСТЕЦТВА 

                    

План: 

1 Основні тенденції в розвитку літератури. 

2 Мистецтво. 

 

Література: 

1 Історія України. Бойко О.Д. – К., 2004. 

2Історія України (підручник), 10 клас, Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г., 

Освіта, 2003. 

3 Історія України. Мицик Ю.А. –К., 2008. 

4 Історія України (навчальний посібник0, Світлична В.В. 2010 р. 

5 Новітня історія України ч.1 (підручник), 10 кл., Турченко Ф.Г., Генеза, 

2001. 

6 Історія України. Хрестоматія, 10-11 кл., за ред.. Гусєва В.І., Вища школа, 

2005. 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Визначити основні тенденції в розвитку літератури. 

2 Назвати представників книжкової графіки. 

3 Охарактеризувати здобутки архітектури. 

4 Назвати прізвища відомих на той час композиторів та художників 

 

На початку ХХ століття культура України, з одного боку, продовжувала 

розвивати народні, демократичні традиції XIX століття, а з іншого — йшов 

активний пошук нових форм, використання досягнень інших національних 

культур. Це конкретно виявилося у двох орієнтаціях: 

1) збереження національно-культурних традицій (народницька теорія); 

2) орієнтація на західноєвропейський процес в царині художньої культури 

(«європеїзація», «космополітизм», «модернізм»). 

Традиційні тенденції в царині літератури — романтизм і неореалізм 

поєднувалися з розвитком футуризму, символізму. Так, фахівці виділяють «нову 

школу» української прози (М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська). І. 

Франко писав, що представники цієї школи прагнули цілком «модерним» 

європейським способом зобразити своєрідність життя українського народу. Такий 

напрям в українській літературі, як футуризм, насамперед пов'язаний з М. 

Семенком, який був одним з його головних теоретиків, фундатором першого 

літературного об'єднання футуристів (Київ, 1913 рік). 

На початку століття в українській літературі помітне місце займали 

письменники, творчість яких у роки радянської влади замовчувалася або 

спотворювалася. Серед них В. Винниченко — діяч Центральної Ради, прозаїк, 

драматург, твори якого характеризувалися різноплановою проблематикою 

(сільське і міське життя, зображення різних соціальних груп). Б. Летант — поет, 

прозаїк, видавець творів Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського в перекладах 
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на польську і німецьку мови. Популярністю користувався В. Пачовський, тематика 

творів якого досить широка: любовна лірика, історичні події минулого. Над 

драматичною поемою «Золоті ворота», де підкреслювалася національна ідея, В. 

Пачовський працював декілька десятиріч. У драмі «Сонця руїни» описані події 

1663—1687 рр., даються портрети П. Тетері, Ю. Хмельницького, П. Дорошенка, І. 

Самойловича. 

Початок сторіччя характеризувався прогресом в галузі музичної культури. 

Формується національний стиль, який об'єднує динаміку фольклорної виразності і 

кращі традиції класики. У цьому напрямі розвивалася творчість М. Леонтовича, К. 

Стеценка, Я. Степового, які по-новаторському осмислили творчу спадщину М. 

Лисенка. 

В Україні в галузі живопису і графіки активно працювали такі майстри, як 

О. Мурашко, О. Новаківський, І. Труш, П. Ковжун, М. Сосенко, М. Бойчук. 

Більшість з них мали європейську освіту і перебували під впливом сучасних їм 

художніх тенденцій. Міжнародного визнання досяг український скульптор О. 

Архипенко — творець нового напряму в мистецтві. 

У цей час значні досягнення характерні для розвитку національного театру. 

У 1904 році М. Лисенко започаткував у Києві музично-драматичну школу, з 1907 

р. там же функціонував український стаціонарний театр М. Садовського, у 1915 

році І. Мар'яненко заснував Товариство українських акторів. Театри і трупа 

Наддніпровської України і Галичини ставили п'єси Лесі Українки, О. Олеся, В. 

Винниченка, вони прагнули освоїти світову класику, зверталися до творів 

європейських авангардистських авторів. У 1916 році Лесь Курбас став 

організатором «Молодого театру» у Києві, в якому на високому художньому рівні 

вирішувалися завдання оновлення українського сценічного мистецтва. 

Національний театр передреволюційного періоду виховав таких видатних акторів, 

як М. Садовський, П. Саксаганський, Марія Заньковецька та ін. Представники 

українського театрального мистецтва були справжніми патріотами. Так, М. 

Заньковецька на пропозицію переїхати у Росію для того, щоб зробити кар'єру, 

відповіла, що Україна дуже бідна, щоб її покидати. 

З'являється український кінематограф. Перші українські хронікальні фільми 

були відзняті у Харкові. Там же актор О. Олексієнко ставить фільми за творами І. 

Котляревського, М. Гоголя, М. Старицького. Перший український постановник і 

оператор Д. Сахненко був творцем таких фільмів, як «Наталка Полтавка», 

«Запорозька Січ», «Богдан Хмельницький», в яких брали участь видатні українські 

актори — М. Садовський, М. Заньковецька, Любов Лінницька. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА №2 ДУХОВНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНЦІВ. 

ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ 

                               

План: 

1Духовні цінності українців. 

2 Церковне життя. 

 

Література: 

1 Історія України. Бойко О.Д. – К., 2004. 

2Історія України (підручник), 10 клас, Кульчицький С.В.,ЛебедєваЮ.Г., 

Освіта, 2003. 

3 Історія України. Мицик Ю.А. –К., 2008. 

4 Історія України (навчальний посібник0, Світлична В.В. 2010 р. 

5 Новітня історія України ч.1 (підручник), 10 кл., Турченко Ф.Г., Генеза, 

2001. 

6 Історія України. Хрестоматія, 10-11 кл., за ред.. Гусєва В.І., Вища школа, 

2005. 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Пояснити поняття «духовні цінності» 

2 Визначити духовні цінності українців. 

3 З ім’ям якого митрополита пов’язана діяльність УГКЦ? 

4 Охарактеризувати політику більшовиків щодо церкви. 

 

Цінності це певні загальні норми та принципи, які визначають 

направленість людської діяльності, мотивацію людських вчинків. Теорія цінностей 

почала розроблятися ще за часів античності. Буття і цінності тоді ще не були 

розділені і Платон, наприклад, вважав, що знання цінностей і їх в реальному житті 

- це одне і те ж. Тобто істинно доброчинною і мудрою є та людина, яка знає що 

таке високі духовні цінності і та, що діє відповідно до них. Навідміну від Платона 

Арістотель вважав, що знання цінностей і реальна поведінка людини це не 

однопорядкові явища. Вищими для Арістотеля є діаноетичні цінності - істина, 

мудрість, моральність. Родоначальник німецької класичної філософії І. Кант також 

розробляв своє вчення про цінності. Він вважав, що цінності самі по собі не мають 

буття, вони є вимогами, які звернені до волі особистості, до цілей, які вона ставить 

перед собою. Згідно поглядів видатного неокантіанця В. Віндельбанда, цінності - 

це ідеальне буття, буття норми, яке співвідноситься не з емпіричною, а з 

трансцендентальною свідомістю. В якості цінностей у нього виступають істина, 

добро і краса, а наука, мистецтво, релігія розглядаються як цінностні блага 

культури, без яких людство не може існувати. Цінність, згідно Віндельбанда, є ціль 

сама по собі, до неї прагнуть заради неї самої, а не заради матеріального інтересу. 

Цінність - це не реальність, це ідеал, носієм якого і є трансцендентальна 

свідомість. Інший неокантіанець Г.Ріккерт також розробляв теорію цінностей як 

основу істинного знання і моральної поведінки. Цінність, на його думку, є щось 

повністю безвідносне, і в цьому розумінні трансцендентне як по відношенню до 
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буття, так і по відношенню до пізнаючого суб`єкта. Згідно Ріккерта саме цінності 

визначають ступінь індивідуальних відмінностей, вказуючи в багатоманітті рис і 

властивостей різних предметів і явищ на сутність, індивідуальне, унікальне. Він 

виділяє шість основних категорій цінностей: істину, красу, безособистнісну 

святість, моральність, щастя і особистісну святість. Ріккерт підкреслює 

надсуб`єктивний і надбуттєвий характер цінностей, визначаючи їх як основу буття, 

пізнання і людської діяльності.  

В сучасному розумінні цінності - це ідеї, норми, процеси, відносини 

матеріального і духовного порядку, які мають об`єктивну позитивну значимість і 

здатні задовольняти певні потреби людей. Кожній особі притаманна своя 

специфічна ієрархія цих цінностей, які виступають зв`язуючою ланкою 

індивідуального і суспільного життя. Особистісні цінності відображаються у 

свідомості у формі ціннісних орієнтацій - найважливіших елементів внутрішньої 

структури особи, закріплені життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його 

переживань і відмежовують значимі, істотні для даної людини від неістотного, 

незначимого. Таким чином, система цінностей визначає сутність як людини так і 

певної спільноти, направленість їх дій і вчинків.  

Україна переживає нині досить скрутні часи. Тяжка економічна та 

політична ситуація призводить до подальшого зубожіння населення. І весь цей 

комплекс соціально-економічних проблем ускладнюється все більш глибокою 

культурною кризою, яка спричиняє духовну деградацію суспільства, втрату 

ціннісних орієнтирів і подальший моральний занепад нашого народу. Відомо, що 

культура і духовність це цивілізовані ознаки будь-якої нації, без яких вона взагалі 

не може існувати. Нація, в якій нівелюються духовні цінності приречена на 

загибель і це лише справа часу. Тому в цих умовах дуже важливою є активізація 

зусиль з підвищення духовного рівня українського народу, формування у нього 

стійкої системи глибоких морально-релігійних цінностей, оскільки саме вони 

складають основу мотиваційної сфери як особистості, так і суспільства в цілому. 

Те, чим керується окрема людина чи певна спільнота в своїх діях, досить чітко 

висвітлює її глибинну сутність. Якщо особистість чи суспільство сповідує високі 

гуманістичні цінності, то цілі і засоби її досягнення також будуть досить високими 

і гуманними. Тільки таким чином ми можемо досягнути поступового 

економічного, політичного й духовного піднесення нашої країни, оскільки ці 

сфери досить тісно переплетені і взаємозв’язані.  

Глобальні зміни в політиці призводять до потрясінь в економіці, що 

зумовлює ще більш катастрофічні явища в культурній сфері. Низький культурний 

рівень суспільства в цілому й усіх його структурних елементів, зокрема, 

призводить до створення системи утилітарних цінностей, виходячи з яких людина 

чи певна спільнота турбується тільки про свої власні корисливі інтереси, не 

цінуючи потреби інших людей і суспільства в цілому.  

Очевидно найвища духовність для нас - християнська. Важливими 

християнськими цінностями є смирення, терпіння, страждання. І.Христос пройшов 

цілу низку страждань і мук, щоб врятувати людство від загибелі і дати йому шанс 

до порятунку, до вічного спасіння. Все наше життя наповнене безліччю 

різноманітних подій і явищ, і багато з них приносять нам біль і розчарування. Але 

ми повинні усвідомлювати, що тільки проходячи через страждання і випробування 
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людина загартовується і здобуває необхідний досвід життя. Але головне полягає в 

тому, що саме подолавши біль утрати людина починає внутрішньо рости і 

розвиватися, формуючи вищі духовні цінності. Саме страждання є потужним 

стимулом до духовного розвитку людини. Давні мудреці говорили: «Те, що 

примушує нас страждати, вчить нас мудрості». Істинно мудрою є та людина, яка 

пройшовши великий життєвий шлях, побудувала цілісну картину світу, в основі 

якої лежить глибинне розуміння сутності явищ та процесів світу, що витікає із 

системи високих морально-етичних цінностей. 

Основною цінністю будь-якого суспільства є людина. В більшості 

політичних систем значна роль відводиться саме особистості, її участі в розбудові 

й розвитку як громадянського суспільства так і держави. Лише в тоталітарних 

системах роль людини як вільної ососбистості нівелюється, вона перетворюється у 

гвинтик, який повинен виконувати тільки певні функції. Нормальне громадянське 

суспільство повинно насамперед прагнути до створення умов, за яких можлива 

реалізація людиною усіх своїх задатків і потенцій. Тому основні цінності, які 

панують у такому суспільстві – це свобода, справедливість, солідарність, рівність, 

демократія. 

Свобода – це основоположна риса людини як творчої особистості. Вона дає 

кожній людині можливість вибору: вибору певних можливостей, певного шляху, 

добра чи зла. Згідно християнської точки зору, добро є одним з основних атрибутів 

Бога, а зло - це відхід від Божественного, спотворення його волі. Теодіцея вчить, 

що світ є досконале творіння, бо створений досконалим Богом, а зло – це просто 

недостатність добра, як темрява – недостатність світла. Крім того певні види зла 

наприклад нещастя, хвороби - це розплата людини за її гріхи, порушення Божих 

заповідей.  

Свобода тісно пов’язана з такими поняттями як необхідність та 

відповідальність. Спіноза говорив: “Свобода – це пізнана необхідність” , тобто 

свобода людини пов'язана з пізнанням, чим більше вона знає, тим більше її 

свобода, але тим більша і її відповідальність. Але не можна плутати свободу з 

анархією. Свобода це не лише повне задоволення всіх своїх інтересів і прагнень, 

але й увага і повага до свободи інших. Ж-Ж. Руссо говорив, що людина створила 

суспільство, віддавши частину своєї свободи й отримавши гарантію безпеки. Тому 

реалізувати свою свободу можна лише через врахування волі і прагнень інших 

людей. Свобода – це дуже велика відповідальність і за себе, і за ближніх, і за світ в 

цілому.  

Свобода з християнської точки зору це те, що даровано Богом людині. Вона 

вільна обирати сама по якому шляху йти, по шляху добра чи зла, але вона також 

повинна чітко усвідомлювати ті наслідки, які матиме цей вибір. Тому основна 

свобода для людини це внутрішня свобода, свобода її духу, яка грунтується на 

певних духовних цінностях любові, добра, істини, красоти. Відомі філософи 

підтримували цю думку. І. Кант вважав, що в основі людських вчинків повинен 

лежати так званий моральний категоричний імператив, що звучить так: «Максима 

твоєї волі повинна відповідати основі загального законодавства» . Тобто, людина 

повинна діяти і ставитись до інших людей так, якби хотіла щоб ставились до неї. 

Із поняттям свободи пов'язані такі цінності, як толерантність, терпимість, 

які витікають із християнських цінностей – милосердя, співучасті, співстраждання. 
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Людина це істота недосконала і потрібно з розумінням і терпінням ставитися до її 

недоліків і помилок. Слід поважати точку зору і погляди інших людей. Але жодна 

теорія не може претендувати на виключну істинність і самовпевнено вважати, що 

тільки вона є правильною і вірною,адже це неминуче призведе до конфронтації і 

конфліктів.  

Важливою цінністю є також солідарність. Солідарність це насамперед 

уміння правильно жити у суспільстві, допомагати іншим, усвідомлювати свою 

єдність з власним народом. Вона базується на розумінні людиною самої себе як 

частинки певної спільноти, данного народу чи світової цивілізації взагалі. 

Солідарність дуже тісно пов'язана з любов'ю, як любов'ю до ближнього, так і 

любов'ю до світу. Саме любов перетворює світ. Саме з цього почуття випливає 

можливість людини наблизитись до Бога, оскільки сам Деміург це любов, а 

людина, творячи з любов'ю, стає подібною до нього. Любов - це пронизуюча і 

всепроникаюча сила, яку ще давні філософи називали загальною космічною 

енергією, що діє скрізь і всюди. Людське існування потребує одухотвореності 

любов`ю, бо без неї людина може не відбутися. Справжня творчість існує тільки 

там, де є любов. Навіть пізнає людина настільки, наскільки любить. Немає істини, 

де немає любові. У своєму устремлінні любов може бути спрямована на Бога, 

людську сутність, ідею, інші явища та предмети. Вона одна з форм подолання 

відчуження людини від людини і завдяки цьому любов визнається вершиною 

морального ставлення до особистості. Е.Фромм говорив: «Любов це сила, котра 

руйнує стіни, що відділяють людину від її ближніх, котра єднає її з іншими» . 

Любов дає можливість глибше осягнути ту сутність (Бога та людину) на яку вона 

спрямована. Пізнаючи іншого людина також поглиблює і своє власне глибинне 

розуміння і пізнання всього навколишнього світу.  

Любов до Бога - це головна християнська заповідь. Завдяки цьому життя 

людини наповнюється сенсом, набуває причетності до вічності. Віруючий повинен 

постійно перебувати в любові як до свого творця, так і до ближнього, яким є всі 

без винятку люди, оскільки Бог один і всі беруть початок від однієї людини. 

Влучно визначив сутність любові видатний німецький філософ Г. В. Ф. Гегель: 

“Любити значить відмовитися від обмеженості серця своїм особливим моментом, 

сприйняти любов Бога у своєму серці – значить сприйняти всю розгорнутість його 

духу, який охоплює собою всілякий істинний сенс і в такій об‘єктивності 

перемагає своєлюбність серця” . І в іншій праці: “Істинна сутність любові полягає 

в тому, щоб відмовитися від свідомості самого себе, забути себе в іншому “Я”, 

проте в цьому щезненні і забуванні вперше опанувати самого себе” . Як жодний 

інший моральний феномен любов являє людині повноту її душевної організації, 

повноту смислових і творчих потенцій буття, вона акумулює позитивну моральну 

енергію, що допомагає людській особистстості витримувати натиск обставин, не 

зраджувати себе, в будь-яких стосунках лишатися вірною своїм ідеалам і 

цінностям. Через усе це любові в житті людини ніколи не буває забагато, головне, 

щоб вона слугувала внутрішньому розвитку. 

Проблема нашого суспільства і людської цивілізації, полягає в тому, що 

багато людей починають втрачати любов в своїх душах і це призводить до 

примноження гріхів. Особливо це яскраво проявляється в політичній сфері, де 

людина заради досягнення влади здатна піти на значні гріховні порушення..Але 
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влада надається політику Богом, щоб він робив цей світ кращим. Влада повинна 

використовувати силу і закон, щоб зупиняти злочинців і навести лад у державі. 

Істинна влада повинна служити закону і Богу і вести народ по шляху духовного 

розвитку, не примушуючи і насаджуючи християнські цінності, а показувати їх 

дотримання своїм прикладом. Якщо ж влада використовує всі методи, щоб навпаки 

підкорити народ і реалізувати тільки свої корисливі цілі, то така влада від диявола.  

Мудрий правитель повинен уміти використовувати і м’якість, і силу та 

твердість в управлінні. Коли хреститель Русі - великий Володимир став дуже 

поблажливим і на Русі почали гуляти розбійники, то до нього прийшли 

християнські священики і сказали, що Бог дав тобі владу і меча, щоб ти наводив 

порядок у державі, а не проявляв сумнівне милосердя.  

Здається дещо дивною постановка питання про співвідношення любові та 

політики Коли політик несе у своїй душі любов до Бога, любов до ближнього, 

любов до тієї справи, якою займається, то він ніколи не буде використовувати 

надану йому владу на шкоду іншим людям. Висока внутрішня культура спонукає 

його до праці на благо Бога і свого народу. 

Із солідарністю тісно пов'язана така цінність як справедливість, рівність 

усіх перед Богом і законом. Кожна людина повинна мати рівні можливості для 

реалізації своїх задатків: навчатися, займатися тією чи іншою діяльністю, брати 

участь у громадському і політичному житті. Справедливість загалом це насамперед 

розуміння людиною своєї відповідальності перед суспільством, перед іншими 

людьми. Кожна людина повинна знати свої права і обов'язки і поважати права 

інших людей. Але істинна абсолютна справедливість у людському суспільстві 

неможлива, вона може бути тільки у Бога. Тому головна відповідальність кожної 

людини, кожного політичного діяча – це насамперед відповідальність перед 

голосом своєї совісті, перед Богом. 

Реалізація усіх розглянутих цінностей можлива лише у громадянському 

демократичному суспільстві, яке базується на християнських цінностях. 

Демократія це така форма організації суспільства, де кожній особі гарантовані 

громадянські та політичні свободи, а індивід сприймається як політична цінність, 

вища за державу та її інститути. Піднісши окрему особу до рангу найвищої 

політичної цінності, демократичний принцип базується на тому, що розвиток і 

розквіт суспільства залежить від рівня розвитку індивідуальності її громадян. Тому 

найважливішими ознаками демократії є свобода та політична рівність, які 

забезпечуються політичним плюралізмом; свободою вибору громадянами своїх 

представників до органів державної влади; свободою преси та інших ЗМІ; міцним 

правовим захистом громадян від свавілля державних органів влади, інших 

політичних структур і посадових осіб; реальним функціюванням принципу поділу 

властей. 

Таким чином саме загальнолюдські релігійно-духовні цінності лежать в 

основі існування як суспільства в цілому, так і окремої особистості. І саме від того, 

чи керуватиметься дане суспільство чи конкретна людина такими цінностями як 

добро, свобода, справедливість, солідарність, любов, демократія, залежитиме як її 

особиста доля, так і майбутній добробут всього народу. Тому істинно багатим і 

процвітаючим суспільством може бути лише те, яке базується на 

загальнолюдських цінностях.  
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Науковці стверджують, що для успішного функціонування суспільних 

інститутів країни рівень моральності керівної еліти повинен бути значно вищим 

ніж у простого народу. У нас це на жаль не завжди так. Про яку культуру і 

духовність вже ексможновладців ми можемо говорити, коли навіть на світовому 

рівні Україна асоціювалася з такими іменами як Лазоренко, Лозинський, які, 

займаючи високі посади, здійснювали протиправну діяльність чи навіть тяжкі 

злочини задля власного збагачення.  

Рівень масової культури також дуже низький. Культ насилля і розпусти 

практично заполонив наші екрани, де мало не на кожному каналі ми можемо 

побачити аморальні чи агресивні сцени. Потім ми дивуємося, чому наша молодь 

така агресивна, задурманена алкоголем і наркотиками. Звичайно кожен має право 

дивитися те, що він забажає, але для молоді потрібно вводити певні обмеження, 

так як психіка у неї досить нестійка і не завжди проводить межу між уявою і 

реальністю. Вона починає агресивні сцени впроваджувати у життя, що ми 

спостерігаємо на прикладі американських підлітків, які розстрілюють своїх 

однокласників чи навіть близьких. В нашій країні ми не повинні цього допустити. 

Тому особливі вимоги постають перед навчальними закладами, які повинні 

здійснювати завдання виховання молоді на вищих зразках загальнолюдської 

моралі, на основі національно-патріотичних та релігійних цінностей, створення у 

неї нового планетарного мислення. Саме така молодь і зможе побудувати 

високорозвинуте суспільство, яке б максимально орієнтувалося на розвиток 

особистості як такої, реалізацією нею всіх своїх потенцій і яка б в свою чергу 

докладала максимум зусиль для економічного і культурно-духовного розвитку 

рідної країни.  

Головна причина всіх цих та інших негативних явищ полягає в тому, що 

суспільна мораль ще не достатньо розвинута, так як базується на радянських 

тоталітарних цінностях, які вже відійшли у минуле. Тому саме в нинішніх умовах є 

дуже важливим становлення нової системи морально-духовних цінностей, нового 

світогляду, який би базувався на глибоких культурно-духовних традиціях нашого 

народу. Духовні, моральні релігійні цінності – основа суспільства, його живе 

коріння. Якщо вони є, якщо вони наповнюють душі людей – ніякі кризи не 

страшні, люди можуть впевнено дивитися у майбутнє. Неможливо подолати 

соціально-економічну кризу доти, доки не знайдемо спасіння від спустошення в 

умовах і серцях. Економіка і політика вторинні відносно культури, духовності та 

моралі. Спочатку потрібно відродити і сформувати національну культуру, »дух 

народу», а потім уже на основі цього розвивати економіку. Згадаймо, наскільки 

швидко змогли розбудувати свою економіку Німеччина та Японія після поразки у 

другій світовій війні. Перед ними постало дуже важке завдання, а саме, як у 

понадтяжких економічних умовах не дати цинізму, бездуховності, розпачу 

заволодіти душами, пригнічених жорсткою поразкою, народів. І вони зуміли вийти 

із цієї кризи. Зокрема на батьківщині Гете і Канта на заміну нацистської ідеології 

ввели релігійне виховання. В статті 7 Головного Закону ФРГ від 23 травня 1949 

року постулювали принцип:” Викладання релігії в державних школах, за 

виключенням неконфесійних, є обов’язковим. Навчання проводиться відповідно з 

принципами релігійних організацій”. Крім того у громадян Німеччини та Японії 

було дуже розвинуте почуття національної самосвідомості, повага до своєї 
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культури, власних цінностей. Ці народи вірили у свої сили і їх керівна еліта тільки 

підтримувала це прагнення і направляло його у потрібне русло. 

На Україні викладання релігієзнавства та релігійно-етичних дисціплін 

проводиться поки що тільки у вузах та деяких школах, хоча бажано було б ввести 

цей предмет у всіх школах і поряд із викладачами запрошувати представників 

різних релігій, залежно від бажання дітей. Це мало б велике значення у плані 

морального виховання дітей. 

Цілком слушно відмічає український дослідник Г. Косуха, що «в основі 

духовно-національного відродження мають бути цінності, які зрозумілі і близькі 

кожній людині, незалежно від її політичних, релігійних та інших поглядів і 

переконань, становища в суспільстві» . Саме такими можуть і повинні стати 

загальнолюдські цінності, вироблені протягом всієї історії світової цивілізації і, 

які, зокрема, були освячені християнською релігією. Відкриття українському 

народу такого роду цінностей і становить головні завдання сучасної культури, сенс 

того, що можна було б назвати новою духовністю, більш універсальною, ніж всі 

попередні її форми. Не слід применшувати цього надзвичайно складного і важкого 

завдання.  

2 Особливий перiод культурно-просвiтницькоi дiяльностi Украiнськоi 

греко-католицькоi церкви пов'язаний з iм'ям митрополита А. Шептицького, який 

очолював ii протягом майже всiэi першоi половини ХХ ст. (1901 - 1944 рр.) . В цей 

час на захiдноукраiнських землях вiдчутними були, з одного боку, вплив 

римського католицизму, а з iншого - не менша загроза вiд польського уряду, який 

намагався полонiзувати украiнцiв через iх покатоличення. I в тому, що за таких 

умов украiиський народ зумiв вистояти i зберегти свою вiру, мову, культуру, 

велика роль належить греко-католицькiй церквi, яка стала в тi часи украiнською 

нацiональною церквою пiд проводом А. Шептицького. Сучаснi дослiдники iсторii 

греко-католицькоi церкви вiддають йому належне за великi заслуги у розвитку 

системи нацiональних украiнських шкiл, культурно-просвiтницьких установ 

(<Просвiта>, <Рiдна школа>) та молодiжних органiзацiй (<Пласт>), заснуваннi 

украiнського Нацiонального музею у Львовi (1905 р.). Для художникiв Л. 

Шептицький придбав слецiальне примiщення, де мiстилася художня школа 0. 

Новакiвського i майстернi М. Сосенка та О. Куриласа. В 1930 р. владика заснував 

Украiнський католицький Союз, що видавав тижневик <Мета> та лiтературно-

науковий журнал <Дзвони>, заклав друкарню <Бiбльос>. У 1919 р. Л. Шептицький 

органiзував у духовнiй семiнарii факультет, який перетворив у 1927 - 1928 рр. на 

Богословську Греко-католицьку Академію з філософським i теологічним 

факультетами. У 1923 р. вiк заснував Богословське Наукове Товариство, а у 1939 р. 

- Украiнський Католицький Інститут Церковного З’єднання iм. митропо лита В. 

Рутського.  

Митрополит Л. Шептицький очолював греко-католицьку церкву у 

надзвичайно складний i вiдповiдальний перiод, коли посилився ii визвольний рух 

за своэ нацiональне й державне самовизначення. Вiн активно пiдтримував iдею 

украiнськоi державностi, брав участь у багатьох полiтичних акцiях. У 1918 р. як 

член Украiнськоi Нацiонзльноi Ради вiн виступив за створення Захiдно-

Украiнськоi Народноi Республiки (ЗУНР). 30 червня 1941 р. вiтав у Львовi <акт 
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вiдновлення украiнськоi державностi> i благословив <утворення уряду незалежноi, 

самостiйноi Украiни> на чолi з Ярославом Стецьком. 

Революцiйнi подii 1917 р. викликали значнi змiни у церковному життi 

Украiни. Ще за часiв гетьманату робилися спроби започаткувати Украiнську 

Автокефальну Православну Церкву (УАПЦ). Так, 12 листопада 1918 р. була 

оголошена урядова декларацiя про необхiднiсть створення у незалежйiй 

Украiнськiй державi самостiйноi нацiональноi церкви. Пiсля падiння гетьманату 

Директорiя своiм декретом вiд 1 сiчня 1919 р. формально проголосила автокефалiю 

правсславноi церкви на Украiнi. Але органiзацiйне оформлення украiнськоi 

автокефалii вiдбулося лише 14 - 23 жовтня 1921 р. на Всеукраiнському 

православному церковному соборi у Киэвi, який висвятив протоiэрея Василя 

Липкiвського - одного з iнiцiаторiв руху за нацiональну церкву на першого 

эпископа УАПЦ та митрополита Киiвського i всiэi Украiни. Цим актом була 

фактично започаткована дiяльнiсть УАПЦ, яка стала помiтним явищем у 

духовному життi вiруючих Украiни в 20-х роках . 

Однак негативне ставлення бiльшовицькоi влади до релiгii спричинило на 

початку 20-х рокiв руйнування церков, знищення творiв релiгiйного мистецтва, 

конфiскацiю церковного майна. Храми закривались або перетворювались в клуби, 

музеi, архiви, складськi примiщення. Проте й за таких важких умов украiнська 

iнтелiгенцiя й духовенетво намагалися зберегти нацiональну культурну спадщину. 

У червнi 1926 р. був прийнятий закон про захист iсторичних пам'яток i визначних 

мiсць, за яким деякi церковнi споруди та комплекси (наприклад, Киэво-Печерська 

лавра) перетворювались у державнi заповiдники. 

Наприкiнцi 20-х рокiв почалися масовi репресii проти духовенства, дiячiв 

культури i науки, фахiвцiв, фактично проти всiэi украiнськоi iнтелiгенцii, яка була 

звинувачена в буржуазному нацiоналiзмi та контрреволюцiйнiй дiяльностi. В. 

Липкiвського усунули вiд проводу УАПЦ i згодом вислали на Соловки, де вiн 

помер. Його наступника М. Борецького замордували в Ярославськiй в'язницi. В 

1930 р. УАПЦ припинила своэ iснування на Украiнi. 3 32-х украiнських эпископiв 

живим залишився лише Iван Огiэнко (1882 - 1972 рр.) - вiдомий вчений i 

церковний дiяч, який багато зробив для вiдродження украiнськоi культури, 

дослiджуючи ii багату iсторiю у своiх численних публiкацiях (<Украiнська 

культура>, <Украiнська церква> тощо). Але й вiн був змушений емiгрувати за 

кордон, де продовжив свою релiгiйно-церковну та культурно-просвiтницьку 

дiяльнiсть серед украiнськоi дiаспори.Ще одним злочинним полiтичним актом 

пiсля лiквiдацii украiнськоi православноi автокефалii, спрямованим проти свободи 

совiстi украiнського народу, було знищення сталiнськими каральними органами у 

1946 р. Украiнськоi Греко-Католицькоi Церкви. Значна частина ii духовеиства на 

чолi з Й. Слiпим (1892 - 1984 рр.) була репресована, опинилася в таборах або 

в'язницях. Вiд того часу аж до кiнця 80-х рокiв УГКЦ на Захiднiй Украiнi 

перебувала у пiдпiллi (<катакомбна церква>). Основну сферу своэi дiяльностi вона 

перенесла у середовище украiнськоi емiграцii. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА №3 ДІЯЛЬНІСТЬ БІЛЬШОВИКІВ У СФЕРІ 

КУЛЬТУРИ                               

План: 

1 Національне питання. 

2 Політика більшовиків щодо освіти. 

                     

Література: 

1 Історія України. Бойко О.Д. – К., 2004. 

2Історія України (підручник), 10 клас, Кульчицький С.В.,ЛебедєваЮ.Г., 

Освіта, 2003. 

3 Історія України. Мицик Ю.А. –К., 2008. 

4 Історія України (навчальний посібник), Світлична В.В. 2010 р. 

5 Новітня історія України ч.1 (підручник), 10 кл., Турченко Ф.Г., Генеза, 

2001. 

6 Історія України. Хрестоматія, 10-11 кл., за ред.. Гусєва В.І., Вища школа, 

2005. 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Як більшовики ставились до вирішення національного питання? 

2 Яку політику проводили більшовики щодо освіти? 

3 Який орган влади був створений більшовиками для пропаганди 

комуністичної ідеології? 

 

Більшовики встановлювали владу рад під знаком інтернаціоналізму, у 

сподіванні на швидку перемогу світової революції. Ставлячи на перше місце 

інтереси пролетарської диктатури, вони національне питання, тобто питання про 

майбутню долю гноблених царизмом народів, уважали другорядним. Навіть у 

грудні 1919 р., коли Російська імперія розпалися і на її терені існували національні 

республіки, вождь РКП (б) Ленін у праці "Вибори до Установчих зборів і 

диктатура пролетаріату" називав національне питання "незначним".  У 1919 р. 

більшовики в Україні, ліквідувавши Українську Народну Республіку, ігнорували 

національні інтереси українського народу і підпорядкували УСРР російському 

центру - ВЦВКу і Раднаркому, а над всіма владними структурами стояв ЦК 

РКП(б), що залишався централізованою, унітарною партією.  Уряд УСРР був 

сформований за директивою ЦК РКП(б) з осіб, здебільшого надісланих із Росії. 

Головою став Х.Раковський, переважна більшість членів уряду, за винятком, 

мабуть, тільки М.Скрипника, були далекими від українського народу, його мови, 

життя, побуту, звичаїв – цього вони не знали і знати не хотіли, вважаючи 

прагнення до утвердження української державності справою контрреволюційною. 

Таких працівників було дуже багато також у губернських, повітових і навіть 

волосних установах.  Х.Раковський у кількох своїх перших промовах в Україні 

зневажливо висловлювався про українську мову і явно недооцінював українське 

національне питання. На засіданні Київської Ради 13 лютого 1919 р. він заявив, що 

"декретування української мови як мови державної є реакційним заходом", а в 

заключному слові на ІІІ Всеукраїнському з'їзді рад висунув твердження, що ми 
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"покінчили з національними відмінностями".  За такого ставлення голови уряду і за 

такого складу партійних та державних працівників у всіх партійних органах, 

державних установах, громадських організаціях уся робота й діловодство велося 

не українською, а російською мовою. При цьому деякі з керівників прямо 

забороняли користуватися українською мовою. Так, у лютому 1919 р. один з 

керівних працівників Наркомату пошт і телеграфів Кролевецький розіслав 

циркулярну телеграму, за якою все листування й діловодство в усіх поштово-

телеграфних установах мало вестися тільки російською мовою.  Однак в умовах 

наростання українського національно-визвольного руху більшовики були змушені 

проводити у галузі освіти й культури деякі заходи, які мали сприяти поширенню 

сфери вживання української мови. Так, 4 квітня 1919 р. він прийняв постанову про 

обов'язкову публікацію українською та російською мовами всіх декретів, наказів, 

звернень та інших документів. Ряд газет, у тому числі деякі центральні, такі, 

наприклад, як орган ЦК КП(б)У "Більшовик", видавалися українською або 

українською і російською мовами.  А ось щодо мови викладання в школах, то уряд 

надав право населенню на місцях визначати мову, якою треба вести викладання в 

школах даної місцевості, що об'єктивно в конкретних умовах того часу 

забезпечувало перевагу російської мови.  Проводилася реорганізація системи 

освіти, яка значною мірою вела до її руйнування і зниження рівня знань, що їх 

могли дістати учні й студенти. За тимчасовим положенням "Про середню освіту", 

опублікованим Наркоматом освіти УСРР 1 лютого 1919 р., у середніх школах 

ліквідовувались посади директорів, інспекторів та завідуючих. Замість них для 

керівництва життям шкіл створювалися педагогічні ради, до яких входили вчителі, 

представники учнів і нижчих службовців, тобто швейцари, прибиральниці та ін. 

Скасовувалися перехідні та випускні іспити, бальна система для оцінки знань і 

поведінки учнів. Класичні гімназії перетворювалися на загальноосвітні школи. 

Школи мали бути трудовими. У всіх школах виключалися з викладання релігійні 

предмети.  За декретом Раднаркому УСРР підчас вступу до вищої школи було 

заборонено вимагати дипломи й будь-які документи, крім посвідчень про особу і 

вік. До вузів могли, отже, вступати зовсім не підготовлені люди. Крім того, у 

вищих навчальних закладах ліквідовувалися правління й вчені ради, посади 

ректорів і проректорів. Замість них призначалися комісари, часто неграмотні, але 

дуже самовпевнені.  За радянської влади продовжувала діяти Українська Академія 

наук, заснована в 1918 р.  Уряд УСРР провадив націоналізацію закладів культури і 

мистецтва. У січні 1919 р. були націоналізовані і передані у відання Наркомату 

освіти всі театри і кінематографи. Декретом Раднаркому УСРР будівлі і 

приміщення художньо-історичного значення (старовинні храми, монастирі, 

каплиці, мечеті та ін.), а також палаци, садиби й міські будівлі, будинки й 

приміщення, які служать цілям мистецтва (театри, сценічні студії, музеї, 

консерваторії, музичні школи й т.п.) були передані у відання Наркомосвіти.  

Діяльність усіх закладів освіти, науки, культури й мистецтва більшовицька партія 

підпорядковувала інтересам пропаганди комуністичної ідеології, посиленню свого 

впливу серед народних мас. Для цього був створений Народний комісаріат 

радянської пропаганди. Він став найвищим органом УСРР, який організовував і 

об'єднував справу загальнополітичної пропаганди як у центрі, так і на місцях. 

Наркомом пропаганди працював Артем (Ф.Сергєєв).  Важливим засобом 
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політичної пропаганди в руках компартії була преса. Більшість газет, які виходили 

в період гетьманщини й Директорії, були оголошені контрреволюційними й 

закриті. Виходили й розповсюджувалися більшовицькі газети "Известия 

Временного рабоче-крестьянского правительства Украины", "Известия ВУЦИК", 

"Большевик" - орган ЦК КП(б)У та ін.  Більшовицькі організації в містах і селах 

для ведення політичної пропаганди використовували діяльність культурно-освітніх 

установ – хат-читалень, клубів, народних будинків, бібліотек та ін., у яких 

проводилися лекції, доповіді, бесіди, мітинги, збори за участю партійних і 

радянських працівників.   
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САМОСТІЙНА РОБОТА №4  НАШ КРАЙ У 1900-1920 РР                                                                                                                                                                                                                                           

План: 

1 Соціально-економічний і політичний розвиток Чернігівщини. 

 

Література: 

1 Історія України. Бойко О.Д. – К., 2004. 

2Історія України (підручник), 10 клас, Кульчицький С.В.,ЛебедєваЮ.Г., 

Освіта, 2003. 

3 Історія України. Мицик Ю.А. –К., 2008. 

4 Історія України (навчальний посібник), Світлична В.В. 2010 р. 

5 Новітня історія України ч.1 (підручник), 10 кл., Турченко Ф.Г., Генеза, 

2001. 

6 Історія України. Хрестоматія, 10-11 кл., за ред.. Гусєва В.І., Вища школа, 

2005. 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Назвати причини зростання професійної освіти на Чернігівщині. 

2 Показати, як вплинули Перша світова війна і революції в Росії на життя 

населення Чернігівщини. 

 

На межі ХІХ – ХХ ст. в нашому місті працювали дві лікарні: земська 

губернська і « общини сестер милосердя». На початку ХХ ст. з’явилися перші 

приватні дошкільні заклади -  двоє ясел та дитячий садок. 

Розвиток економіки сприяв зростанню професійної освіти. На початку ХХ 

ст.. в Чернігові діяли 3 ремісничих училища, 2 торгівельні школи, а також духовне 

училище і духовна семінарія. В 1916 р. було відкрито учительський інститут, який 

давав неповну вищу педагогічну освіту. Згідно з  даними першого загального 

перепису населення 1897р. близько 53% чернігівців вміли читати і писати. 

Напередодні І світової війни загальна чисельність учнів у Чернігові складала 6,2 

тис. чоловік. 

Восени 1917р. оголосили набір учнів до першої змішаної гімназії з 

викладанням українською мовою. 

Події І світової війни, а потім революції перервали мирне життя 

губернського міста кінця ХІХ - початку ХХ століть. 

У 1914 р. почалась Перша світова війна. Чернігів знаходився на відстані від 

зони бойових дій, але тяжкість загальної біди не обійшла і його. Значна частина 

дорослого чоловічого населення вступила до лав армії, зросли ціни на продукти і 

товари першої необхідності. Місто переповнилося біженцями, яких розташовували 

на території заводів, в організаціях і учбових закладах. З’явилися шпиталі. 

Відкрились річні курси медичних сестер військового часу. 

Після перемоги Лютневої буржуазно-демократичної революції в 

Чернігівській губернії встановлюється двовладдя. Водночас діють Ради робітничих 

і солдатських депутатів і місцеві органи Тимчасового правління. Продовжувала 

працювати і міська Дума. З кінця 1917 до 1919 р. влада в Чернігові неодноразово 

змінювалась. Спочатку вона знаходилась в руках Центральної Ради, її змінив 
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режим гетьмана Скоропадського, а потім вся повнота влади перейшла до 

петлюрівської адміністрації. Вночі 12 січня 1919 р. після важких боїв до міста 

ввірвався Богунський полк під командуванням Миколи Щорса. Влада перейшла до 

Рад. Починається націоналізація промислових підприємств, в п’яти пунктах міста 

відкриваються вечірні школи для дорослих. 11 лютого в залі дворянських зібрань 

була поставлена перша вистава Спілки професійних артистів. Починає виходити 

газета «Знамя Советов». 12 жовтня Чернігів був захоплений денікінцями. В їхніх 

руках місто знаходилося близько місяця. 7 листопада в Чернігів ввійшли частини 

Червоної армії. Почалося мирне життя, яке, втім, не було  абсолютно спокійним. 9 

травня 1920 р. кордони Чернігівської губернії перетнули польські війська. Однак 

Чернігів цього разу не постраждав, а вже в кінці місяця поляків вигнали з території 

Чернігівщини. Продовжується відродження промисловості, транспорту, системи 

освіти і культурного життя. В 1921 р. почали діяти чавуноплавильний, клінкерний, 

пивоварний і оцтовий заводи. 7 листопада 1922 р. відбулося відкриття заводу 

«Жовтневий молот». В 1925 р. в місті нараховується 11 державних підприємств. В 

цей час в Чернігові проживає 35,5 тис. чоловік. Відроджується міське 

господарство. В 1924 р. починаються роботи по забезпеченню водою робітників 

передмість. Розробляється план розвитку міста на найближчі 30 років. Він 

передбачав спорудження в центральній частині Чернігова адміністративних та 

жилих будівель, а також облаштування великих зелених зон. Промислові 

підприємства виділяються за межі житлової забудови. В 1923 р. в Чернігові 

засновується обласна бактеріологічна станція. За період з 1927 по 1929 рік 

відбувається будівництво нової електростанції. В 1928 р. виникає об’єднання 

Чернігівських цегляних заводів «Цегла» і завершується будівництво залізниці 

Чернігів-Гомель. Через два роки введено в експлуатацію залізничну лінію 

Чернігів-Овруч, а на початку 1931 року в місті вже діє один із найбільших на 

півночі України залізничних вузлів. Роком пізніше починають працювати 

судоремонтні майстерні. На цей час кількість підприємств досягає 32.  
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САМОСТІЙНА РОБОТА №5 РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ                              

План: 

1 Становище в галузі освіти. 

2 Досягнення науки. 

3 Література та мистецтво. 

 

Література: 

1 Історія України. Бойко О.Д. – К., 2004. 

2Історія України (підручник), 10 клас, Кульчицький С.В.,ЛебедєваЮ.Г., 

Освіта, 2003. 

3 Історія України. Мицик Ю.А. –К., 2008. 

4 Історія України (навчальний посібник), Світлична В.В. 2010 р. 

5 Новітня історія України ч.1 (підручник), 10 кл., Турченко Ф.Г., Генеза, 

2001. 

6 Історія України. Хрестоматія, 10-11 кл., за ред.. Гусєва В.І., Вища школа, 

2005. 

 

                          

Питання для самоконтролю: 

1 Охарактеризувати розвиток освіти в період непу. 

2 Назвати основні досягнення в галузі науки. 

3 Охарактеризувати основні напрямки розвитку мистецтва і літератури. 

 

 

Наприкінці XIX — початку XX ст. у світовій та українській архітектурі 

відбувається становлення нового напряму, що дістав назву стиль модерн. 

В історії української архітектури особливе місце посідає В. Кричевський 

(1872—1952). З його ім'ям пов'язаний розвиток нового національного напряму в 

архітектурі. За проектами В. Кричевського у національному декоративно-

романтичному стилі збудовано ряд громадських і приватних будинків на 

Полтавщині. 

Національний стиль на основі традицій народного мистецтва та 

українського бароко розвивали архітектори К. Жуков, Д. Дяченко, С. Тимошенко, 

П. Костирко та ін. 

До здобутків національної архітектури належить творчість Д. Дяченка. Він 

був упорядником першої виставки національної архітектури, яку у березні 1912 р. 

організувала українська громада студентів Петербурзького інституту цивільних 

інженерів. 

Збереженню багатовікових традицій народного будівництва сприяє творча 

діяльність зарубіжних архітекторів українського походження. 

На початку XX ст. монументально-декоративне пластичне озлоблення 

широко використовується в архітектурі модерну та неокласицизму. Особливо 

вирізняється, творчість скульптора Ф. Балавенського, який разом з учнями виконав 

рельєфи на античну тематику для фасаду колишнього будинку інженера Ф. 

Ісерліса по вулиці Олександрівській (тепер Музейний провулок) у Києві (1909). 
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Привертає увагу створене Ф. Балавенським мармурове погруддя Т. Шевченка та 

пам'ятник-погруддя М. Кропивницького на його могилі у Харкові. У міжнародних 

конкурсах на створення пам'ятника Т. Шевченку брали участь поряд з Ф. 

Балавенським молоді митці М. Гаврилко, І. Кавалерідзе, західноукраїнські 

скульптори Г. Кузневич, М. Паращук (1878—1963) та ін. Цікавим пам'ятником був 

відкритий у Києві 1911 р. монумент княгині Ольги. Автор проекту — видатний 

скульптор-монументаліст І. Кавалерідзе.  

В Парижі в академії Жюльєна та у О. Родена удосконалював майстерність 

М. Паращук. У 1906—1913 рр. він створює низку скульптурних портретів діячів 

культури України (В. Стефаника, С. Людкевича, І. Франка, М. Лисенка). Впливу О. 

Родена зазнав В. Іщенко. 

Паралельно розвивається реалістична пластика. У цьому напрямі особливо 

відзначився наприкінці 20-х роках скульптор І. Севера. 

Одним із творців мистецтва авангардизму у світовій скульптурі став О. 

Архипенко (1887—1964). Його творчість формувалась в умовах певного 

піднесення національної школи пластики початку XX ст. 

В умовах духовного відродження важливу роль відіграє творча спадщина 

скульптора, народного художника України Івана Гончара (1911—1993) — 

композиції "Берегиня", "Ярило" (1985—1990), серії живописних історико 

етнографічних картин "Весілля на Україні", народних типажів, краєвидів 

"Мальовнича Україна" тощо. 

Символізм та модерн, що склалися на зламі XIX—XX століть, внесли 

істотні зміни у розуміння проблем художньої творчості. У розвиток світового 

авангарду помітний внесок зробили О. Богомазов, М. Бойчук, К. Малевич та ін. О. 

Богомазов — художник-кубофутурист ("В'язниця", 1914), автор трактату 

"Живопис та елементи", у якому виклав засади авангардного мистецтва. М. Бойчук 

започаткував новий напрям монументального мистецтва XX ст., так званий 

неовізантизм, в основі якого лежали конструктивні особливості візантійського та 

давньоруського живопису (домонгольського періоду). К. Малевич — один із 

основоположників супрематизму, його мистецтво ґрунтується на фольклорних 

джерелах. Цікаво, що свій "Червоний квадрат" (1915) він характеризував як 

"живописний реалізм селянки у двох вимірах", зближуючи у такий спосіб 

елітарний абстракціонізм з народним мистецтвом. Новаторські пошуки властиві 

творчості Петра Холодного (1876—1930), який послідовно розробляв принципи 

сучасного українського стилю в монументальному мистецтві, вбачаючи цей стиль 

у новому переосмисленні традицій давньоруського іконопису. Оригінальним 

творчим мисленням відзначається Олекса Новаківський, якому властиві 

філософська рефлексія, певний символізм ("фантастичний алегоризм"), 

міфологізація реальності.  

Глибока творча еволюція характеризує діяльність Т. Яблонської. У 40—50-

х роках визнання художниці принесли картини "Хліб", "Весна", з яскраво 

відтвореним сонячним ефектом, реалістично виписаними фігурами людей. 

Звернувшись до фольклору, Т. Яблонська прагнула глибоко осягнути сутність 

поетики української народної образотворчості. 

Одним із основоположників фольклорного стилю в українському мистецтві 

60-х років був Віктор Зарецький. В пошуках власної творчої манери, перш ніж 
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прийти до сецесії, він глибоко вивчав зразки народного мистецтва (Г. Собачко-

Шостак, М. Примаченко, К. Білокур). Розвиток сецесійного напряму в Україні В. 

Зарецький пов'язував з творчістю О. Мурашка, Ф. Кричевського, Г. Нарбута, М. 

Жука. 

Для живопису 80—90-х років характерне відродження "фольклорного 

напряму", основи якого були закладені "шестидесятниками". 

Утвердження національної самобутності у поєднанні зі світовим 

мистецьким досвідом — визначальний напрям розвитку українського живопису. 

Мистецтво графіки першої чверті XX ст. позначене творчими здобутками 

талановитої плеяди митців українського авангарду. Передусім це О. Богомазов 

("Київ. Хрещатик", 1914), М. Бойчук ("Пастушок", 1910), О. Архипенко 

("Постать", 1914), завдяки яким українська графіка досягає рівня розвитку 

світового художнього процесу. 

Серед художників нової доби чільне місце посідає Олена Кульчицька 

(1877—1967), творчість якої ґрунтується на традиціях демократизму й реалізму, 

окремі праці позначені впливом модерну та експресіонізму. 

Європейські мистецькі традиції добре знали художники О. Сорохтей 

(1890—1941), М. Бутович (1895—1961), В. Єрмилов, Я. Музика (1898—1973), які 

зробили плідний внесок у розвиток вітчизняної графіки. 

Значна графічна спадщина належить М. Бутовичу. Серед творів митця 

вирізняється серія гравюр на теми українського фольклору під назвою "Українські 

демони" (1924). 

У розвитку української графіки початку XX ст. провідне місце посідає Г. 

Нарбут (1886—1920). Використовуючи традиції реалістичного мистецтва книги, 

надбання європейської та світової культури, він збагатив книжкову графіку 

прекрасними зразками художнього оформлення, створив власний стиль, пізніше 

названий нарбутівським. 

Українські художники, зокрема К. Трутовський, А. Ждаха, О. Сластіон, С. 

Налепинська-Бойчук, І. Падалка, І. Їжакевич, В. Касіян, М. Дерегус зробили 

значний внесок у розвиток графічної шевченкіани. 

Увагу художників привертала особистість і творчість І. Франка. Його образ 

втілено у графіці (А. Базилевич, М. Добронравов, В. Касіян, О. Кульчицька, Я. 

Музика, Г. Томенко, Є. Трегуб, В. Форостецький). 

У загальному напрямі української книжкової графіки розвивалася творчість 

В. Кричевського (1872—1952). В оформленні книги митець наслідував традиції 

народного та геральдичного мистецтва. 

Помітний слід у книжковій графіці XX ст. залишили І. Бурячок (1877—

1936), В. Заузе (1859—1939), О. Налешгаська-Бойчук (1884— 1937). Національну 

бойчуківську традицію 20—30-х років продовжив художник В. Гарбуз. 

Оптимістична піднесеність притаманна творчості О. Довгаля. В ілюстраціях 

до "Сонячних кларнетів", "Народи йдуть" П. Тичини митець досягає активного 

звучання графічної мови і декоративної виразності. 

Своєрідні ілюстрації до поеми Ш. Руставелі "Витязь у тигровій шкурі" 

створив Г. Гавриленко. 

У повоєнні роки українську книжкову графіку збагатили О. Адамович, А. 

Базилевич, О. Данченко, Ф. Коновалюк, В. Литвиненко. 
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Прагнення до національної визначеності українського графічного 

мистецтва і створення нового стилю характеризує Г. Якутовича. 

Помітний внесок у розвиток вітчизняної книжкової графіки зробили А. 

Середа, О. Юнак та Ф. Фатальчук — майстри поєднання орнаменту зі шрифтом, В. 

Стеценко — знавець українського орнаменту, І. Хотінок, В. Хоменко, А. 

Пономаренко — художники високої культури шрифту. 

Давні традиції має оформлення та ілюстрування дитячої книги. Відомі 

автолітографії М. Мурашка, ілюстрації В. Аверіна. Високий художній смак 

відзначає численні ілюстрації О. Яблонської до дитячих книг "Сонячний ранок" В. 

Морданя, "За лісом, за пролісом, золота діжка сходить" І. Сенченка, "Я малий собі 

гуцулик" В. Ладижця тощо. Художниця М. Примаченко майстерно виконала 

оформлення двох дитячих казок — "Ой коники-сивані" та "Журавель". О. 

Кульчицькій належать чудові ілюстрації до казки "Лис Микита" І. Франка (1951) та 

"Українських байок". А. Базилевич ілюстрував збірку українських народних казок і 

казки М. Стельмаха. 

Українська література на переломі ХІХ—ХХ ст. позначена новаторськими 

тенденціями. Поряд з відомими іменами (І. Франко, Леся Українка, М. 

Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська) з'являються самобутні таланти (С. 

Васильченко, М. Вороний, А. Кримський, П. Карманський, О. Олесь, В. 

Винниченко). 

Творчість Лесі Українки — унікальне явище в українській і світовій 

культурі. 

В українській літературі імпресіоністична стильова манера виявляється у 

творчості М. Коцюбинського, В. Стефаника, О. Кобилянської. Імпресіоністичний 

стиль М. Коцюбинського визначає своєрідний синтез слова і кольору ("Лялечка", 

"Цвіт яблуні", "На камені"). Прикмети нового психологізму відчутні у романі 

"Фата Моргана". До найкращих зразків світової літератури належать новели "Сон", 

"На острові", новаторська повість-балада "Тіні забутих предків", де письменник 

звертається до прапочатків української, зокрема гуцульської, ментальності. 

Майстром імпресіоністичної ліричної прози був С. Васильченко. Риси 

імпресіоністичної образності властиві творчості Г. Михайличенка, Г. Косинки, А. 

Головка, М. Хвильового, М. Івченка та ін. Імпресіонізм як самостійний напрям 

вичерпав себе у середині XX ст. 

Першим з гаслами модернізму виступив український поет М. Вороний 

(1871—1940). Він прагнув розширити версифікаційні можливості українського 

вірша, вивести його на європейський і світовий рівень. 

У руслі модерністських пошуків формувалась творчість галицьких 

письменників. У 1906—1909 рр. діяло літературне об'єднання "Молода муза" (П. 

Карманський, Б. Лепкий, О. Луцький, В. Пачовський, С. Твердохліб, С. 

Чарнецький, М. Яцків та ін.). Характерною рисою творчості "молодомузівців" був 

культ підсвідомого, що поєднувало їх з польським та німецьким модернізмом. 

Численні літературні об'єднання виникли зразу ж після 1917 р. Помітним 

явищем стала київська група "Музагет" (1919), яка об'єднала кращі мистецькі сили 

України. З діяльністю "Музагету" пов'язаний розквіт символізму в українській 

літературі (Д. Загул, Я. Савченко, О. Кобилянська, О. Слісаренко, М. Терещенко, 

П. Тичина, П. Филипович, В. Ярошенко). 
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Цікаві експериментальні прозові твори написали Г. Михайличенко 

("Блакитний роман", 1918—1919), М. Хвильовий ("Сині етюди", 1923, "Осінь", 

1924), В. Поліщук, Ю. Яновський ("Мамонтові бивні", 1925, "Кров землі", 1927, 

"Майстер корабля", 1928) та інші. 

Явищем українського національного відродження стала тритомна "Історія 

української літератури" (1920—1924) М. Возняка. 

Підвалини так званого соціалістичного реалізму закладали І. Микитенко 

(1897—1937), О. Корнійчук (1905—1972). 

Найвидатніший представник тогочасної поезії — П. Тичина (1891—1967) 

був поетом глибоко національним ("Сонячні кларнети", 1918), автором своєрідного 

триптиха "Дума про трьох вітрів", "Золотий гомін", "Скорбна мати". Необароко в 

українській літературі утвердилось саме завдяки творчості П. Тичини. 

У Західній Україні вирізнявся новаторським талантом поет-імажиніст 

Богдан-Ігор Антонич (1909—1937). 

У повоєнний час світове визнання здобув роман "Собор" (1968) О. Гончара. 

До здобутків української літератури належить творчість "шестидесятників" 

(М. Вінграновський, Є. Гуцало, І. Дзюба, І. Драч, В. Дрозд, І. Світличний, В. 

Симоненко та ін.). Особливо висока поетична культура властива Ліні Костенко. 

Суперечливий, але місткий шлях пройшов Д. Павличко (з крутим поворотом 

збірки "Правда кличе", 1957). З'явилися видання літераторів-політв'язнів (Миколи 

Руденка, Василя Стуса, Михайла Осадчого та ін.). Їх побратим по неволі, відомий 

літературний критик Євген Сверстюк зазначає: "Шістдесятники — велике явище 

другої половини XX століття, дивне своєю появою в велику пору відлиги і 

стоїчним протистоянням неосталінізмові та живучою енергією в пору 

лібералізації". 

Жанр історичної романістики розвивають Р. Іваничук, Ю. Мушкетик, Р. 

Федорів. Роман "Орда" Р. Іваничука певною мірою продовжує традицію І. Нечуя-

Левицького, А. Кащенка. 

Серед авторів 80—90-х років вирізняються В. Голобородько, І. Калинець, І. 

Римарук. 

Вартісні збірки поезій створили Олена Теліга (1907—1942, "Душа на 

сторожі"), Олег Ольжич (Кандиба) (1907—1944, "Рінь", "Вежі", "Підзамчя"), 

Леонід Мосендз (1897—1948, "Зодіак"), Євген Маланюк (1897—1968, "Стилет і 

стилос", "Земна Мадонна", "Влада"), Оксана Лятуринська (1902—1970, "Бедрик", 

"Ягілка", "Туга") та ін. 

Особливий внесок у розвиток національної музичної культури зробив М. 

Лисенко (1842—1912) — видатний композитор, піаніст, хоровий диригент, 

фольклорист, теоретик музики і педагог, засновник професіональної школи. 

Видатними творцями духовної музики на переломі XIX—XX ст. були К. 

Стеценко та М. Леонтович. 

Ф. Колесса заклав основи українського етнографічного музикознавства, 

структурно-типологічних досліджень фольклору. У музикознавстві й музичній 

творчості він був послідовником М. Лисенка. 

П. Демуцький (1860—1927) був одним із перших записувачів народного 

багатоголосся, видав збірники "Народні українські пісні з Київщини", праці з 

української музичної фольклористики ("Ліра і її мотиви", 1903 та ін.), організував 
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народний хор у с. Охматові (тепер Черкаської області), з яким виступав у багатьох 

містах і селах України. 

Значну роботу розбудови музичної культури у Західній Україні проводили 

композитори І. Лаврівський, С. Воробкевич, В. Матюк, А. Вахнянин, О. 

Нижанківський, Д. Січинський, В. Барвінський, С. Людкевич. 

Музичну шевченкіану збагатили С. Людкевич (кантата-симфонія "Кавказ", 

1902—1913, кантата "Заповіт", 1934, 1955), Я. Степовий ("Прелюд пам'яті Т. 

Шевченка", 1912), К. Стеценко (музика до вистави "Гайдамаки", 1919—1921, 

кантата "Шевченкові", 1922). 

Національну музично-пісенну культуру розвивають професійні колективи 

— "Думка" (з 1930 р. — заслужена академічна хорова капела України), "Трембіта" 

(Львів, 1940; з 1951 р. — Державна заслужена хорова капела України), 

Український народний хор, організатором і керівником якого був Г. Верьовка. 

Створено хор 1943 р. у Харкові, з 1944 р. він діє у Києві (з 1965 р. — ім. Г. 

Верьовки, з 1974 — академічний). 

Нових барв набула хорова музика у творчості Лесі Дичко, В. Зубицького, І. 

Шамо, О. Яковчука. 

Широкої популярності набули виконавці масової естрадної пісні (Софія 

Ротару, Василь Зінкевич), рок-ансамблі. 

Оригінальним мистецьким явищем є українська авторська пісня. У розвиток 

цього жанру вагомий внесок зробив В. Івасюк (1949—1979) — український поет і 

композитор, автор тексту і музики пісень "Я піду в далекі гори" (1968), "Червона 

рута" (1969), "Водограй" (1969) та ін. Творчість митця ґрунтується на фольклорних 

джерелах. Пісня "Червона рута" дала назву Першому Республіканському 

фестивалю української пісні та музики. 

Творчою лабораторією став один з найкращих тогочасних театрів — театр 

М. Садовського: 1906 р. у Полтаві, з 1907 р. у Києві. М. Садовський розвивав 

кращі здобутки театру корифеїв. Він розширив театральний репертуар 

українськими п'єсами соціального змісту, вперше поставив українською мовою 

п'єси російських драматургів (М. Островського, Л. Толстого, А. Чехова), польських 

(Г. Запольської). У складі трупи працювали М. Заньковецька, М. Старицька, Лесь 

Курбас. 

В. Винниченко написав низку соціальних драм, де переважають мотиви 

бунту й соціальної нерівності. 

У драматургії найпослідовнішим виразником символізму став О. Олесь 

(драматична поема "По дорозі в казку", 1910). 

Державний народний театр очолював П. Саксаганський. До складу трупи 

увійшли М. Заньковецька, Л. Ліницька, Л. Шевченко. На основі Державного 

народного театру 1922 р. створено Український драматичний театр ім. М. К. 

Заньковецької. 

На розвитку театрального мистецтва 20—30-х років помітно позначився 

процес українізації, що трагічно закінчився "розстріляним відродженням". 

Духовними провідниками українського ренесансу XX ст. стали письменники М. 

Зеров (керівник київської групи неокласиків) і М. Хвильовий. 

Лесь Курбас — митець європейської освіченості, знав вісім мов, вивчав 

історію і теорію світового театрального мистецтва, розвивав кращі традиції 
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українського театру корифеїв, прагнув зберегти притаманну йому національну 

самобутність. Митець вперше в історії українського професійного театру розробив 

комплексну програму театральної реформи, що включала виховання нового 

інтелігентного актора-громадянина, нового типу режисера — ідейного і творчого 

інтерпретатора п'єси та вистави, розвиток принципу студійності, втілення на 

практиці етичних засад діяльності театрального колективу тощо. Серед однодумців 

Леся Курбаса — П. Самійленко, Й. Шевченко, М. Терещенко, С. Бондарчук, С. 

Мануйлович; талановита акторська молодь — Г. Юра, В. Василько (пізніше вони 

самостійно проводили в театрі режисерську роботу), С. Семидор. 

У 1926—1933 рр. в Харкові працює театр "Березіль", до складу якого 

входять видатні митці — М. Крушельницький, А. Бучма, Н. Ужвій, І. Мар'яненко, 

Й. Гірняк, В. Чистякова, Н. Титаренко, О. Добровольська та ін. Творчість Леся 

Курбаса належить до визначних здобутків українського і світового театру XX ст. 

Його традиції наслідували учні, режисери 40—60-х років — В. Василько, Г. Юра, 

М. Крушельницький, Б. Тягно, Д. Козачківський, В. Скляренко та ін. 

Серед режисерів 70-х років відомі А. Скибенко і С. Сміян. У 80-ті роки 

впевнено заявила про себе нова генерація режисерів — В. Афанасьєв, О. 

Бєляцький, В. Загорутко, В. Козьменко-Делінде, О. Король, І. Равицький, М. 

Шейко. Розвиток національного театру 90-х років пов'язаний з новаторською 

діяльністю таких режисерів, як І. Борис, Р. Віктюк, С. Данченко, С. Мойсеєв, В. 

Петров та ін. 

Процеси національно-культурного відродження, що відбуваються в Україні, 

позначилися на розвитку сучасного театру. 

Як бачимо, українська земля багата талантами з світовими іменами, які 

внесли вагомий вклад в розвиток національного мистецтва. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА №6 ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЩОДО ЦЕРКВИ 

ТА ЇЇ НАСЛІДКИ                               

План: 

1Політика більшовиків щодо церкви. 

2 Ліквідація УАПЦ. 

 

Література: 

1 Історія України. Бойко О.Д. – К., 2004. 

2Історія України (підручник), 10 клас, Кульчицький С.В.,ЛебедєваЮ.Г., 

Освіта, 2003. 

3 Історія України. Мицик Ю.А. –К., 2008. 

4 Історія України (навчальний посібник), Світлична В.В. 2010 р. 

5 Новітня історія України ч.1 (підручник), 10 кл., Турченко Ф.Г., Генеза, 

2001. 

6 Історія України. Хрестоматія, 10-11 кл., за ред.. Гусєва В.І., Вища школа, 

2005. 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Охарактеризувати політику більшовиків щодо церкви. 

2 Визначити наслідки антирелігійної політики більшовиків. 

 

 

За логікою речей, відкритий погром майже всіх православних течій в 

Україні мав би стати м'якшим після березневої 1930 р. постанови ЦК ВКП(б) "Про 

боротьбу з викривленнями партійної лінії в колгоспному русі", в котрій 

зазначалося, що Центральний Комітет вважає за необхідне відмінити неприпустимі 

викривлення партійної лінії в галузі боротьби з релігією, зокрема адміністративне 

закриття церков без згоди переважної більшості села. Однак, як і більшість 

постанов радянської влади, цей документ — політична декларація, далека від 

практичного втілення. 

Із середини 30-х років набув розмаху новий політичний курс, котрий виявив 

себе сповна в трагічних і нечуваних репресіях. Обґрунтуванням цього курсу стала 

теза Сталіна про загострення класової боротьби в міру розвитку соціалізму. 

У вересні 1937 р. ЦК ВКП(б) спеціальним рішенням проголосив "безбожну 

п'ятирічку" — до кінця 1937 р. в СРСР мало бути ліквідовано всі релігійні конфесії 

і навіть зовнішні прояви релігійності. Одна з головних ролей у виконанні цього 

завдання відводилася створеній ще у 1925 р. Спілці войовничих безбожників, на 

чолі з Омеляном Ярославським. Державний маховик з остаточного 

"викорчовування" релігії працював у кількох напрямах — знищення храмів і 

предметів культу та економічний, політичний і моральний тиск на православне 

духовенство, що в середині 30-х років переросло у фізичні репресії проти нього. 

Священиків позбавили виборчих прав, обкладали всіма можливими податками і в 

таких розмірах, щоб вони не змогли їх виконати. І тоді у них кон-фісковували 

майно, а сім'ю виселяли чи навіть "розкуркулювали". Тому не дивно, що 

священики масово зрікалися сану. Тільки за вісім місяців 1925 р. у 29 округах 



27 

 

України таких було 315 осіб, а вже в 1929—1930 рр. — близько 2 тисяч. Але 

зречення від сану не рятувало людей від пильного ока НКВС. Тисячі слідчих справ 

в архівах підтверджують факти терору проти священнослужителів тільки за те, що 

вони займаються або займалися душе пастирством. 

Органи НКВС максимально скоротили й саму процедуру закриття храмів. 

Ухвалу про таке закриття могли приймати місцеві відділи НКВС на підставі 

несплати податку, поширення в районі епідемії, вимоги населення про закриття 

церкви або коли доведено, що в церкві збираються "ворожі державі" елементи. 

Коли врахувати, що, за переконаннями комуністів, священик та дяк — ворожі 

радянській державі елементи, то, отже, сама присутність їх у церкві була 

достатньою для закриття храму. Тому не дивно, що за дуже короткий час після 

прийняття таких ухвал в Україні закрито 8 тисяч церков. Тобто під час 

"вирішального штурму на релігію" в Україні закрито (а часто знищено) приблизно 

75—80 % наявних храмів. На початок 40-х років не залишилося жодної 

православної церкви у Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, 

Сумській, Хмельницькій областях, по одній церкві вціліло в Луганській, 

Полтавській, Харківській областях. Із 1710 храмів Київської області за 

призначенням використовувалися лише 2, із 23 монастирів — жоден, із 1435 

священиків служили 3. Власне, Православна церква перестала існувати як цілісний 

організм. У 1936 р. залишилося лише 9% діючих культових приміщень від їхньої 

загальної кількості в дожовтневий період. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА №7 СТАНОВИЩЕ В ЗАХІДНИХ 

ОБЛАСТЯХ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ  ВІЙНИ 

                             

План: 

 

1 Діяльність УПА. 

 

Література: 

1 Історія України. Бойко О.Д. – К., 2004. 

2Історія України (підручник), 11 клас, Кульчицький С.В.,ЛебедєваЮ.Г., 

Освіта, 2003. 

3 Історія України. Мицик Ю.А. –К., 2008. 

4 Історія України (навчальний посібник), Світлична В.В. 2010 р. 

5 Новітня історія України ч.1 (підручник), 11 кл., Турченко Ф.Г., Генеза, 

2007. 

6 Історія України. Хрестоматія, 10-11 кл., за ред.. Гусєва В.І., Вища школа, 

2005. 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Яку мету ставила УПА? 

2 Охарактеризувати політику радянської влади щодо діяльності УПА. 

 

Попри радянську окупацію Галичини та Волині, УПА продовжувала 

зростати. У 1944—1945 рр. вона мала більше бійців, ніж могла озброїти. Головне 

джерело людських ресурсів становили члени підпілля ОУН, яке й далі існувало 

паралельно з УПА. Багато з них колись чинили опір масовим депортаціям чи 

колективізації. До УПА у великих кількостях приєднувалися також дезертири з 

Червоної армії, а також ті, хто втік до лісу від мобілізації й волів краще битися в її 

лавах, ніж слугувати радянським гарматним м'ясом на фронті. Таким чином, у той 

час як переможна Червона армія штурмувала Берлін, на Західній Україні великі, 

чисельністю в батальйон, загони антирадянських партизанів установили контроль 

над значними територіями й впровадили там свою структуру управління. Щодо 

політики УПА та її політичної надбудови — УГВ Р, то вона полягала в тому, щоб 

чекати розвитку подій на Заході (й сподіватися на початок нової війни між 

союзними державами та СРСР). Водночас вона була спрямована на те, щоб 

перешкодити встановленню радянської системи в себе на батьківщині. Широка 

діяльність УПА була зумовлена, з одного боку, народною підтримкою та 

ефективністю організації цієї армії, а з другого — тим, що радянських військ на 

Західній Україні було обмаль. Проте після капітуляції Німеччини в травні 1945 р. 

радянський режим зміг організувати систематичні й широкі заходи, спрямовані на 

знищення УПА. У 1945— 1946 рр. його війська (що переважно складалися з військ 

МВС і НКВС, оскільки в регулярних частинах Червоної армії було багато 

українців, які не бажали воювати проти УПА) організували блокаду й 

прочісування величезних територій Волині та передгір'їв Карпат, де 

зосереджувалися партизани. Щоб залякати західноукраїнське населення й 
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позбавити УПА підтримки народу, НКВС застосував цілий ряд жорстоких 

тактичних заходів. Він виселяв людей із районів розташування баз УПА, 

депортуючи до Сибіру сім'ю кожного, хто був пов'язаний з опором, і навіть цілі 

села. За підрахунками, між 1946 та 1949 рр. було заслано близько 500 тис. західних 

українців. Майже в кожному селі діяли «стукачі». Щоб дискредитувати партизанів, 

загони НКВС перевдягалися у форму УПА й грабували, ґвалтували та мордували 

українських селян. Нерідко певної вірогідності цим радянським провокаціям 

надавало, зі свого боку, безжальне винищення прорадянських елементів СБ — 

таємною поліцією ОУН.  
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САМОСТІЙНА РОБОТА №8  КУЛЬТУРА В РОКИ ВІЙНИ 

 

План: 

 

1 Розвиток освіти і науки. 

2 Література і мистецтво. 

 

Література: 

1 Історія України. Бойко О.Д. – К., 2004. 

2Історія України (підручник), 11 клас, Кульчицький С.В.,ЛебедєваЮ.Г., 

Освіта, 2003. 

3 Історія України. Мицик Ю.А. –К., 2008. 

4 Історія України (навчальний посібник), Світлична В.В. 2010 р. 

5 Новітня історія України ч.1 (підручник), 11 кл., Турченко Ф.Г., Генеза, 2007. 

6 Історія України. Хрестоматія, 10-11 кл., за ред.. Гусєва В.І., Вища школа, 2005. 

 

Питання для самоконтролю: 

1 Визначити основні досягнення науки періоду великої Вітчизняної війни. 

2 Охарактеризувати рівень розвитку освіти. 

3 Яким був внесок діячів культури в розгром фашистів?   

   

Наука 

З початком війни відбулось об'єднання кількох інститутів Академії наук 

України, які були евакуйовані на Схід. Переважна їх більшість, а також Президія 

АН України працювали в Уфі. На базі промислових підприємств продовжували 

працювати Інститут електрозварювання у Нижньому Тагілі, Інститут енергетики 

— у Копейську (Челябінська обл.), Інститут чорної металургії — у Свердловську, 

фізико-технічний інститут — в Алма-Аті. Усі вони мали тісні виробничі зв'язки 

щонайменше з 300 промисловими підприємствами Російської Федерації, 

Казахстану. 

Інститут електрозварювання АН УРСР, очолюваний відомим вченим Є. 

Патоном, досяг вагомих результатів у зварюванні корпусів танків Т-34, 

упроваджував цю технологію безпосередньо на 10 танкових заводах і 6 заводах, 

що виготовляли авіабомби. 

М. Стражеско інтенсивно працював над вивченням ранової інфекції і ранового 

сепсису. Усі свої знання і досвід віддавав лікуванню поранених воїнів хірург-

офтальмолог В. Філатов, який очолював Український інститут очних хвороб, що 

перебував у Ташкенті. 

Важливі завдання постали перед українською історичною наукою, яка була 

покликана роз'яснювати високі цілі визвольної війни, розкривати перед широкими 

масами героїчне минуле народу, його самовіддану боротьбу проти загарбників у 

різні періоди історії. За час евакуації було видано перший том чотиритомного 

підручника "Історія України" для вузів, що охоплював період з найдавніших часів 

до 1654 p., науково-популярний "Нарис історії України", перший том "Наукових 

записок" Інституту історії і археології України АН УРСР. 
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Освіта 

У роки війни понад ЗО українських вузів працювали в евакуації. У лютому 1942 

р. поновив роботу у Кзил-Орді (Казахстан) університет, що утворився з об'єднаних 

в один Київського та Харківського університетів, Одеський перебував у Байрам-

Алі (Туркменія), Харківський хіміко-технологічний — у Чугчику (Узбекистан), 

Київський індустріальний — у Ташкенті, Миколаївський суднобудівний — у 

Пржевальську. Окремі вузи влились як факультети до місцевих навчальних 

закладів. 

У тилу працювали школи й класи з українською мовою навчання, зокрема в 

Саратовській області — ЗО українських шкіл і класів, у Свердловській — 18, у 

Новосибірській — 11. Там же розміщувались евакуйовані дитячі будинки, 

ремісничі училища та інші освітні заклади. 

Великим був внесок літераторів у мобілізацію людей на боротьбу з фашизмом. 

Близько 80 письменників, майже третина членів Спілки письменників України, 

пішли в діючу армію. Серед них М. Бажан, С. Голованівський, І. Гончаренко, Л. 

Дмитерко, А. Малишко, І. Муратов, І. Нехода, Л. Первомайський, М. Рудь, М. 

Стельмах, М. Упеник, П. Усенко та ін. Смертю хоробрих загинули 25 

письменників, серед них О. Десняк, Я. Качура, К. Герасименко, М. Трублаїні, Д. 

Каневський, М. Шпак, Ю. Черкаський та ін. 
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