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Ознайомлення з підручником 

Шановні дев’ятиêласниêи та óчителі історії Уêраїни пропонóємо вам 
підрóчниê, мета яêоãо — забезпечити висоêий рівень співпраці óчителів та 
óчнів з дослідження минóлоãо нашої Батьêівщини ХІХ–початêó ХХ ст. 

Зверніть óваãó, що êожен теоретичний параãраф 
підрóчниêа сêладається лише з трьох пóнêтів. При цьомó 
на початêó êожноãо пóнêтó під стилізованою êольоровою 
«хмариною» розміщено базовó інформацію. Вона написана 
в зрóчномó для розóміння стилі й містить найсóттєвіші 
фаêти про історичні події, явища, поняття і людей, яêі 
творили історію Уêраїни протяãом зãаданоãо  періодó.   

Ганна Хлібовська 

2. Початоê промисловоãо переворотó. 
Переробêó сировини та виãотовлення із неї товарів називають 

промисловістю.  До 30-х рр. ХІХ ст. більшість промислових підприємств 
становили манóфаêтóри… 

 

Народна мóдрість свідчить: «Добрий початоê — половина 
справи». Щоб леãше бóло вивчати новий матеріал, спочатêó 
доцільно приãадати те з вивченоãо, що пов’язане з новою темою. 
Зрозóміти, що саме варто приãадати, вам допоможóть 
запитання, розміщені відразó під назвою параãрафа. Крім тоãо, 
під запитаннями вміщено рóбриêó «Упродовж óроêó» з 
творчим завданням до параãрафа. А з іншоãо боêó, народ 
стверджóє:  «Кінець — ділó вінець». Для êращоãо запам’я-
товóвання дóже важливо заêріпити вивчений матеріал, 
повторивши йоãо. Зробіть це, сêориставшись рóбриêою 
«Підсóмóйте свої знання», розміщеною ó êінці параãрафа. А 
рóбриêа «Коли в Уêраїні…» допоможе синхронізóвати події з 
минóлоãо Уêраїни  та інших êраїн світó в ХІХ–на початêó ХХ ст.                                         

                                                                                            Марія Крижановська 

Масонство, деêабристсьêий  
та  польсьêий рóхи на території 
Уêраїни. 

 Що таêе Просвітництво? 
 Чомó розпочалася францóзьêа революція êінця XVIII ст.? 
 Яê діяла Російсьêа армія після втечі Наполеона з Росії 

1812 р.? 
 

      Підсумуйте свої знання 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
—  1821 р. —  створення таємної орãанізації 

«Малоросійсьêе товариство». 
— 1822 р. —  óêаз Олеêсандра І про 
заборонó масонсьêих лож і таємних 
товариств. 

§ 5 

Упродовж уроку з’ясуйте, які результати для України  
мали суспільно-політичні рухи першої третини ХІХ ст. 
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Історія в цифрах  Ганна Барвіноê  
Жінêа в історії 

Активна життєва позиція 
Тарас Шевченко (1814–1861) 

Імперсьêе 
заêонодавство 

Усі таємні това-
риства, яê то: Масонсьêі 
ложі чи інші, повинні 
бóти заêриті… 

Для поãлибленоãо вивчення теми параãрафа та óспішнішої 
підãотовêи до ДПА і ЗНО після базової інформації в 
параãрафах можóть бóти вміщені таêі рóбриêи яê 
«Попрацюйте з êартою», «Детальніше про…», «Імперсьêе 
заêонодавство», «Жінêа в історії», «Аêтивна життєва 
позиція», «Історія в цифрах».                            Оксана Наумчук 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
Професійні історики під час дослідження 

минулого вивчають праці інших дослідників та 
першоджерела. Цитати дослідників та уривки першоджерел у 
вашому підручникові подані завжди під кольоровою смужкою. 
Історики, досліджуючи минуле, ставлять перед собою питання і 
завдання, які потім вирішують. Подібні завдання ви побачите 
нижче цитат дослідників або уривків першоджерел під 
кольоровими рисками. Завдання, позначені зірочкою, — 
підвищеної складності. І пам’ятайте: ви маєте право на власний 
погляд з різних історичних питань, але при цьому повинні бути 
готовими його аргументовано захищати.  

Ігор Бурнейко 

Із листа Наполеона І Бонапарта персьêомó шахові  
30 березня 1805 роêó: 

«…ще існóють на землі імперії... де людина з народження 
неспоêійна, захланна і заздрісна. Втомившись од своїх пóстель, 
росіяни зазіхають на найласіші частини Османсьêої держави. 
Анãлійці... óтверджóють своє панóвання в Індії...» 
  

1. На основі доêóмента спроãнозóйте воєнні плани Наполеона Бонапарта. 

Віримо у ваш успіх!       
Авторський колектив підручника. 

Детальніше про… 
власність Азовсьêоãо 
êозацьêоãо війсьêа 

Напередодні сêасóвання Азов-
сьêе êозацьêе  війсьêо мало 1699 êа-
м’яних і 4 дерев’яних бóдинêи,  
49 млинів та вітряêів, 2 інстрóмен-
тальних заводи, 2 рибних заводи, 
15144 ãолови домашніх тварин і 
2 церêви. 
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Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі проект, який ви, за бажанням,  
можете реалізувати під час вивчення тем «Наш край …», що передбачені програмою 

наприкінці ІІІ, V та VІІІ розділів. 

Проеêт «Мій êрай моїми очима» 
Тема. Наш êрай ___(хронолоãічні межі)__________. 
Мета. Дослідити специфіêó соціальноãо постóпó населення êраю; з’ясóвати, яêі 

історичні події, явища і процеси відбóвалися на йоãо території; дізнатись, яêі 
мистецьêі пам’ятêи є в рідномó селі/місті, яêі земляêи збаãатили національнó та 
світовó êóльтóрó; змоделювати повсяêденне життя мешêанців êраю в минóломó. 

Хід заняття 

Завдання 1. Для підãотовêи проеêтó об’єднайтеся в ãрóпи за інтересами: «Політиêи», 
«Еêономісти», «Мистецтвознавці», «Етноãрафи». 

 
Завдання 2. Виêонайте завдання в ãрóпах.  

 «Політиêи» 1. Дослідіть, чи існóвало ваше село/місто ó відповідномó часі. До 
яêої держави воно належало? Яêі ó ньомó діяли орãани óправління? Чи 
пов’язане воно з битвами, повстаннями тоãо часó? З яêими саме? 2. Сêладіть 
історичнó довідêó «Моє село/місто і мої земляêи ó … ст.». 3. Доповніть довідêó 
історичною êартою своãо реãіонó в цей час. Позначте на ній свій населений 
пóнêт. Вам станóть ó наãоді êарти підрóчниêа з відповідноãо розділó. 

«Еêономісти» 1. Дослідіть, на яêі соціальні верстви поділялося населення вашоãо 
êраю ó відповідномó часі. Представниêи яêих національностей тóт жили? 2. З’ясóйте, 
яêі ремесла, промисли розвивались ó вашомó êраї. Яêі знаряддя праці бóли  
поширені? Чи відбóвались ярмарêи? Яêщо таê, то чим тóт торãóвали? 3. Підãотóйте 
бóêлет «Соціально-еêономічний розвитоê нашоãо села/міста». 

«Мистецтвознавці» 1. Дослідіть, чи є ó селі/місті пам’ятêи архітеêтóри 
відповідноãо часó. Яêі саме? Чи збереãлись інші мистецьêі пам’ятêи тоãо часó 
(іêони, êартини, мóзичні інстрóменти тощо)? Де вони зберіãаються?  
2. Дізнайтеся, де можна бóло здобóти освітó. Чи óсі мали право навчатися?      
3. Підãотóйте плаêат «Кóльтóра рідноãо êраю та її творці». 

«Етноãрафи» 1. Дослідіть, яê виãлядало житло мешêанців села/міста ó відповідномó 
часі. Чим харчóвалися в бóдні й на свята? Яêим бóв посóд? Яê виãлядало тоãочасне 
вбрання? На яêих сімейних цінностях виховóвали дітей? Яêою бóла роль жінêи ó 
сім’ї та сóспільстві? 2. Підãотóйте віртóальнó еêсêóрсію «Уêраїнсьêа родина». 
 

Джерела інформації: бібліотеêа, Інтернет-ресóрси, місцевий êраєзнавчий мóзей, 
вóлиці вашоãо села/міста (зверніть óваãó на назви вóлиць. Чи пов’язані вони з 
діячами або подіями тоãо часó? Спостереження запишіть), ваші óчителі історії. 

  

Завдання 3. Виêонайте презентацію своїх проеêтів перед óчнями êласó. 

Бажаємо óспіхó! 
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Встóп. Уêраїнсьêі землі  
в добó модернізації. 

 До яêих держав óвійшли óêраїнсьêі землі наприêінці XVIII ст.?
 Яê 1764 р. та 1775 р. пов’язані з історією óêраїнсьêої державності?
 Поясніть значення термінів «абсолютизм» та «êріпосництво».

1. Доба модернізації і національноãо відродження в Європі.
Визначальною рисою розвитêó людства ó ХІХ ст. стала модернізація 

(оновлення), що охоплювала всі сторони життя людей. В еêономіці відбóвся 
промисловий переворот: перехід від рóчноãо до машинноãо виробництва. 
Виниêли нові соціальні ãрóпи: промислова бóржóазія (підприємці) та вільно 
наймані робітниêи, зросла чисельність інтеліãенції (осіб інтелеêтóальної 
праці). Зміни торêнóлись і політичноãо життя: ó баãатьох європейсьêих 
êраїнах óтвердилися êонститóційні монархії або респóбліêи. Упродовж  
ХІХ ст. відбóлися зміни ó житті та побóті людей: виниêли нові види 
транспортó, елеêтричне освітлення, телефон, телеãраф, êінематоãраф, 
поліпшилося медичне обслóãовóвання, зріс освітній рівень населення. 

Одночасно з модернізацією в Європі відбóвалися процеси  національноãо 
відродження — пробóдження національної самосвідомості народів. ХІХ ст. — 
це час формóвання націй, тобто велиêих ãрóп людей, пов’язаних спільною 
територією, еêономічними зв'язêами, мовою, êóльтóрою, національним 
хараêтером. 

Упродовж ХІХ ст. óêраїнсьêі землі належали до Російсьêої й Австрійсьêої 
(зãодом Австро-Уãорсьêої) імперій. Імперсьêі óряди намаãалися проводити 
щодо óêраїнсьêих територій êолонізаційнó політиêó: чинили перепони 
розвитêó óêраїнсьêої еêономіêи й êóльтóри, сприяли денаціоналізації та 
перетворенню óêраїнсьêих земель на риноê збóтó своїх товарів і джерело 
сировини й дешевої робочої сили. Неãативно впливали на сóспільне життя 
óêраїнців хараêтерні для обох імперій абсолютизм і залежність селян від 
землевласниêів. Томó перехід від аãрарноãо до індóстріальноãо сóспільства на 
óêраїнсьêих землях відбóвався пізніше та повільніше. Однаê, незважаючи на 
перешêоди, тóт розãорталися модернізаційні процеси, яêі сóттєво вплинóли на 
óêраїнсьêе національне відродження. 

1. Яêі зміни відбóлися в еêономіці та політиці в добó модернізації?
2. Що називають національним відродженням?
3. Чомó модернізаційні процеси на óêраїнсьêих землях відбóвалися повільніше?

§1

Упродовж уроку з’ясуйте особливості розвитку України 
 в добу модернізації. 
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Схема «Розãортання модернізаційних процесів» 

Детальніше про… 
поняття, що хараêтеризóють імперсьêó êолоніальнó політиêó 

Уніфіêація — зведення різноманітних проявів життя в різних 
національних районах держави до єдиних зразêів, яêі затвердила 
імперсьêа влада. 
Бюроêратизація — посилення ролі чиновниêів, за допомоãою яêих 
імперсьêі óряди óправляли населенням, позбавляючи йоãо бóдь-
яêих елементів самоврядóвання. 
Денаціоналізація — насадження мови панівної нації, поãлинання 
національних êóльтóр êóльтóрою імперсьêої нації. 

Розãортання модерні-
заційних процесів — 
перехід до індóстріаль-

ноãо сóспільства 

Наêопичення 
стартовоãо êапіталó Промисловий 

переворот — перехід
від  рóчної праці  
до машинної,  

від манóфаêтóри  
до фабриêи 

Становлення масової 
освіти; знищення 
станових привілеїв; 

поліпшення 
добробóтó населення 

Масове переселення 
із села в місто 

Революції; 
проãолошення  

ãромадянсьêих прав  
та свобод 

Утворення промислової 
інфрастрóêтóри 

(залізниць, телеãрафó, 
телефонó, шосейних  
і морсьêих шляхів 

сполóчення) 
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Уêраїнці 
Бóêовини 

2. Уêраїнсьêі землі в сêладі Російсьêої й Австрійсьêої імперій. 
Наприêінці XVIII ст. внаслідоê трьох поділів Польщі, російсьêо-

тóрецьêих війн, ліêвідації Гетьманщини й Запорозьêої Січі óêраїнсьêі землі 
потрапили до сêладó Російсьêої й Австрійсьêої імперій. В історії Уêраїни 
розпочалась імперсьêа доба, яêа тривала з êінця XVIII ст. до 1917 роêó. 

До Російсьêої імперії належали чотири істориêо-ãеоãрафічних реãіони 
Уêраїни: Слобожанщина, Лівобережжя, Правобережжя, Південь. Усі ці 
землі прийнято називати Наддніпрянщиною. На них поширювався 
територіально-адміністративний óстрій Російсьêої імперії. Отож бóло 
створено три ãенерал-ãóбернаторства: Київсьêе — з Київсьêої, Волинсьêої та 
Подільсьêої ãóберній; Малоросійсьêе — з Черніãівсьêої, Полтавсьêої та 
Слобідсьêо-Уêраїнсьêої (з 1835 р. — Харêівсьêої) ãóберній; Новоросійсьêо-
Бессарабсьêе — з Катеринославсьêої, Таврійсьêої, Херсонсьêої ãóберній та 
Бессарабсьêої області (див. êартó). Гóбернії поділялися на повіти. Відтаê 
ãенерал-ãóбернаторствами êерóвали ãенерал-ãóбернатори, яêі мали майже 
необмеженó владó; ãóберніями — цивільні ãóбернатори. Яê перших, таê і 
дрóãих призначав та звільняв імператор. Повітами  óправляли êапітан-
справниêи.  

До Австрійсьêої імперії бóли передані Галичина, Бóêовина, Заêарпаття. 
Західноóêраїнсьêі землі належали до різних адміністративних одиниць 
держави. Галичина входила до Королівства Галичини і Лодомерії з центром ó 
Львові й поділялася на оêрóãи — дистриêти. До 1848 р. 
адміністрацію êраю очолював ãóбернатор. Орãаном 
êрайовоãо самоóправління бóв сейм, де засідали 
представниêи шляхти і вищоãо дóховенства. У 1786 р. до 
Королівства Галичини і Лодомерії на правах автономноãо 
êраю óвійшла Бóêовина. Її адміністративним центром стало 
м. Чернівці, в яêомó óтворили оêрóжне óправління на чолі 
зі старостою. Заêарпаття належало до óãорсьêої частини 
імперії і не бóло оêремою адміністративною одиницею, а 
поділялося на жóпи (êомітати), êотрі очолювали жóпани. 
Імперсьêі óряди не враховóвали ãеоãрафію розселення 
óêраїнців, відтаê значна їх частина проживала поза межами 
óтвердженоãо в імперіях  територіально-адміністративноãо 
поділó óêраїнсьêих земель.  

     

1. Яêий період в історії Уêраїни називають імперсьêою добою і чомó? 
2. Назвіть  адміністративно-територіальні одиниці підросійсьêої частини Уêраїни. 
3. Назвіть  адміністративно-територіальні одиниці підавстрійсьêої частини Уêраїни. 
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Попрацюйте з êартою «Уêраїнсьêі землі на початêó ХІХ ст.» 

1. Спираючись на інформацію параãрафа, візóально оêресліть території óêраїнсьêих ãенерал-
ãóбернаторств; *висловіть припóщення, чомó не вêазано адміністративний центр Заêарпаття. 

3. Населення: соціальний, національний сêлад. Село. Міста та містечêа.
Упродовж ХІХ ст. на óêраїнсьêих землях спостеріãалося демоãрафічне 

піднесення (зростання чисельності населення). Однаê соціальна стрóêтóра 
зазнала незначних змін. Населення за становою ознаêою поділялося на 
поміщиêів (дідичів), дóховенство, міщан і селян. Наймасовішою соціальною 
ãрóпою ó Наддніпрянщині бóли селяни, становище яêих різнилося залежно 
від реãіонó. Проте більшість із них залишалася êріпаêами. На західноóêраїнсь-
êих землях селяни становили таêож більшість жителів. Із розãортанням мо-
дернізаційних процесів óсêладнилася соціальна стрóêтóра населення: зросла 
чисельність робітниêів, підприємців, торãівців, чиновниêів та інтеліãенції.  

Уêраїнсьêе сóспільство сêладалось із представниêів різних народів і 
реліãій. Наприêінці ХІХ ст. майже три чверті населення становили етнічні 
óêраїнці. Але поряд з ними проживали чимало росіян, поляêів, євреїв, німців, 
êримсьêих татар та інших народів. Найбільший природний приріст 
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спостеріãався ó євреїв, яêі жили тóт здавна. У 1791 р. російсьêий óряд 
визначив «смóãó осілості» — територію для êомпаêтноãо проживання євреїв, 
за межами яêої їм заборонено селитися. Неóêраїнсьêі етнічні ãрóпи в Уêраїні 
зосереджóвалися переважно ó містах та промислових селищах. Вони бóли 
зайняті ó промисловості й торãівлі. Сільсьêе ãосподарство традиційно 
залишалося сферою діяльності здебільшоãо óêраїнсьêоãо населення. 

Розвитоê промисловості та ринêових відносин спричинив виниêнення 
нових міст яê промислових центрів та зростання чисельності населення в óже 
наявних. При цьомó значнó роль ó виниêненні нових міст відіãрало залізничне 
бóдівництво, що розãорнóлося в Уêраїні з 60-х роêів ХІХ ст. Наприêінці ХІХ ст. 
ó Наддніпрянщині бóло 130 міст, з-поміж яêих найбільші — Одеса (405 тис. 
жителів), Київ (247 тис.), Харêів (174 тис.), Катеринослав (113 тис.). На 
західноóêраїнсьêих землях найбільшими містами бóли Львів (206 тис. мешêанців) 
та Чернівці (87 тис.), проте ó містечêах êраю проживало зазвичай менш яê по 
10 тис. мешêанців. Велиêі міста бóли наóêовими і êóльтóрними центрами. 
Отже, модернізаційні процеси на óêраїнсьêих землях óпродовж ХІХ–початêó 
ХХ ст. відбóвалися в рóслі заãальноєвропейсьêих тенденцій (з оêремими 
відмінностями на західноóêраїнсьêих землях і в Наддніпрянщині) та сóттєво 
змінили життя населення. 

1. Яêих змін зазнала соціальна стрóêтóра óêраїнсьêоãо сóспільства?
2. Яê називалася територія, êотрó російсьêий óряд визначив євреям для їхньоãо заселення?
3. Яêі міста бóли найбільшими в Західній і Наддніпрянсьêій Уêраїні?

Історія в цифрах. 
 

 
 
 
 
 
 

Дослідниê про смóãó осілості єврейсьêоãо народó, 
Володимир Волêовинсьêий (óêраїнсьêий істориê): 

«Смóãа осілості» — територія êомпаêтноãо проживання 
євреїв ó Росії, яêó царсьêий óряд визначив з метою 
запобіãання прониêнення їх ó велиêорóсьêі ãóбернії і захистó 
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Наддніпрянсьêої Уêраїни (1897 р.);  
3 — Східної і Західної  

Галичини (1851 р.); 
4 — Північної та Південної  

Бóêовини (1851 р.); 
5 — Заêарпаття (1851 р.). 
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російсьêоãо підприємництва від єврейсьêої êонêóренції… 
Вперше «смóãа осілості» бóла встановлена відповідно до 
óêазó  (Катерини ІІ) 1791 р. Вона охопила Катерино-
славсьêó, Київсьêó, Волинсьêó, Подільсьêó, Херсонсьêó, 
Таврійсьêó, Черніãівсьêó, Полтавсьêó (ãóбернії)… За Миêоли І 
євреї бóли обмежені ó праві проживання в містах, їм не 
дозволяли селитись ó Києві, Миêолаєві, Севастополі та в 
êозацьêих і державних селах Полтавщини. На початêó  
XX ст. «смóãа осілості» залишалась, але баãато євреїв 
мешêали вже за її межами. Проіснóвала до 1917». 

1. Що, на дóмêó дослідниêа, призвело до створення смóãи?

Коли в Україні  бóли втрачені всі ознаêи автономії, …

ó Північній Америці 13 британсьêих êолоній розпочали боротьбó 
проти êолоніальноãо визисêó Британії. 

Підсумуйте свої знання. 
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:

— êінець XVIII ст.–1914 р. — доба модернізації і національноãо відродження в Європі. 
2. Поясніть значення понять: модернізація, національне відродження, «смóãа осілості», ãóбернія,
ãенерал-ãóбернаторство. 
3. Підãотóйте повідомлення на темó «Модернізація в óêраїнсьêомó сóспільстві».
4. Сêориставшись схемою, сêладіть розповідь про адміністративно-територіальний óстрій
óêраїнсьêих земель, підлеãлих Російсьêій і Австрійсьêій імперіям. 

 

 
 

 

Герб родó 
Романових 

Австрійсьêа імперія 

Жóпи (êомітати) Заêарпаття: Уãочансьêий, 
Марамаросьêий, Береãівсьêий, Ужансьêий 

Заêарпаття 

Королівство Галичини і Лодомерії Уãорсьêе êоролівство 

Бóêовинсьêий 
оêрóã  

Північна Бóêовина  Східна Галичина  

12 дистриêтів 
Східної Галичини  

Російсьêа імперія 

Київсьêа, Волинсьêа, 
Подільсьêа ãóбернії  

Черніãівсьêа, Полтавсьêа, 
Слобідсьêо-Уêраїнсьêа  

(з 1835 р. —  Харêівсьêа) ãóбернії  

Катеринославсьêа, Херсонсьêа, 
Таврійсьêа ãóбернії  

та Бессарабсьêа область 

Правобережжя Лівобережжя Південь 

Київсьêе  
ãенерал-ãóбернаторство 

Слобожан-
щина 

Малоросійсьêе  
ãенерал-ãóбернаторство 

Новоросійсьêо-Бессарабсьêе 
ãенерал-ãóбернаторство 



 

  

Розділ І.

Українські землі 
у складі Російської  імперії
наприкінці Х   ІІІ–в першій 

половині ХІХ ст.  

–  учитися показувати на карті території українських земель 
кінця ХVІІІ–першої половини ХІХ ст., місця діяльності  
політичних і національно-культурних організацій, 
території, охоплені соціальними протестами;
  
–  характеризувати політичний та соціально-економічний стан 
українських земель, особливості промислового перевороту, 
діяльність Кирило-Мефодіївського братства, етапи українського 
національного відродження;

–  висловлювати судження щодо діяльності І. Котляревського, 
Т. Шевченка, М. Гулака, М. Костомарова, П. Куліша, 
У. Кармалюка;

–  визначати основні наслідки соціально-економічної політики 
імперії щодо України, роль загальноросійських і польських 
визвольних рухів та їх вплив на Україну;

–  пояснювати вплив промислового перевороту 
на соціально-економічний розвиток України, значення 
діяльності Кирило-Мефодіївського братства для розвитку 
національного руху;

–  пояснювати і застосовувати терміни та поняття:       
«Задунайська Січ», «Азовське козацьке військо», 
«Кубанське козацьке військо», «промисловий переворот».

– вивчати дати прилучення українських земель до імперії, подій 
першого етапу українського національного відродження.

Під час дослідження теми розділу ми будемо:
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Уêраїнсьêі землі  
ó системі міжнародних відносин. 

 Яêі наслідêи мали російсьêо-тóрецьêі війни XVIII ст.? 
 Яê сêлалася доля запорозьêих êозаêів після 1775 р.? 
 Яêим державам належали óêраїнсьêі землі на початêó ХІХ ст.? 

 
 

 
 
 

1. Заãальний оãляд міжнародних відносин ó Європі початêó ХІХ ст. 
На початêó ХІХ століття óêраїнсьêі землі опинились ó вирі бóрхливих 

подій європейсьêої історії. Тривала боротьба êоаліцій (об’єднань) 
європейсьêих держав із наполеонівсьêою Францією. Учасниêи антифран-
цóзьêої êоаліції — Австрійсьêа та Російсьêа імперії — володіли óêраїнсьêими 
землями. Не з власної волі óêраїнсьêий народ втяãóвався ó велиêó війнó.  

Водночас на початêó ХІХ ст. наêопичилося баãато протиріч між 
Російсьêою та Османсьêою імперіями. Російсьêа імперія намаãалася 
заêріпитися на óзбережжі Чорноãо й Азовсьêоãо морів і забезпечити собі 
вихід до Середземноãо моря через протоêи Босфор та Дарданелли, яêі 
êонтролювала Тóреччина. Натомість Османсьêа імперія праãнóла óтримати 
позиції ó реãіоні та повернóти свої êолишні володіння на північномó 
óзбережжі Чорноãо й Азовсьêоãо морів. Оêрім тоãо, Росія бóла 
сóпротивниêом наполеонівсьêої Франції, а Тóреччина — її союзниêом. 

Відтаê, перша третина ХІХ ст. ознаменóвалася трьома велиêими 
êонфліêтами, яêі безпосередньо торêнóлись Уêраїни. Ними стали російсьêо-
тóрецьêа війна 1806–1812 рр., францóзьêо-російсьêа війна 1812 р. та 
російсьêо-тóрецьêа війна 1828–1829 роêів.  

 

1. Яêі події початêó ХІХ ст. визначали європейсьêó історію? 
2. Чомó між Російсьêою та Османсьêою імперіями виниêли протиріччя? 
3. У яêі міжнародні êонфліêти першої третини ХІХ ст. бóли втяãнóті жителі óêраїнсьêих земель? 

 
Детальніше про… 

прилóчення óêраїнсьêих земель до Російсьêої імперії  
У резóльтаті російсьêо-тóрецьêих війн останньої чверті XVIII ст. до 

Росії відійшли території між Дніпром і Південним Бóãом — ó 1774 р., 
Крим — 1783 р., землі між Південним Бóãом та Дністром — ó 1791 році.  

За дрóãим поділом Речі Посполитої 1793 р. до Росії відійшли 
Київщина, Брацлавщина, Поділля, частина Волині. У резóльтаті 
третьоãо поділó 1795 р. Росія поширила владó на Західнó Волинь. 

§ 2 

 
Упродовж уроку з’ясуйте: Україна була суб’єктом чи об’єктом міжнародних 

відносин. 
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Із листа Наполеона Бонапарта  
персьêомó шахові 30 березня 1805 роêó: 

«… ще існóють на землі імперії... де 
людина з народження неспоêійна, захланна і 
заздрісна. Втомившись од своїх пóстель, 
росіяни зазіхають на найласіші частини 
Османсьêої держави. Анãлійці... óтверджóють 
своє панóвання в Індії, яêе день ó день стає 
дедалі страшнішим. Це ті держави, яêих слід 
стереãтись і боятися...» 

 

1. На основі доêóмента спроãнозóйте воєнні плани Наполеона Бонапарта. 
2. Розãляньте ілюстрацію порóч доêóмента. З яêою метою правителі 
Франції та Росії розãлядали êартó Європи? 

 

2. Уêраїна ó російсьêих війнах першої третини ХІХ ст. 
Початоê російсьêо-тóрецьêої війни ó 1806 р. перетворив територію 

Уêраїни на близьêий тил і базó постачання російсьêої армії. В óêраїнсьêих 
ãóберніях бóло створене народне ополчення. Уêраїнсьêих селян зобов’язали 
постачати для армії волів і êоней, продовольство й фóраж (êорм для 
тварин), вози та інші необхідні речі. Війна проêотилася землями Південної 
Бессарабії, де жили переважно óêраїнці. При цьомó на боці росіян 
вистóпили чорноморсьêі êозаêи, а по інший біê фронтó воювали 
задóнайсьêі êозаêи. Війна завершилася перемоãою Росії. За óмовами 
Бóхарестсьêоãо мирноãо доãоворó 1812 р. до Росії відійшло межиріччя 
Дністра і Прóта — Бессарабія. Три її повіти — Хотинсьêий, Ізмаїльсьêий 
та Аêêермансьêий — заселяли óêраїнці. Бессарабію приєднали до 
Новоросійсьêоãо ãенерал-ãóбернаторства. 

Францóзьêо-російсьêа війна 1812 р. бóла зóмовлена сóперництвом на 
міжнародній арені францóзьêоãо імператора Наполеона Бонапарта та 
російсьêоãо — Олеêсандра І. Настóп наполеонівсьêої армії розпочався ó червні 
1812 роêó. В Уêраїні бойові дії тривали тільêи на Волині. Перед заãрозою 
поразêи російсьêий імператор Олеêсандр І відновив êозацьêе війсьêо, яêе 
обіцяв збереãти і після війни. Таêож бóло створено народне ополчення, êóди 
встóпали переважно êріпаêи, сподіваючись отримати свободó. Францóзьêі війсьêа 
зазнали поразêи. Підсóмêи наполеонівсьêих війн оформив Віденсьêий êонãрес 
1814—1815 роêів. До Російсьêої імперії відійшла територія Королівства (Царства) 
Польсьêоãо з Холмщиною, Підляшшям, Надсянням, яêі заселяли óêраїнці. 

Російсьêо-тóрецьêа війна 1828–1829 рр. не торêнóлась óêраїнсьêих 
земель, але óêраїнці брали в ній безпосередню óчасть. На біê Росії перейшли 

Наполеон Бонапарт  та Олександр І 
у Тільзиті (нині м. Совєтськ  
у Калінінградській обл. Росії)  
розглядають карту Європи 
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êозаêи Задóнайсьêої Січі. Тóреччина зазнала поразêи. Зãідно з óмовами 
Адріанопольсьêоãо доãоворó 1829 р., до Росії відійшло ãирло Дóнаю та 
східне óзбережжя Чорноãо моря. 

1. Яê Росія виêористала óêраїнсьêі ресóрси ó війні з Тóреччиною?
2. Яê францóзьêо-російсьêа війна вплинóла на життя óêраїнців?
3. Що передбачав Адріанопольсьêий мирний доãовір 1829 роêó?

Дослідниê про óчасть óêраїнців ó війні 1806–1812 рр. 
Василь Вериãа (óêраїнсьêо-êанадсьêий істориê): 

«…(в Уêраїні) бóло проведене «ополчення», тобто 
мобілізація до війсьêа ó Черніãівсьêій, Харêівсьêій, Полтав-
сьêій, Київсьêій, Херсонсьêій і Катеринославсьêій ãóберніях. 
Кожна з тих ãóберній мóсила доставити по êільêа тисяч 
«ополченців», відриваючи їх від… сільсьêоãосподарсьêої 
праці. Крім тоãо, на Лівобережжі зреêвізовано (вилóчено) 
понад шість тисяч возів, близьêо сім тисяч пар волів, понад 
тисячó êоней та ще й чотири тисячі поãоничів». 
1. Доведіть чи спростóйте дóмêó: «Тяãар російсьêо-тóрецьêої війни ліã на

плечі óêраїнців». 

1. Користóючись схемою, сêладіть розповідь про óчасть óêраїнців ó францóзьêо-російсьêій війні.

Олександр І – 
російський 
імператор  

у 1801–1825 роках 

Прихильні до Франції Прихильні до Росії Ставлення óêраїнців  
до війни 1812 р. 

Утворили êозацьêі êінні полêи і народне (земсьêе) 
ополчення. 

Брали óчасть ó: 
— Бородінсьêій битві (1812 р.); 
— «Битві народів» під Лейпциãом (1813 р.); 
— битві за Париж (1814 р.) 
Несли ãарнізоннó слóжбó в Польщі, Німеччині, Франції  

Помітної аêтивності  
не проявляли 

Селяни: державні  
та êріпаêи 

Праãнóли: відродити 
êозацьêий óстрій, досяãти 
сêасóвання êріпацтва 

Рóсифіêовані нащадêи 
êозацьêої старшини 

Праãнóли: збереãти отримані 
привілеї російсьêоãо 
дворянства 

Уêраїнсьêі дворяни-
автономісти з нащадêів 

êозацьêої старшини  
та поêозаченої шляхти: 

Лóêашевич, Чайêовсьêий, 
Марлецьêий та ін. 

Сподівалися: відновити 
автономію  óêраїнсьêої 

держави 

Резóльтати францóзьêо-російсьêої війни для óêраїнців 
— людсьêі втрати; 
— російсьêий óряд розформóвав êозацьêе і народне ополчення; 
— селяни з платою 2 êарбованці повернóлися до попередньоãо станó; 
— частина êозацьêоãо ополчення встóпила до Чорноморсьêоãо êозацтва 
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Попрацюйте з êартою «Російсьêі війни і Уêраїна в першій третині ХІХ ст.» 

1. За допомоãою êарти з’ясóйте, яê російсьêі війни першої третини ХІХ ст. бóли пов’язані
з óêраїнсьêими землями.

3. Українське козацтво після ліквідації Запорозької Січі.
Після зрóйнóвання Нової Січі (1775 р.) частина êозаêів переселилась ó 

тóрецьêі володіння. Там вони заснóвали Задóнайсьêó Січ. На заãальній 
війсьêовій раді задóнайці, яê êолись запорожці, обирали êошовó старшинó, 
займалися хліборобством, сêотарством, полюванням, рибальством, але мóсили 
здійснювати êаральні походи проти слов’янсьêих народів, яêі повставали 
проти тóрецьêої влади. З початêом російсьêо-тóрецьêої війни 1828–1829 рр. 
частина êозаêів на чолі з êошовим отаманом Задóнайсьêої Січі Йосипом 
Гладêим перейшла на біê російсьêої армії. З них Російсьêа імперія 
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сформóвала Оêреме Запорозьêе війсьêо (1828–1832 рр.). Воно зберіãало 
традиційний поділ на êóрені та право внóтрішньоãо самоóправління. Козаêів, 
яêі залишились ó Задóнайсьêій Січі, тóрêи вирізали, а січові óêріплення 
зрóйнóвали. Таê ó 1828 р. бóло ліêвідовано Задóнайсьêó Січ. 

У 1832 р. Оêреме Запорозьêе війсьêо перейменóвали в Азовсьêе 
êозацьêе війсьêо, осêільêи êозаêів бóло поселено на óзбережжі Азовсьêоãо 
моря між Бердянсьêом і Маріóполем. Азовці охороняли переправó на річці 
Берді й патрóлювали північно-східне óзбережжя Чорноãо моря. Займалися 
сільсьêим ãосподарством, бджільництвом, рибалили. З 1850-х роêів 
російсьêий óряд розпочав примóсове переселення азовців на Кóбань, що 
призвело до êозацьêоãо повстання. Російсьêі війсьêа жорстоêо придóшили 
опір азовців. Зãідно з імператорсьêим óêазом 1864 роêó Азовсьêе êозацьêе 
війсьêо бóло сêасовано, а êозаêів переведено ó селянсьêий стан. Клейноди, 
зброю і флотилію передано Кóбансьêомó êозацьêомó війсьêó. 

Кóбансьêе êозацьêе війсьêо офіційно бóло óтворено 1860 р. на базі 
Чорноморсьêоãо êозацьêоãо війсьêа, яêе бóло переселено в долинó р. Кóбань 
наприêінці XVIII століття. Очолював Кóбансьêе êозацьêе війсьêо наêазний 
отаман, яêоãо призначав російсьêий імператор. Адміністративним центром 
Кóбансьêої області стало м. Катеринодар. Кóбансьêі êозаêи êористóвалися 
óêраїнсьêою мовою та зберіãали давні óêраїнсьêі традиції. 

1. Назвіть хронолоãічні межі існóвання Задóнайсьêої Січі. Чомó вона бóла ліêвідована?
2. Коли і де існóвало Азовсьêе êозацьêе війсьêо?
3. Коли бóло створено Кóбансьêе êозацьêе війсьêо?

Уêраїнсьêа народна пісня 
Ой êриêнóла лебедочêа, із степó летючи,  
Заплаêав наш êошовий, од цариці йдóчи:  
«Велиêий світ, миле браття, нема де прожити,  
Заприсяãніть тóрчинові на 130 ãод жити.  
За все добре, миле браття, під тóрêом жити,  
Тільêи одно непріятно, що нашó вірó бити…» 

1. Яêó причинó переходó êозаêів Задóнайсьêої Січі на біê
Російсьêої імперії відображено ó пісні?

2. Назвіть ім’я êошовоãо отамана, зображеноãо на ілюстрації.

Детальніше про… 
власність Азовсьêоãо êозацьêоãо війсьêа 

Напередодні сêасóвання Азовсьêе êозацьêе  війсьêо мало 1699 êа-
м’яних і 4 дерев’яних бóдинêи, 49 млинів та вітряêів, 2 інстрóментальних 
заводи, 2 рибних заводи, 15144 ãолови домашніх тварин і 2 церêви. 

Кошовий отаман 
Задунайської Січі,  

про якого йдеться у пісні.
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Дослідниця про причини ліêвідації Азовсьêоãо êозацьêоãо 
війсьêа та переселення азовців на Кóбань.  
Людмила Маленêо (óêраїнсьêий істориê): 
… Азовсьêе війсьêо óособлювало війсьêовó, сóспільнó та
ãосподарсьêó традицію Запорожжя на óêраїнсьêих землях.  
(Ці фаêтори) розãлядалися… яê недопóстимий взірець 
вільнолюбивих змаãань óêраїнсьêоãо народó.»  

1. Порівняйте дóмêó істориêа Л. Маленêо зі змістом рóбриêи «Детальніше
про…». Що бóло визначальним для імперсьêоãо óрядó ó прийнятті
рішення про сêасóвання Азовсьêоãо êозацьêоãо війсьêа?

Дослідниê про причини óтворення Кóбансьêоãо 
êозачоãо війсьêа 1860 роêó 
Дмитро  Білий (óêраїнсьêий істориê): 

«…за рахóноê об’єднання êолишньоãо Чорно-
морсьêоãо êозачоãо війсьêа, яêе сêладалося з 
óêраїнців, з частиною êолишньоãо (Кавêазьêоãо) 
лінійноãо êозачоãо війсьêа, в яêомó переважали 
росіяни, …(царсьêий óряд праãнóв) аêтивізóвати 
серед óêраїнців-чорноморців процеси рóсифіêації 
та ліêвідóвати сильні традиції автономізмó...» 
1. Проаналізóйте теêст доêóмента та інформацію з діаãрам.
Чи вдалося імперсьêомó óрядові на êінець ХІХ ст. досяãти 
бажаноãо резóльтатó? 

2.* Розãляньте світлинó, що порóч доêóмента. В яêомó із 
зображених êозаêів можна розпізнати óêраїнця і завдяêи 
чомó? 

Історія в цифрах 

 
 

Кубанські козаки. Фрагмент 
світлини початку ХХ ст.  

Реêонстрóêція 
ãерба Йосипа 
Гладêоãо  

49,1%41,2%

9,7%

україномовні російськомовні
іншомовні

Мовний склад населення Кубані  за переписом 1897 року 

(заãальна чисельність — 1 млн. 919 тис. осіб) 
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Коли в Україні êозаêи Задóнайсьêої Січі перейшли ó російсьêе підданство,…

ó Канаді відбóлася перша Королівсьêа реãата  — спортивне 
змаãання-переãони на вітрильних сóднах чи веслах.   

Підсумуйте свої знання. 
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
— 1806–1812 рр. —  російсьêо-тóрецьêа війна; приєднання до Росії Бессарабії; 
— 1812 р. —  францóзьêо-російсьêа війна; приєднання до Росії Королівства (Царства) Польсьêоãо; 
— 1828 р. — ліêвідація Задóнайсьêої Січі; 
— 1828–1829 рр. — російсьêо-тóрецьêа війна; приєднання до Росії ãирла Дóнаю та східноãо 
óзбережжя Чорноãо моря; 
— 1860 р. — óтворення Кóбансьêоãо êозацьêоãо війсьêа. 
2. Поясніть значення понять: Задóнайсьêа Січ, Азовсьêе êозацьêе війсьêо, Кóбансьêе êозацьêе
війсьêо. 
3. Підãотóйте повідомлення «Йосип Гладêий — останній отаман Задóнайсьêої Січі».
4. Визначте, яêі події відображає діаãрама. Дайте назвó діаãрамі та її частинам. На основі
діаãрами сêладіть розповідь про óчасть Уêраїни ó війсьêових êампаніях Росії.  

Бойові дії відбувалися 
на території Волині 

Бойові дії 
відбувалися 
на території 
Південної 
Бессарабії 

Бойові дії 
не відбувалися  

на території 
України 

Людські й матеріальні 
ресурси України 

Задунай-
ська Січ 

Вояки Османської імперії  

Вояки Російської імперії  

Вояки армії 
Наполеона І 
Бонапарта  
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Соціально-еêономічний розвитоê. 
 Коãо і чомó називали êріпаêами?
Що називають ремісничим цехом, а що — манóфаêтóрою?
 Яê відбóвалася êолонізація Півдня Уêраїни наприêінці XVIII ст.?

 

1. Аãрарний хараêтер еêономіêи. Кріпацтво.
   Наприêінці XVIII—ó першій половині ХІХ ст. в еêономіці óêраїнсьêих 

земель продовжóвав переважати аãрарний сеêтор: більшість населення бóла 
зайнята ó сільсьêомó ãосподарстві. Яê і раніше, діяла êріпосницьêа система, 
проте поміщицьêе землеволодіння переживало êризó: баãато поміщицьêих 
ãосподарств розорялося через застарілі методи ãосподарювання та 
неефеêтивне виêористання прибóтêів. Щоб óниêнóти розорення, частина 
поміщиêів вирішили поêращити свої ãосподарства яêісно. Для цьоãо вони 
почали виêористовóвати вільнонайманих робітниêів; сільсьêоãосподарсьêі 
машини: сіялêи, віялêи, молотарêи; застосовóвати добрива; вирощóвати 
технічні êóльтóри: тютюн, льон, цóêрові бóряêи та ін. Таêий спосіб розвитêó 
ãосподарства називається інтенсивним.  

Проте переважна більшість поміщиêів через необізнаність, небажання 
витрачати êошти на нові знаряддя праці й традиційність поãлядів намаãалися 
підвищити прибóтêи, примóшóючи êріпаêів більше працювати та відбираючи 
ó селян землю. Таêий спосіб ãосподарювання називають еêстенсивним. На 
початêó ХІХ ст. ó Російсьêій імперії діяв заêон, яêий обмежóвав панщинó 
трьома днями, однаê землевласниêи запровадили óроêи — обсяã робіт, що 
поміщиê визначав на один день, але реально селянин міã виêонати йоãо лише 
за два-три дні, та місячинó — щоденнó панщинó за місячнó нормó харчів для 
селянина, êотрий втратив земельний наділ.  

Щоб зеêономити державні êошти на óтримання армії, ó 1817 р. бóли 
створені війсьêові поселення: частинó державних селян Слобідсьêої, 
Центральної та Південної Уêраїни перетворили на війсьêових поселенців і 
змóсили одночасно нести війсьêовó слóжбó й виêонóвати сільсьêоãосподарсьêі 
роботи. Життя селян-воїнів бóло розписано поãодинно. А важêа польова праця 
почерãово змінювалася не леãшою війсьêовою мóштрою. 

1. Яêим чином частина поміщиêів намаãалась óниêнóти розорення?
2. Що бóло перешêодою на шляхó звільнення селян від êріпацтва?
3. Коли й чомó в Уêраїні бóли створені війсьêові поселення?

§3

Упродовж уроку доберіть факти, що свідчать про суттєві зміни  
в економічному житті України у 1-й половині ХІХ ст. 
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Детальніше про… 
життя війсьêових поселенців 

Війсьêовим поселенцям не таê допіêала справді тяжêа 
еêсплóатація, яê дріб’язêова реãламентація їхньоãо 
приватноãо життя, майже яê ó êазармі. Для них навіть 
бóдóвали своєрідні êазарми, розраховані на спільне 
проживання чотирьох сімей. Одрóжитися війсьêовий 
поселенець міã тільêи з дозволó начальства, а êорів мав доїти 
за êомандою êапрала. За бóдь-яêий непослóх поселян, навіть 
жіноê, жорстоêо êарали різêами, штрафóвали. Таêий 
найжахливіший вид рабства (саме таê оцінювали життя 
війсьêових поселенців дослідниêи) виêлиêав часті бóнти. 

1. Що спільноãо та відмінноãо між війсьêовими поселенцями і êозаêами?

Детальніше про… 
спроби держави вреãóлювати відносини селян і поміщиêів 

Упродовж першої половини ХІХ ст. 
царсьêий óряд здійснив êільêа спроб 
поêращити життя селян, щоби зменшити 
сóспільнó напрóãó й запобіãти селянсьêим 
заворóшенням. У 1803 році бóв виданий óêаз 
про «вільних хліборобів», яêий дозволяв 
звільняти від êріпацтва селян із землею за 
виêóп поодинці або ж цілими селами — за 

спільною зãодою поміщиêів і селян. Проте власниêи маєтêів не 
бажали втрачати селян, а селяни, яêі намаãалися звільнитися, 
часто не мали êоштів, щоб заплатити за свій виêóп 
поміщиêові. У 1842 р. бóло прийнято «Положення про 
зобов’язаних селян», відповідно до яêоãо поміщиê міã 
звільнити селянина в обмін на зобов’язання останньоãо 
сплачóвати йомó оброê чи обробляти поля. Уêлавши доãовір, 
поміщиê не мав права йоãо розірвати та відібрати землю або 
змінити розмір оброêó. Положення бóло добрим, але óêласти 
йоãо міã тільêи землевласниê за власним бажанням, томó воно 
особливо не поширилось. У 1847–1848 рр. на Правобережжі 
бóло запроваджено «Інвентарні правила». Ними визначено 
розміри селянсьêих наділів і розміри повинностей, яêі за них 
мали відробляти селяни. Поãодившись на «Інвентарні 
правила», обидві сторони вже не моãли їх змінити. 

Креслення бóдин-
êó війсьêових 
поселенців 

Оприлюднення 
указу  
про вільних 
хліборобів 
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2. Початоê промисловоãо переворотó.
Переробêó сировини та виãотовлення з неї товарів називають 

промисловістю.  До 30-х рр. ХІХ ст. більшість промислових підприємств 
становили манóфаêтóри, базовані на рóчній праці селян-êріпаêів, та ремісничі 
цехи. Кóстарними промислами (доморобством) — варінням селітри, 
виробництвом бóдівельних матеріалів, тêацтвом, чоботарством — займалися 
здебільшоãо мешêанці сіл.  

У 1830-х рр. на óêраїнсьêих землях розпочався промисловий переворот — 
перехід від рóчної праці до машинної, найперше ó харчовій (виробництво 
цóêрó, олії, борошна) та леãêій промисловості (виробництво сêла, свічоê, 
сóêна, мила). У зãаданих ãалóзях про початоê промисловоãо переворотó 
свідчило створення фабриê і заводів, тобто підприємств, ó яêих, на відмінó 
від манóфаêтóр, рóчнó працю бóло частêово замінено спеціальними 
пристроями — машинами. Зãодом поширилися парові двиãóни. На заводах 
люди працювали, зазвичай,  за мізернó платó, але то вже бóли особисто вільні 
наймані робітниêи, а не êріпаêи.  

Провідне місце ó промисловості Уêраїни належало цóêроварінню, яêе 
аêтивно розвивалося на Правобережжі, де бóли ´рóнти, сприятливі для 
вирощóвання цóêрових бóряêів. На Криворіжжі та Донецьêомó êряжі почали 
розвиватися металóрãійна і вóãледобóвна промисловості, осêільêи там 
відêрили велиêі поêлади залізної рóди й êам’яноãо вóãілля. А в містах — 
Кременчóці, Лóãансьêó, Києві, Катеринославі (Дніпрі), Ромнах — створювали 
перші машинобóдівні заводи, на яêих виãотовляли віялêи, ãідравлічні преси, 
парові êотли тощо. Промисловий переворот спричинив виниêнення нових 
соціальних верств — підприємців і найманих робітниêів — та сприяв 
зростанню міст і місьêоãо населення. 

1. Яêою бóла промисловість Уêраїни до 30-х рр. ХІХ ст.?
2. Що таêе промисловий переворот? Коли він розпочався в Уêраїні?
3. Яêі ãалóзі промисловості розвивалися в Уêраїні найаêтивніше?

Дослідниê про еêономічні поãляди Василя Каразіна. 
Петро Пиріã (óêраїнсьêий істориê): 

«(Василь) Каразін …поêладав велиêі надії на (óêраїнсьêó) 
промисловість, яêа б розвивалася на основі залóчення 
власних êапіталів. …У січні 1813 р. вчений проãолосив …свою 
знаменитó «Доповідь про необхідність за теперішніх 
обставин посилити домоводство». 
Примітêа. Тóт «домоводство» — національне ãосподарство. 

1. Яêим бачив майбóтнє óêраїнсьêої промисловості В. Каразін?

Печатêа цóêровоãо 
заводó родини 
Харитоненêів ó     
м. Красна Ярóãа  
(нині — територія 
Росії) 
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Попрацюйте з êартою «Господарство óêраїнсьêих земель наприêінці  
XVIII—ó першій половині ХІХ ст.» 

1. За допомоãою êарти підãотóйте три твердження, що містили б помилêи. Обміняйтеся
твердженнями з партнером по парті. Завдання êожноãо — відшóêати і виправити помилêи.

Дослідниця про машинобóдівний завод  
Яхненêів та Симиренêа. 
Наталія Полонсьêа-Василенêо (óêраїнсьêий істориê): 

«У Млієві (нині Черêасьêої обл.), в Київсьêій 
ãóбернії, брати Яхненêи та Симиренêо (êріпаêи за 
походженням) заснóвали в 1847 році завод, на яêомó 
виробляли парові машини, ãідравлічні преси й 
óстатêóвання, потрібне для бóдованих ними цóêровоãо 
і сóêонноãо заводів. Там же спорóджено спóщений на 
Дніпро в 1861 році пароплав, що мав транспортóвати 
продóêцію заводів Яхненêів та Симиренêа». 

Примітêа. Перший в Уêраїні цóêровий завод бóв 
збóдований 1822 роêó в маєтêó І. Понятовсьêоãо на 
Київщині, а перший в Російсьêій імперії цóêровий завод, 

Етиêетêа цóêрової 
продóêції заводó братів 
Яхненêів і Симиренêа 
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з виêористанням паровоãо êотла яê джерела енерãії 
збóдóвали 1843 р. брати Яхненêи та Симиренêо.  

 

1. Встановіть лоãічні зв’язêи між цим доêóментом і рóбриêою 
«Детальніше про…» на с. 23. 
 

3. Нова модель соціально-еêономічноãо розвитêó Півдня Уêраїни. Торãівля. 
Особливо аêтивно відбóвалися зміни на Півдні Уêраїни. Люди аêтивно 

заселяли Південні степи з родючими ´рóнтами. Російсьêі та óêраїнсьêі 
поміщиêи (землевласниêи) переселили сюди частинó своїх êріпаêів і 
намаãалися запроваджóвати звичні для них êріпосницьêі порядêи, але 
êріпаêів на Півдні Уêраїни бóло мало — близьêо 25%, отож бóло небаãато і 
ãосподарств, заснованих на підневільній праці. Натомість іноземці (німці, 
болãари та ін.), яêих óряд Російсьêої імперії запросив переселятися в Уêраїнó, 
й óêраїнці (êолишні êозаêи, відставні солдати, êріпаêи-втіêачі), êотрих 
запросили землевласниêи, заселяли êрай на пільãових óмовах, а подеêóди і 
самочинно. Вони працювали на землі або особисто, або виêористовóвали 
найманих робітниêів, продовжóючи традиції хóтірсьêої системи 
ãосподарювання. 

Південні портові міста — Одеса й Миêолаїв, Херсон і Маріóполь, 
промислові — Олеêсандрівсьê (Запоріжжя) та Ніêополь потребóвали баãато 
вільних робочих рóê. Тож виãідне розташóвання приморсьêих міст яê 
осередêів торãівлі або ж виниêнення промислових міст біля джерел сировини 
(поêладів êорисних êопалин) співпало ó часі з прибóттям ó Південнó Уêраїнó 
значної êільêості вільних людей. Відтаê міста отримóвали достатньо робочої 
сили й аêтивно розвивалися. У цьомó реãіоні Уêраїни óтвердилася нова 
модель соціально-еêономічноãо розвитêó, яêа ´рóнтóвалася на 
вільнонайманій праці, європейсьêомó досвіді та óêраїнсьêих традиціях.  

Зростання попитó на сільсьêоãосподарсьêó і промисловó продóêцію та 
сировинó стимóлювало подальший розвитоê товарноãо виробництва та 
збільшення обсяãів внóтрішньої і зовнішньої торãівлі. Зовнішню торãівлю 
становили імпорт (ввезення товарів) та еêспорт (вивезення товарів). Оптовó 
зовнішню (міжнароднó) торãівлю найаêтивніше здійснювали через 
причорноморсьêі порти. Завдяêи аêтивній міжнародній торãівлі найбільшим 
містом êраю стала портова Одеса. У 1819–1859 рр. Одеса бóла відêритим 
вільним портом (порто-франêо), êóди дозволено без мита ввозити та 
продавати зарóбіжні товари. Роздрібнó торãівлю здійснювали на базарах і в 
êрамницях. Водночас місцем, де не лише займалися роздрібною торãівлею, а й 
óêладали êонтраêти (óãоди) на яê реãіональнó, таê і міжнароднó торãівлю, 
залишалися традиційні для Уêраїни ярмарêи. Їх ó різний час проводили в 

Пресований  
цукор-рафінад 
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томó чи іншомó місті. Найбільшим бóв Контраêтовий ярмароê ó Києві —
щороêó в січні. Однією з форм внóтрішньої сóходільної торãівлі залишався 
чóмацьêий промисел — перевезення товарів на возах, запряжених здебільшоãо 
волами, і торãівля тими товарами. Подорожóвали чóмаêи валêами — ãóртом з 
êільêох десятêів возів. Власниêами чóмацьêих валоê ставали заможні селяни, 
а бідні бóли лише чóмаêами-візниêами. 

1. Яêими бóли особливості розвитêó сільсьêоãо ãосподарства на Півдні Уêраїни?
2. На чомó ´рóнтóвалася нова модель соціально-еêономічноãо розвитêó Південної Уêраїни?
3. Яêими бóли особливості óêраїнсьêої торãівлі наприêінці XVIII—ó першій половині ХІХ ст.?

Історія в цифрах  

Кільêість в Уêраїні селян-êріпаêів наприêінці XVIII ст.—на початêó ХІХ ст.  
(ó відсотêах до заãальної êільêості селян певноãо реãіонó) 

1. Користóючись діаãрамою, визначте, в яêих реãіонах Уêраїни êріпаêів бóло найбільше,
а в яêих  — найменше. Чомó? 

Дослідниê про чóмаêóвання. 
Павло Рябêов (óêраїнсьêий етноãраф): 

«Чóмаê на первісній стадії — це воїн-
торãовець, зãодом — торãовець-посередниê 
між виробниêом та споживачем, і, нарешті, 
на завершальній фазі своãо існóвання, — 
фóрщиê, візниê… Через один лише Берислав 
проходили величезні транспорти із сіллю, 
рибою, фрóêтами тощо — до 100 000 підвід, 
від 50 до 75 тис. ãолів роãатої хóдоби 

протяãом роêó… Більшість чóмаêів возили цóêор ó Росію.  
…З Ростова йшли на Дон по рибó — брали чехоню, тараню,
сóдаêа, чабаêа та ін. Верталися додомó до Петра  
(12 липня)… Після Петра ще ходили, більше в Крим по сіль».  

1. Визначте за доêóментом, яêі товари перевозили чóмаêи.

Чумацький віз 
(мажа) 
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Схема «Еêспорт-імпорт товарів з óêраїнсьêих ãóберній» 

Коли в Україні  існóвали війсьêові поселення, …

в США Америêансьêий êонãрес прийняв рішення, що прапор США 
бóде сêладатися з 13 червоних та білих смóжоê і 20 зіроê, êільêість 
яêих бóде поповнюватися при збільшенні êільêості штатів. 

Підсумуйте свої знання. 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
— 30-ті  рр. ХІХ століття —  початоê промисловоãо переворотó в Уêраїні; 
— 1817 р. —  створення в Уêраїні війсьêових поселень; 
— 1817—1859 рр. —  право на безмитнó торãівлю через Одесьêий порт (право порто-франêо). 
2. Поясніть значення понять: еêстенсивний та інтенсивний методи ãосподарювання, війсьêові
поселення, чóмацьêий промисел, промисловий переворот. 
3. Підãотóйте повідомлення на темó «Чинниêи óспішноãо еêономічноãо розвитêó Південної
Уêраїни». 

4. Сêориставшись схемою, сêладіть розповідь про розвитоê торãівлі.

 
 

 

 

імпортóвали еêспортóвали 

зерно, цóêор, олію, продóêти 
тваринництва: сало, м’ясо 
тощо,  переãаняли на продаж 
тварин 

обладнання для заводів, 
сільсьêоãосподарсьêі машини (êосарêи, 
молотарêи тощо), предмети розêоші, 

шовê, êаêао, дороãий одяã 

Уêраїнсьêі 
ãóбернії 

Ярмарки 
Найбільші: Контрактовий 

(Київ), Введенський (Суми), 
Хрещенський (Харків), 
Покровський (Харків) 

Чумацький промисел 

Порти 
Чорного та 
Азовського 

морів 

Морська 

Базари, 
крамниці 

Зовнішня 

Внутрішня 

Торгівля 

Оптово-роздрібна 

Роздрібна 

Сухопутна 

Річкова 

Зерно,  
цукор, 
сало, 
олія  

Імпорт 

Тканини, 
вироби  
з металу, 
скло, посуд 

Експорт 
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Початоê óêраїнсьêоãо національноãо 
відродження.  

 З яêою метою бóло створено Дрóãó Малоросійсьêó êолеãію? 
 Яêі óêраїнсьêі землі найдовше зберіãали автономію? 
 Яêó назвó отримала Гетьманщина після ліêвідації її автономії? 

 
 
 

 
 

1. Тяãлість êозацьêоãо патріотизмó. Автономістсьêа ідея. 
На зламі XVIII–XIX ст. на Лівобережжі сформóвалась  автономістсьêа 

ідея, прихильниêи яêої праãнóли відновити êозацьêó автономію в межах 
Російсьêої імперії. Автономістсьêó ідею підтримóвали представниêи êільêох 
десятêів óêраїнсьêих дворянсьêих родин, зоêрема Полетиêи і Капністи. 
Центром автономістсьêоãо рóхó став Новãород-Сіверсьêий. Члени Новãород-
Сіверсьêоãо автономістсьêоãо ãóртêа підãотóвали проеêт відновлення 
êозацьêоãо війсьêа, але імперсьêий óряд заборонив йоãо здійснити. Тоді 
автономісти вирішили сêористатися заãостренням російсьêо-прóссьêих 
відносин. 1791 р. в Берліні Василь Капніст зóстрічавсь із прóссьêим 
êанцлером, щоб зарóчитися підтримêою Прóссії на випадоê збройної боротьби 
з Російсьêою імперією. Проте зóстріч не дала бажаних резóльтатів.  

Важливó роль ó формóванні національної свідомості відіãрало 
дослідження óêраїнсьêої історії. Значно вплинóла на свідомість óêраїнсьêоãо 
дворянства êниãа «Історія рóсів» невідомоãо автора. У ній ідеться про 
історичний розвитоê Уêраїни від найдавніших часів до 1769 роêó. Основна 
ідея творó — право êожноãо народó, зоêрема óêраїнсьêоãо, мати власнó 
незалежнó державó. Особливо автор захоплювався êозацьêою добою та 
сміливо прославляв óêраїнсьêих ãетьманів. Ясêравий опис êозацтва в «Історії 
рóсів» посилив інтерес до óêраїнсьêої минóвшини.  

Модним заняттям серед молодих дворян-інтеліãентів бóло збирання і 
вивчення фольêлорó. В 1819 р. Миêола Цертелєв — ãрóзин за походженням, 
росіянин за вихованням та óêраїнець за дóхом — опóбліêóвав ó Петербóрзі 
першó збірêó óêраїнсьêих історичних дóм. Детальніше досліджóвав 
óêраїнсьêий фольêлор Михайло Маêсимович, нащадоê óêраїнсьêих êозаêів із 
Черêащини. Він óêлав і опóбліêóвав пісенні збірêи «Малоросійсьêі пісні», 
«Уêраїнсьêі народні пісні», «Збірниê óêраїнсьêих пісень». 

 

1.  З яêим містом та яêими дворянсьêими родинами пов’язана автономістсьêа ідея?  
2.  Яêа основна ідея «Історії рóсів»?  
3.  Назвіть дослідниêів óêраїнсьêоãо фольêлорó на початêó ХІХ століття. 

§ 4 

 
Упродовж уроку з’ясуйте особливості українського національного 

відродження на Лівобережжі та Слобожанщині. 
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Учасниê подій про візит В. Капніста до Прóссії ó 1791 році. 
Евальд Герцберã (êанцлер Прóссії): 

«…до мене таємно прибóв дворянин з Малоросії, яêий 
твердить, що йоãо послали мешêанці цієї êраїни, доведені до 
êрайньоãо відчаю тиранією, êотрó російсьêий óряд… 
здійснював над ними. (Капніст) хотів знати, чи на випадоê 
війни вони зможóть сподіватися на протеêцію Вашої 
Величності (êороля Фрідріха Вільãельма ІІ) — в таêомó 
випадêó вони спробóють сêинóти російсьêе ярмо...» 

Примітêа. Невдовзі після зãаданої зóстрічі відносини 
Прóссії та Росії нормалізóвалися. 

 

1. Яê пов’язані резóльтати поїздêи В. Капніста з інформацією із примітêи? 
2. Висловіть припóщення, хто в Уêраїні міã знати про місію В. Капніста. 
 

Детальніше про… 

видання «Історії рóсів» 
«Історію рóсів» спочатêó поширювали ó рóêописах. Перший 

датований списоê праці належить до 1818 р., а ó 1848 р. її видав ó 
Мосêві виходець із Полтавщини Осип Бодянсьêий, тодішній 
професор Мосêовсьêоãо óніверситетó. Лише через сто роêів —  
ó 1956-мó — в Нью-Йорêó побачило світ дрóãе видання. Третє 
видання опóбліêоване ó 1991 р. в незалежній Уêраїні. 

 

1. Помірêóйте, чомó «Історію рóсів» опóбліêóвали в Російсьêій імперії лише раз. 
 

Дослідниê про вплив і значення фольêлорó. 
Ярослав Грицаê  (óêраїнсьêий істориê): 

«(Письменниê) Пантелеймон Кóліш ó споминах про 
(істориêа) Миêолó Костомарова зãадóвав, що первісно вони 
зневажливо дивилися на все óêраїнсьêе... Обидва, один — ó 
Новãороді-Сіверсьêомó, дрóãий — ó Харêові, випадêово 
натрапили на збірêó (збірêó óêраїнсьêих пісень) Маêсимовича 
і після прочитання її стали за один день патріотами». 

  

1. Доведіть або спростóйте твердження: óêраїнсьêа народна пісня 
змінювала світоãляд óêраїнсьêої інтеліãенції. 

 

2. Уêраїнсьêе êóльтóрне відродження на Слобожанщині. 
На початêó ХІХ ст. визначальним осередêом êóльтóрноãо відродження 

стала Слобожанщина. У 1805 р. зóсиллями місцевоãо óêраїнсьêоãо 
землевласниêа Василя Каразіна бóло відêрито Харêівсьêий óніверситет. 

Василь Капніст  

Михайло 
Максимович 
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Серед йоãо професорів переважали спочатêó іноземці. Вони привнесли з 
Європи нові інтелеêтóальні течії, що дали поштовх óêраїнсьêомó 
національномó відродженню. Це націоналізм, яêий відображений ó принципі 
«êожній нації – своя держава», та романтизм. Визначальні риси романтизмó — 
інтерес до внóтрішньоãо світó людини, захоплення фольêлором і народними 
традиціями, вивчення історичноãо минóлоãо. У Харêові навіть виниê осередоê 
романтиêів, êлючовими постатями яêоãо бóли випóсêниêи Харêівсьêоãо 
óніверситетó: філолоã Ізмаїл Срезневсьêий, істориê Миêола Костомаров, 
письменниêи Гриãорій Квітêа-Основ’яненêо та Петро Гóлаê-Артемовсьêий. 
Свої фольêлорні та історичні дослідження вони пóбліêóвали ó періодичних 
виданнях «Уêраїнсьêий вісниê» (1816–1819 рр.) і «Уêраїнсьêий жóрнал» 
(1823–1825 рр.), а літератóрні твори — ó збірêах «Уêраїнсьêий альманах» і 
«Уêраїнсьêий збірниê».  

Важливою óмовою êóльтóрноãо відродження стало формóвання сóчасної 
óêраїнсьêої мови та літератóри. Її зародження знаменóвав вихід ó 1798 р. 
трьох частин «Енеїди» Івана Котляревсьêоãо — першоãо поетичноãо творó, 
написаноãо живою народною мовою. А 1818 р. ó Харêові вийшла «Граматиêа 
малороссийсêоãо наречия» Олеêсія Павловсьêоãо, яêó вважають першою 
наóêовою ãраматиêою сóчасної óêраїнсьêої мови.  

 

1. Коли бóло відêрито Харêівсьêий óніверситет? Хто сприяв йоãо відêриттю? 
2. Яêі нові інтелеêтóальні течії виниêли на Слобожанщині?  
3. Хто став основоположниêом нової óêраїнсьêої літератóри?  
 

Аêтивна життєва позиція  

Іван Котляревсьêий (1769–1838) 

Ім’я (повне). Іван Петрович Котляревсьêий. 
Народження. 29 серпня 1769 р. ó м. Полтаві. 
Походження. Батьêо, дрібний дворянин, 
слóжив êанцеляристом ó маãістраті. 
Освіта. Початêовó освітó здобóв, імовірно, ó 
місцевій парафіяльній шêолі. Зãодом 
навчався в Полтавсьêій дóховній семінарії. 

Початêові óмови формóвання особистості. Дитячі та юнацьêі роêи минóли  
ó Полтаві, в яêій бóли ще дóже свіжими споãади про її êозацьêе минóле.  

Особистість та сóспільно-політичне і творче життя. Іван Котляревсьêий 
першим ó своїх творах виêористав розмовнó óêраїнсьêó мовó, написавши 
нею сатиричнó поемó «Енеїда». Цю подію оêремі дослідниêи вважають 
початêом óêраїнсьêоãо національноãо відродження. Дванадцять роêів 
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перебóвав на війсьêовій слóжбі. Вийшовши ó відставêó, влаштóвався 
наãлядачем ó Бóдинêó для дітей збіднілих дворян. Зãодом очолив 
Полтавсьêий вільний театр, де бóло поставлено йоãо п’єси «Наталêа 
Полтавêа» та «Мосêаль-чарівниê» — перші вистави óêраїнсьêою мовою і 
з народної тематиêи. Виêóпив з êріпацтва талановитоãо аêтора Михайла 
Щепêіна. Водночас бóв óчасниêом масонсьêої ложі «Любов до істини» й 
таємноãо Малоросійсьêоãо товариства, почесним членом «Вільноãо 
товариства любителів російсьêої словесності». Брав óчасть ó роботі 
«боãоóãодноãо заведения» (притóлêó для незаможних, старих і немічних). 
Перед смертю відпóстив на волю дві сім’ї êріпаêів.  

Резóльтати діяльності. «Енеїда», театр, п’єси, ãромадсьêий діяч, блаãодійність.  
 

1. За допомоãою слів-підêазоê самостійно сформóлюйте резóльтати діяльності І. Котляревсьêоãо. 

 
Детальніше про… 

відêриття Харêівсьêоãо óніверситетó 
Проеêт Харêівсьêоãо óніверситетó óêраїнсьêий 

дворянин В. Каразін представив російсьêомó 
імператорó ще ó 1802 році. Офіційне відêриття 
заêладó відбóлось ó січні 1805 роêó. Вороãи 
В. Каразіна доêлали зóсиль, щоб на церемонії 
відêриття йоãо ім’я не бóло зãадано. Місцеві 
землевласниêи виділили під óніверситет 125 десятин 
землі. Кóпецтво Харêова пожертвóвало 181.008 рóблів. 
Дворяни Слобожанщини внесли до фондó бóдівництва 
Харêівсьêоãо óніверситетó 400 тис. рóблів, а дворяни 
Катеринославщини — 108.260 рóблів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Василь Каразін.  
Гравюра, 

 Л. Сєряков, 1875 р. 

Головний корпус Харківського університету у ХІХ ст. (зліва)  і сьогодні (справа) 
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Дослідниця про романтизм і óêраїнсьêий національний рóх. 
Ірина Колесниê (óêраїнсьêий істориê): 

«Найбільш відповідним óêраїнсьêій êóль-
тóрній стихії став романтизм… Аêтóалізовані 
романтизмом поняття «народ», «народність», 
«нація» óвійшли до свідомості óêраїнсьêої 
еліти і широêих народних мас яê символ їх 
історичноãо бóття… У надрах óêраїнсьêоãо 
романтизмó бóли артиêóльовані таêож ідеї 

національної самобóтності, історичної державності… яêі заêлали 
підвалини ідеолоãії та політичної проãрами аêтивноãо óêраїнства в 
дрóãій половині ХІХ–на початêó ХХ ст.»  
1. Дайте об´рóнтованó оцінêó впливові романтизмó на формóвання національної 

свідомості óêраїнців. 
 

Дослідниê про значення 1798 р. в історії óêраїнсьêої нації. 
Серãій  Єфремов (óêраїнсьêий істориê літератóри): 

«Бóвають в історії народів дати, яêі немовби 
розривають надвоє їхнє життя й êладóть межó посеред 
рівноãо шляхó історичних подій. Минóвшина осталася 
по той біê межі, майбóтнє стелиться по цей… Ми маємо 
таêó історичнó датó — це …ріê 1798-й. Тоãо роêó 
прилетіла перша ластівêа óêраїнсьêоãо національноãо 
відродження…» 

 

1. Продовжіть речення. Першою ластівêою óêраїнсьêоãо 
національноãо відродження С. Єфремов назвав… .  

 

3. Початêи óêраїнсьêоãо національноãо відродження. 
Політиêа Російсьêої імперії щодо Уêраїни виêлиêала аêтивізацію 

óêраїнсьêоãо національноãо рóхó, яêий істориêи називають óêраїнсьêим 
національним відродженням та поділяють на три етапи. Перший етап — 
фольêлорно-етноãрафічний (романтичний) тривав óпродовж 1830-х–1850-х роêів 
і бóв хараêтерним збиранням та пóбліêацією народних пісень, вивченням 
історії, звичаїв, мови своãо народó. Дрóãий етап — аêадемічний або 
óêраїнофільсьêий – розпочався ó 1860-х рр. і завершився наприêінці XIX ст. 
Основний йоãо зміст — збереження та примноження надбань óêраїнсьêої 
êóльтóри, боротьба за розширення сфери вживання рідної мови, поширення 
літератóрних і наóêових творів, написаних óêраїнсьêою мовою. Третій етап — 
політичний — тривав з êінця ХІХ ст. до 1917 р. У цей період óтворюються 

Садиба-музей  
Івана Котляревського  

у Полтаві 

В’їзд 
Богдана 
Хмельниць-
кого до 
Києва, 
М. Івасюк 
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політичні орãанізації, яêі намітили за метó здобóття автономії або 
незалежності Уêраїни.  

Соціальною основою національноãо відродження бóло óêраїнсьêе 
селянство, яêе збереãло óêраїнсьêó мовó, звичаї і традиції, але йоãо рóшійною 
силою стали патріотично налаштовані представниêи óêраїнсьêої інтеліãенції 
(люди інтелеêтóальної праці). Перше поêоління óêраїнсьêої інтеліãенції 
сêладалося переважно з частини дворян, вихідців зі старої êозацьêої 
старшини, синів священиêів, міщан і êозаêів. Уêраїнсьêе національне 
відродження розпочалося в Лівобережній Уêраїні й на Слобожанщині —  
ó реãіонах, де найêраще збереãлася пам’ять про êозацьêе самоврядóвання та 
Гетьманщинó. Із відêриттям ó 1834 р. Київсьêоãо óніверситетó центр 
óêраїнсьêоãо національноãо рóхó перемістився до Києва. 

Уêраїнсьêе національне відродження спиралося на традиції óêраїнсьêої 
державності та óêраїнсьêó êóльтóрó і, водночас, відбóвалося під впливом ідей 
францóзьêої революції, поãлядів німецьêоãо філософа Йоãанна-Готфріда 
Гердера та поета-романтиêа Джорджа Гордона Байрона, êотрі 
проãолошóвали цінність êожноãо народó, йоãо право на історичне бóття.  

 

1. Назвіть три етапи óêраїнсьêоãо національноãо відродження. 
2. Яêі сóспільні верстви пов’язані з óêраїнсьêим національним відродженням? 
3. Що вплинóло на формóвання óêраїнсьêої національної свідомості? 

 

Очевидець про національні перспеêтиви Уêраїни. 
Йоãанн-Готфрід Гердер (німецьêий філософ): 

«…Уêраїна стане новою Грецією. Преêрасне небо, під 
яêим живе цей народ, йоãо радісне життя, йоãо мóзична вдача 
і родюча земля êолись проêинóться; …постане ´речна нація, а 
її межі сяãатимóть Чорноãо моря і звідти далі по всьомó 
світó. Уãорщина, ці народи, а таêож землі Польщі й Росії 
належатимóть до цієї нової цивілізації…» 
       Примітêа. У 70-х роêах XVIII ст. філософ Й.-Г. Гердер 
óперше ввів термін «націоналізм».  
 

1. *Виêористовóючи знання із всесвітньої історії, поясніть вислів «Уêраїна 
стане новою Грецією». 
 

Детальніше про… 
надання дворянсьêих титóлів нащадêам êозацьêої старшини 

Ще 1785 роêó Катерина ІІ зрівняла ó правах êозацьêих старшин з 
російсьêим дворянством. Щоб отримати дворянсьêий титóл, êозацьêим 
старшинам достатньо бóло надати родинні доêóменти. Але яêщо спочатêó 
дворянсьêі титóли отримóвали всі охочі, то вже зãодом — лише половина 

Йоãанн-Готфрід 
Гердер  
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Дворянсьêий 
ãерб нащадêів 
старшинсьêоãо 
родó Кочóбеїв 

претендентів. Ситóація óсêладнилася з 1797 р., êоли 
надання титóлів перейшло до Герольдії — спеціальної 
êомісії, створеної ó Петербóрзі. Герольдія припинила 
надання дворянсьêих титóлів нащадêам êозацьêих 
старшин. Щоб довести заêонність своїх вимоã, óêраїнсьêі 
шляхтичі заãлибилися в родинні архіви. Вони шóêали 
доêóменти, в яêих старшинсьêі звання офіційно визнавали 
і Польща, і Росія. Саме ця дослідницьêа робота ó домашніх 
архівах сприяла занóренню в історію, а отже — і 
національномó відродженню на Лівобережжі.  

 

Коли в Україні  бóло відêрито Харêівсьêий óніверситет, … 

біля Атлантичноãо óзбережжя Іспанії  Королівсьêий флот  
Велиêої Британії здобóв перемоãó над франêо-іспансьêими  
силами в Трафальãарсьêій битві. 
 

  

Підсумуйте свої знання. 
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1791 р. —  візит Василя Капніста до Берліна, щоб óêласти союз із Прóссією; 
— 1798 р. —  видання перших трьох частин «Енеїди» Івана Котляревсьêоãо; 
— 1805 р. —  відêриття Харêівсьêоãо óніверситетó за ініціативи Василя Каразіна. 
2. Поясніть значення понять: óêраїнсьêе національне відродження; автономістсьêа ідея; 
романтизм. 
3. Підãотóйте довідêó про три етапи національноãо відродження. 
4. За схемою сêладіть óснó розповідь про початоê óêраїнсьêоãо національноãо відродження. 
 
 
 
 
 
 
 
 

візит В. Капніста до 
Прóссії 
 
видання історичних 
творів про минóле 
Уêраїни 
 
пóбліêація óêраїнсь-
êоãо фольêлорó 

Іван Котляревсьêий 
написав «Енеїдó» 

вихід óêраїнсьêих 
періодичних видань 

 

Автономісти 

Романтиêи 

Напередодні 
óêраїнсьêоãо 
національноãо 
відродження 

Новãород- 
Сіверсьêий 
автономістсь-
êий ãóртоê 

Осередоê 
романтиêів  
ó Харêові 

традиції 
державо-
творення, 
óêраїнсьêа 
êóльтóра 
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чинниêи 

Зовнішні 
чинниêи 

 

францóзьêа 
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наполеонівсь-
êі війни, ідеї 
німецьêої 
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філософії 
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Масонство, деêабристсьêий  
та  польсьêий рóхи на території Уêраїни. 

 Що таêе Просвітництво? 
 Чомó розпочалася францóзьêа революція êінця XVIII ст.? 
 Яê діяла російсьêа армія після втечі Наполеона з Росії ó 1812 р.? 

 
 
 

 

1. Масони і Уêраїна. 
Масони бóли міжнародною орãанізацією, яêа сêладалася з масонсьêих 

лож (êлóбів чи товариств) ó містах світó. Головна мета масонсьêоãо рóхó — 
об’єднання óсіх народів світó в однó велиêó сім’ю на принципах свободи, 
рівності, братерства. Прихильниêи цьоãо реліãійно-етичноãо рóхó 
заперечóвали насильство та політиêó яê засоби досяãнення мети. Натомість 
заêлиêали до моральноãо вдосêоналення людини, вважаючи, що лише 
вдосêоналивши себе, можна вдосêоналити сóспільство. Поширення ідей 
Просвітництва, що засóджóвали абсолютизм та феодалізм, сприяло 
розãортанню в Уêраїні масонсьêоãо рóхó. 

Масонсьêі ложі в Уêраїні бóли таємними êлóбами, óчасниêи яêих 
обãоворювали на зібраннях перспеêтиви розвитêó óêраїнсьêоãо та інших 
народів. При цьомó лівобережні масонсьêі ложі схилялися до ідеї 
заãальнослов’янсьêоãо єднання, а правобережні — до ідеї об’єднання óêраїнців 
з поляêами. З-поміж масонсьêих лож в Уêраїні виділялись одесьêі «Понт 
Евêсинсьêий» і «Трьох царств природи», êиївсьêа «З’єднаних слов’ян» та 
полтавсьêа «Любов до істини». Їхніми членами бóли слóжбовці, ліêарі, 
вчителі, війсьêові, представниêи дворянсьêих родин. Оêрім óêраїнців, до лож 
належали росіяни, поляêи, євреї, ãреêи, італійці, францóзи та ін.  

Із часом баãато óчасниêів масонсьêих орãанізацій в Уêраїні розчарóвались 
ó пасивній діяльності. Дієвішó позицію зайняли члени полтавсьêої ложі 
«Любов до істини». У 1821 р. вони підтримали ініціативó предводителя 
дворянства Переяславсьêоãо повітó Василя Лóêашевича та створили новó 
таємнó орãанізацію — «Малоросійсьêе товариство». У проãрамномó доêóменті — 
«Катехізисі автономіста» — визначили метó орãанізації: політична 
незалежність Уêраїни. Це не моãло не насторожити російсьêий óряд. 1822 роêó 
імператор Олеêсандр І заборонив масонсьêі ложі й таємні товариства, 
осêільêи вбачав ó них заãрозó для своєї влади.  

 

1. Що таêе масонство? 
2. Назвіть масонсьêі орãанізації, що діяли в Уêраїні. Хто до них належав? 
3. Коли і з яêою метою бóло створено «Малоросійсьêе товариство»? 

§ 5 

 
Упродовж уроку з’ясуйте, які результати для України  мали суспільно-

політичні рухи першої третини ХІХ ст. 
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Детальніше про… 
історію масонсьêоãо рóхó 

Термін «масони» виниê ще в добó Середньовіччя і дослівно 
означав «вільні êаменярі». Тоді це бóли справді ремісниêи 
бóдівельних цехів, яêі моãли вільно пересóватись європейсьêими 
êраїнами без бóдь-яêих обмежень. Адже талант зодчих висоêо 
цінóвали ó християнсьêій Європі, де розãорнóлося храмове 
бóдівництво.  

У добó Новоãо часó масонами почали йменóватися члени 
таємних реліãійно-етичних орãанізацій, яêі хотіли «побóдóвати» 
новий досêоналий світ. Себе вони називали бóдівничими, а Боãа — 
ãоловним архітеêтором світó. Томó символи масонсьêоãо рóхó 
пов’язані з бóдівельною справою. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Імперсьêе заêонодавство 
Уêаз Олеêсандра І про заборонó масонсьêих лож 
та інших таємних товариств від 1 серпня 1822 роêó 

(витяã) 
«Заворóшення…, що відбóлися в інших Державах 

через існóвання різних таємних товариств, з яêих одні 
під назвою лож Масонсьêих мали початêовою метою творити 
добро, інші, таємно займаючись справами політичними, …завдали 
шêоди Державам, змóсили деяêих ці таємні товариства 
заборонити. …Я визнав за блаãо стосовно зãаданих товариств 
постановити: 1. Всі таємні товариства, під яêими назвами вони не 
існóвали би, яê то: Масонсьêі ложі чи інші, повинні бóти заêриті, а 
їх створення надалі не дозволяти». 

 
 

1. Подóмайте, про яêі заворóшення йдеться ó доêóменті.  

1. Всевидюче оêо  — вічна присóтність, спостереження  і провидіння 
«Велиêоãо бóдівничоãо Всесвітó». 

2. Косинець і цирêóль  — символи перепланóвання світó. 
3. Кельма  — символ зміцнення братерсьêих зв’язêів. 
4. Прямець  —  символ істини. 
5. Рівень — символ рівності між людьми. 
6. Молотоê — символ вдосêоналення, позитивних змін. 
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2. Декабристський рух в Україні. 
Наполеонівсьêі війни змінили не лише êартó Європи, а й світоãляд 

баãатьох людей. Уêраїнсьêі та російсьêі війсьêові, яêі взяли óчасть ó 
заêордонномó поході проти францóзьêої армії, побачили, яê живóть в інших 
європейсьêих êраїнах. Томó вони більше не хотіли миритися із 
самодержавством. Неприйнятним для них бóло êріпацтво. Але яêщо масони 
відстоювали ідею постóпових змін ó резóльтаті моральноãо самовдосêоналення, 
то війсьêові планóвали зміни через збройний державний переворот.  

Для підãотовêи переворотó вони створили Союз порятóнêó, а після йоãо 
розпóсêó — Союз блаãоденства. Це бóли таємні війсьêові орãанізації. Після 
розпадó Союзó блаãоденства 1821 роêó в м. Тóльчин óтворилося Південне 
товариство, лідером яêоãо бóв полêовниê Павло Пестель. Товариство мало 
осередêи ó містечêах Кам’янêа і Васильêів, а в 1825 р. до ньоãо приєдналося 
«Товариство об’єднаних слов’ян» із Новоãрада-Волинсьêоãо, êотре óтворили 
брати Андрій та Петро Борисови. Своє бачення новоãо державноãо óстрою 
П. Пестель виêлав ó проãрамномó доêóменті — «Рóсьêій правді». Росія мала 
стати óнітарною (єдиною, неподільною) респóбліêою, тобто державою без 
монарха, яêою óправляли б обрані населенням орãани влади. До цієї респóбліêи 
мали óвійти десять областей. Північне товариство створили 1822 роêó в 
Петербóрзі. Йоãо êерівниê Миêита Мóравйов написав проеêт Конститóції 
Північноãо товариства. Майбóтню Росію він бачив êонститóційною монархією з 
імператором і парламентом. За приêладом США êраїна мала поділятися на 
штати, але ні Південне, ні Північне товариства не передбачили оêремоãо 
статóсó для Уêраїни. Проãрамні доêóменти об’єднóвала ідея сêасóвання 
êріпацтва та повалення абсолютизмó. 

Державний переворот бóло заплановано на 1826 р., проте через 
неочіêóванó смерть Олеêсандра І повстання перенесли на 14 ãрóдня 1825 р., 
êоли війсьêові мали сêладати присяãó новомó імператорові. Хоча вистóп ó 
Петербóрзі бóв придóшений, 29 ãрóдня 1825 р. ó Васильêові, поблизó Києва, 
розпочалося повстання Черніãівсьêоãо полêó, яêе очолив підполêовниê Серãій 
Мóравйов-Апостол, нащадоê ãетьмана Данила Апостола. Урядовим війсьêам 
вдалося 3 січня 1826 р. придóшити і цей збройний вистóп. Керівниêів 
повстання стратили, êільêасот óчасниêів заслали до Сибірó, солдатів поêарали 
шпіцрóтенами (óдарами довãих ãнóчêих палиць) та відправили на Кавêаз. Від 
російсьêої назви ãрóдня — «деêабрь» — óчасниêів повстання зãодом почали 
називати деêабристами. 

 

1. Яêим способом частина війсьêових планóвала змінити державне óправління Росією? 
2. Яêі таємні товариства створили війсьêові? Яêими бóли їхні проãрамні доêóменти та мета? 
3. Коли відбóлося повстання ó Петербóрзі, а êоли  — на Київщині? 
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Жінêа в історії  
Марія Волêонсьêа 

20-річною êрасóня Марія Раєвсьêа, 
доньêа відомоãо російсьêоãо ãенерала, 
вийшла заміж за ãенерал-майора 
російсьêої армії Серãія Волêонсьêоãо зі 
старовинноãо êняжоãо черніãівсьêоãо 
родó Ольжичів. За ріê народила йомó 

первістêа Миêолêó. Та недовãо тривало сімейне 
щастя. Звинóвачений ó спробі державноãо переворотó, 
деêабрист Серãій Волêонсьêий бóв засланий до 
Сибірó. Заради êоханоãо чоловіêа Марія відмовилася 
від óсьоãо та поїхала за ним. Довãим бóв шлях ó добровільне заслання: два 
місяці лютих морозів і завірюх. Марія мóжньо витримала дороãó, але êоли 
побачила заêóтоãо в êайдани чоловіêа, впала на êоліна і поцілóвала êайдани, а 
тоді вже йоãо самоãо.  

Важêо жилося êолишній дворянці, яêа звиêла до розêоші, а тепер про 
свої витрати мóсила звітóвати начальниêові рóдниêа. Жила ó простій 
сільсьêій хаті, сама ãотóвала їжó, палила в печі, носила водó. Коли мала вільнó 
хвилинêó, читала, малювала або ж в’язала. Ударом для жінêи стала звістêа з 
далеêої Уêраїни про смерть дворічноãо Миêолêи. Невдовзі ó Волêонсьêих 
народилася Софійêа, але вона не прожила і дня. Проте Марія не здалась, і Боã 

почóв її молитви: народилися син Михайло та доньêа Олена. 
У 1837 р. завершився термін заслання, але подрóжжю влада 

заборонила повертатися додомó. Тож жили в Ірêóтсьêó, де Марія 
навіть створила аматорсьêий театр. Лише 1855 р. Волêонсьêі бóли 
поновлені ó правах та отримали дозвіл на  повернення додомó. 
Померла Марія 1863 роêó і похована ó с. Вороньêи на 
Черніãівщині. Через два роêи помер Серãій Волêонсьêий. Зãідно 
із заповітом, йоãо поховали в ноãах ó дрóжини. 

 

1. Перед смертю батьêо Марії Волêонсьêої промовив: «Ось найдивовижніша жінêа, яêó я знав». 
Узаãальніть одним реченням діяльність цієї дивовижної жінêи. 

 

3. Польсьêе повстання 1830–1831 рр. та Уêраїна. 
На території Уêраїни таêож розãорнóвся польсьêий національно-

визвольний рóх. Йоãо причиною стало обмеження з боêó російсьêоãо óрядó 
автономії Королівства (Царства) Польсьêоãо, що óтворилось ó 1815 р. Бóло 
запроваджено цензóрó, звóжено повноваження сеймó, а намісниêом став не 
польсьêий шляхтич, а цесаревич Костянтин — брат російсьêоãо імператора, 

Марія Волêонсьêа 
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яêий відчóвав себе тóт повноправним ãосподарем. Повстання, що розпочалося  
в листопаді 1830 р. ó Варшаві, поширилося в Правобережнó Уêраїнó. Мета 
повсталих — відродити Річ Посполитó в êордонах 1772 р. Їх надихали 
революційні події 1830 р. ó Бельãії, яêа відоêремилася від Нідерландів і стала 
незалежною державою. 

Щоб привернóти на свій біê інші народи Російсьêої імперії, поляêи 
висóнóли ãасло «За нашó і вашó свободó». До повстання долóчилася 
польсьêа шляхта Волині, Київщини та Поділля, а от óêраїнці не відãóêнóлися 
на цей заêлиê. Уêраїнсьêих селян не влаштовóвало збереження êріпацтва, а 
óêраїнсьêó інтеліãенцію не приваблювало прилóчення Правобережної Уêраїни 
до відродженої Польщі. Відсóтність серед повстанців єдності, чітêоãо планó 
дій та підтримêи óêраїнсьêоãо населення Правобережжя російсьêий óряд 
виêористав для придóшення повстання ó вересні 1831 роêó.  

Зãідно з вироêом сóдó, що відбóвся ó Києві, êерівниêів та óчасниêів 
польсьêоãо вистóпó бóло заслано до Сибірó чи віддано в солдати, переважно 
на Кавêаз. Польсьêих шляхтичів позбавили дворянсьêих прав і маєтêів. Хоча 
óêраїнці не брали óчасті ó польсьêомó повстанні, але й вони теж óпродовж 
тривалоãо часó відчóвали на собі йоãо неãативні наслідêи. На Правобережжі 
бóло заêрито польсьêі шêоли та Кременецьêий ліцей, сêасовано ма´дебóрзьêе 
право і чинність Литовсьêих статóтів, 1839 р. заборонено ãреêо-êатолицьêó 
церêвó, збільшено êільêість війсьêових ãарнізонів ó містах, збóдовано і 
забезпечено відповідним ãарнізоном Новó Печерсьêó фортецю ó Києві. 

 

1. Коли і чомó розпочалося польсьêе визвольне повстання?  
2. Назвіть ãасло повстанців. Яê і чомó поставилися до ньоãо óêраїнці? 
3. Яêі наслідêи мало польсьêе повстання для óêраїнців? 

 

Зі звернення ãоловноêомандóвача російсьêих війсьê    
Ф. Остен-Саêена до селян Правобережної Уêраїни ó 1831 році: 

«Не вірте їм (польсьêим повстанцям) і тих, яêі бóдóть 
намовляти і силóвати до бóнтó, старайтеся схопити й 
доставити начальствó. Ви вже ніêоли не бóдете належати тим 
поміщиêам, яêі повстанóть проти заêонної влади». 

 
Дослідниê про становище селян після поразêи польсьêоãо 
повстання 1830–1831 роêів. 
Василь Вериãа (óêраїнсьêо-êанадсьêий істориê): 

«…(Російсьêий) óряд зовсім не захистив їх від помсти 
(польсьêих) панів. Становище селян стало ще ãіршим, яê 
воно бóло перед повстанням, і вони, стероризовані й 

Прапор польських 
повстанців  
з написом:  
«В ім’я Бога —  
за нашу і вашу 
свободу» 
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позбавлені бóдь-яêоãо захистó орãанів царсьêої влади, 
втіêали на південь Уêраїни, в Херсонсьêó й Таврійсьêó 
ãóбернії…» 

1. Проаналізóйте зміст двох поданих доêóментів. До чоãо заêлиêав
óêраїнсьêих селян ãоловноêомандóвач російсьêих війсьê?

2. Чи поêращилося становище селян Правобережної Уêраїни після
поразêи польсьêоãо повстання 1830–1831 рр.?

Попрацюйте з êартою «Сóспільно-політичне життя на óêраїнсьêих землях 
наприêінці XVIII—ó першій половині ХІХ ст.» 

1. Відшóêайте на êарті місця діяльності  політичних і  національно-êóльтóрних  орãанізацій.

Детальніше про… 
діяльність ãенерал-ãóбернатора Малоросії Миêоли Рєпніна 
Коли розпочалося польсьêе національне повстання, російсьêий 

óряд ó черãовий раз проãолосив створення на Лівобережжі êозацьêоãо 
ополчення. На цей заêлиê відãóêнóлося чимало охочих: ó травні 
1831 р. до êозацьêоãо війсьêа записалося 8 тисяч чоловіêів. Вони 
сподівалися, що óряд збереже за ними êозацьêі вольності. 

Нагайка 
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Створенню êозацьêоãо ополчення особисто сприяв ãенерал-
ãóбернатор Малоросії êнязь Миêола Рєпнін. За йоãо ініціативи місцеві 
дворяни придбали êозаêам обмóндирóвання, êоней та озброєння. Коли 
польсьêе повстання бóло придóшено, М. Рєпнін не розпóстив êозацьêі 
полêи, а й далі проводив для них війсьêові навчання. Осêільêи Рєпнін 
бóв одрóжений з онóêою Кирила Розóмовсьêоãо, російсьêий імператор 
занепоêоївся, що êнязь хоче стати новим ãетьманом. У 1834 р. 
М. Рєпніна бóло звільнено з посади ãенерал-ãóбернатора, а êозацьêі 
полêи перетворено в реãóлярні частини російсьêої армії. Два полêи 
розселили на Кóбані, де вони й осіли. 

Коли в Україні виниêло «Малоросійсьêе товариство», …

Меêсиêа, яêа триста роêів бóла іспансьêою êолонією, проãолосила 
незалежність. 

 Підсумуйте свої знання 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними:
— 1821 р. —  створення таємної орãанізації «Малоросійсьêе товариство»;
— 1822 р. —  óêаз Олеêсандра І про заборонó масонсьêих лож і таємних товариств;
— 29 ãрóдня 1825–3 січня 1826 рр. —  повстання Черніãівсьêоãо полêó;
— 1830–1831 рр. —  польсьêе визвольне повстання.;
— 1839 р. — царсьêа влада ліêвідóвала ãреêо-êатолицьêó церêвó на Правобережжі.

2. Поясніть значення понять: масони, деêабристи.
3. Деêабристó Михайлові Мóравйовó-Апостолó належить вислів: «Ми — діти 1812 роêó».
Поясніть цей вислів і підãотóйте повідомлення про діяльність деêабристів. 
4. Проаналізóйте схемó. Сêладіть на її основі розповідь про сóспільно-політичні рóхи на
території Уêраїни. Визначте спільні та відмінні риси між рóхами. Що символізóє малюноê? 

                      

 Сêасóвання êріпацтва
 Зміна державноãо ладó (перетворення абсолютної

монархії на êонститóційнó монархію або на респóбліêó)

  Ідеї Просвітництва  
 Заêордонний похід під час франêо-російсьêої війни 

Спосіб: визвольне 
повстання 

 Революційні 
рóхи в Європі 

 Пам’ять про 
давні шляхетсьêі 
вольності 

Польсьêий 
визвольний рóх 

Відновлення  
Речі Посполитої 

Спосіб: війсьêовий переворот 
Спосіб: моральне вдосêона-
лення, постóпові зміни 

Масонство 
(óрядовці, інтеліãенція, 

війсьêові та ін.) 

Деêабристсьêий рóх 
(війсьêові) 
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Соціальні протести. Сóспільно-політичний рóх. 
Кирило-Мефодіївсьêе товариство (братство). 

 Що ó ХІХ ст. називали óроêами та місячиною? 
 Яêими бóли óмови життя війсьêових поселенців?  
 Яê пов’язаний Харêів з національним відродженням? 

 
 
 

 

1. Соціальні протести селян. 
Збільшення панщини, фізичні поêарання, безправність — óсе це 

виêлиêало невдоволення ó селян. Томó вони вдавалися до різних форм 
соціальноãо протестó: подавали сêарãи до державних óстанов, псóвали 
знаряддя праці, відмовлялися виêонóвати повинності, масово втіêали, 
підпалювали поміщицьêі маєтêи, чинили збройний спротив землевласниêам, 
місцевій адміністрації і навіть óрядовим війсьêам. Усі ці форми боротьби 
проявлялися, зазвичай, ó взаємозв’язêó.  

Наймасовішим і найтривалішим бóв селянсьêий опір на Поділлі ó 1813–
1835 роêах. Очолював йоãо селянин-êріпаê Устим Кармалюê. Повстанці 
переховóвались ó лісах. За óвесь час протестів на Поділлі в них óзяли óчасть 
близьêо 20 тисяч осіб. Кармалюê нападав на баãатих і роздавав наãрабоване 
бідним. У 1835 р. ватажêа підстóпно вбили із засідêи.  

Проти незадовільних óмов життя таêож вистóпали війсьêові поселенці, 
êожен день яêих сóворо реãламентóвала держава. Значними бóли повстання 
війсьêових поселенців на Слобожанщині: 1819 р. — ó Чóãóєві, 1829 р. — 
ó Шебелинсьêій слободі. Вистóпи селян проти нав’язаноãо їм статóсó 
війсьêових поселенців траплялися часто і  тривали до 1857 р., êоли 
імперсьêий óряд сêасóвав війсьêові поселення. 

  

1. Назвіть форми протестó селян. 
2. Яêе селянсьêе повстання вважають наймасовішим і найтривалішим? 
3. Коли відбóлися найбільші повстання війсьêових поселенців? 

 

Очевидець про пансьêе свавілля та селянсьêий опір: 
«Грабóвав (поміщиê) Євтихій, і сóдó над ним ніяêоãо не 

бóло… Бóло, б’ють, б’ють (селянина)… а потім одêачають або 
підождóть день-два, поêи очóняє, та зновó, та отаê аж до 
смерті забивали… Терпіли, терпіли люди, а далі зібралися 
баби та дівêи, та й задавили йоãо подóшêами». 

 

1. Доведіть або спростóйте твердження: «Жорстоêість породжóє 
жорстоêість». 

§ 6 

 
Упродовж уроку з’ясуйте, яким чином протестували проти існуючого ладу 

українські селяни, робітники, інтелігенція.  

Уêраїнсьêа селянêа 
êінця ХІХ— 
початêó ХХ ст. 
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Подільсьêий селянин 
(ймовірно У. Кар-
малюê). В. Тропінін 

Аêтивна життєва позиція  

Устим Кармалюê (1787–1835) 

Ім’я (повне). Устим Яêимович Кармалюê. 
Народження. 1787 р. в с. Головчинцях (нині 
с. Кармалюêове Вінницьêої обл.). 
Походження. Із сім’ї êріпаêів.  
Освіта.  Умів читати, писати. Знав російсьêó, 
польсьêó мови  та іврит. 
Початêові óмови формóвання особистості. З 

дитинства бачив, яê поміщиêи знóщаються із селян, 
що сформóвало ó ньоãо дóх протестó.  

Особистість та соціальні протести. У 25 роêів Устим мав двійêо малих дітей, але 
попри це поміщиê віддав хлопця в реêрóти (солдати) за йоãо непоêірнó і 
запальнó вдачó. Через ріê Устим óтіê з війсьêової слóжби, зібрав власний 
заãін з невдоволених селян-óтіêачів і розпочав на Поділлі месницьêó 
діяльність. Заãін під проводом Кармалюêа діяв з 1813 до 1835 роêó. Крім 
óêраїнців, ó заãоні бóли поляêи та євреї. Повстанці нападали на обійстя 
поміщиêів, êóпців, шинêарів. Відібравши майно і ãроші, роздавали бідним. 
Чотири рази Устима ловили і засóджóвали до сибірсьêоãо заслання, але 
щоразó він óтіêав. Карали різêами, але це йоãо не зóпиняло. Убили 
Устима Кармалюêа 1835 р. із засідêи срібною êóлею, бо вважали йоãо 
хараêтерниêом.  

Резóльтати діяльності. Устима Кармалюêа називали «останнім ãайдамаêою», 
порівнювали з Робін Гóдом. Шанóвали йоãо сóчасниêи. Завдяêи 
народним пісням та добрим справам пам’ять про ньоãо живе й донині. 

 

1. З діяльністю яêоãо óêраїнсьêоãо месниêа можна порівняти діяльність Устима Кармалюêа? 
 

Детальніше про... 
переведення бóзьêих êозаêів ó статóс війсьêових поселенців 

У Херсонсьêій ãóбернії з 1803 р. бóло відновлено Бóзьêе êозацьêе 
війсьêо, яêе несло приêордоннó слóжбó, а Росія виêористовóвала йоãо ó 
війнах. Коли ó 1817 р. в Уêраїні почали створювати війсьêові поселення, ó 
цей статóс вирішили перевести бóзьêих êозаêів. Але звиêлі до свободи 
êозаêи не хотіли її втрачати. Повстання тривало майже три місяці, проте 
заêінчилося поразêою. Козаêів поêарали шпіцрóтенами. Частинó з них 
перевели ó війсьêових поселенців, а частинó віддали ó солдати. Керівниêів 
повстання Панаса Бабиченêа та Герасима Гетьманенêа заслали на слóжбó 
рядовими в Сибірсьêий оêремий êорпóс. 
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2.  Нові соціальні верстви в óêраїнсьêомó сóспільно-політичномó рóсі. 
З появою в Уêраїні фабриê і заводів виниêла і нова соціальна верства — 

робітниêи. Хоч ó 1846 р. êільêість робітниêів становила 51,7 тис. осіб, але на 
заêонодавчомó рівні їхні права не бóли захищені. Власниêи підприємств не 
дотримóвалися техніêи безпеêи, тож часто траплялися êаліцтва, а то й 
смертельні травми на виробництві. Робочий день сяãав 15–16 ãодин, а оплата 
праці бóла низьêою. За щонайменшó провинó штрафóвали. Робітниêи 
боролися проти таêої несправедливості: зверталися до місцевої влади зі 
сêарãами; вдавалися до псóвання сировини та обладнання, підпалів 
виробничих приміщень, страйêóвали (êолеêтивно припиняли роботó на 
підприємстві). Придóшóвати спротив робітниêів підприємцям допомаãала 
поліція, інêоли — óрядові війсьêа. 

У ХІХ ст. ó Східній Європі, ó томó числі в Уêраїні, виниêла нова 
соціальна верства — інтеліãенція. Таê називали людей розóмової праці: діячів 
наóêи, êóльтóри, мистецтва, яêі здобóли вищó освітó. Уêраїнсьêа національна 
інтеліãенція формóвалася з представниêів різних соціальних ãрóп — збіднілих 
дворян, міщан, êолишніх êозаêів, синів священиêів і вихідців із селян.  

Одним з перших осередêів формóвання національної інтеліãенції в 
Уêраїні став Харêівсьêий óніверситет (1805 р.). Зãодом інтелеêтóальний 
центр Уêраїни перемістився з Харêова до Києва, осêільêи тóт ó 1834 р. бóло 
відêрито óніверситет Святоãо Володимира. Зãідно із задóмом російсьêоãо 
óрядó, Київсьêий óніверситет мав сприяти політиці рóсифіêації на 
Правобережжі після польсьêоãо повстання 1830–1831 роêів. Натомість він 
став центром історичних, етноãрафічних, археоãрафічних (історія пóбліêації 
джерел), філолоãічних (мовознавчих) досліджень і видань, а зãодом — 
центром óêраїнсьêоãо політичноãо рóхó. 

 

1. Яê робітниêи боролися за свої права? 
2. Із представниêів яêих соціальних ãрóп сформóвалася óêраїнсьêа інтеліãенція? 
3. Де виниêли перші осередêи інтеліãенції в Уêраїні? 

 

Джерело про віддачó в солдати стóдентів óніверситетó Св. Володимира. 
З рапортó êиївсьêоãо êоменданта (від 12 листопада 1837 р.): 

«З числа стóдентів óніверситетó Св. Володи-
мира, яêі óв’язнені ó Києво-Печерсьêій цитаделі за 
знайдені ó них  недозволені твори, двох — Павла 
Боãдановича та Юлія Бóяльсьêоãо — записати в 
рядові і відправити на Оренбóрзьêó лінію…» 

 

1. Чомó стóденти óніверситетó бóли віддані в солдати? Університет Св. Володимира,  
Т. Шевченêо, 1846 р.  
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Попрацюйте з êартою «Кирило-Мефодіївсьêе товариство (братство). 
Соціальні протести в Уêраїні ó першій половині ХІХ ст.» 

1. Відшóêайте на êарті території, охоплені соціальними протестами.
2. З’ясóйте, чи є на êарті інформація про аêтивність óêраїнсьêої інтеліãенції. Яêа саме?

3. Кирило-Мефодіївсьêе товариство (братство).
У січні 1846 р. ó Києві виниêла перша орãанізація новочасної óêраїнсьêої 

інтеліãенції — Кирило-Мефодіївсьêе товариство (братство). Ініціаторами її 
заснóвання бóли молоді люди, пов’язані з Київсьêим óніверситетом: 
професор óніверситетó Миêола Костомаров, стóдент останньоãо êóрсó Василь 
Білозерсьêий і чиновниê êанцелярії êиївсьêоãо ãенерал-ãóбернатора Миêола 
Гóлаê. Заснóвання братства ознаменóвало початоê першоãо (фольêлорно-
етноãрафічноãо) етапó óêраїнсьêоãо національноãо відродження в 
Наддніпрянщині. 

Мета і завдання братства виêладені ó проãрамних доêóментах: «Книãа 
бóття óêраїнсьêоãо народó» (або «Заêон божий») і Статóт Слов’янсьêоãо 
братства Св. Кирила і Мефодія. Їхніми авторами вважають М. Костомарова 
та В. Білозерсьêоãо. Братчиêи êритиêóвали самодержавство та êріпацтво, а 
чинний óстрій хотіли змінити на федерацію вільних слов’янсьêих народів (за 



  
47 

зразêом США) з центром ó Києві. Уêраїна мала стати незалежною 
державою, повноправною óчасницею федерації.  

Свої ідеї члени товариства поширювали за допомоãою проêламацій 
(звернень) «До братів óêраїнців» та «До братів велиêоросів і поляêів». 
Братчиêи піêлóвалися про розвитоê національної освіти, збирали êошти на 
відêриття народних шêіл, залóчали до орãанізації нових членів. У березні 
1847 р. за доносом одноãо зі стóдентів товариство бóло виêрите, а йоãо 
óчасниêи —  засóджені та вислані ó різні ãóбернії Російсьêої імперії.  

 

1. Де й êоли виниêла перша орãанізація óêраїнсьêої інтеліãенції? 
2. Назвіть проãрамні доêóменти братства. 
3. Коли і чомó товариство припинило діяльність?  

  

Детальніше про… 
óчасниêів Кирило-Мефодіївсьêоãо товариства (братства) 

Оêрім засновниêів — Миêоли Костомарова, Василя Білозерсьêоãо та 
Миêоли Гóлаêа, — членами товариства бóли: письменниê Пантелеймон 
Кóліш, полтавсьêий поміщиê Миêола Савич, педаãоã Дмитро Пильчиêов, 
стóденти Київсьêоãо óніверситетó Опанас Марêевич, Олеêсандр 
Навроцьêий, Іван Посяда, Георãій Андрóзьêий, Олеêсандр Тóлóб. Дрóжні 
стосóнêи з братчиêами підтримóвав Тарас Шевченêо. Ще близьêо ста осіб 
знали про існóвання товариства, хоча й не належали до ньоãо. 

 

Аêтивна життєва позиція 

Тарас Шевченêо (1814–1861) 

Ім’я (повне). Тарас Гриãорович Шевченêо. 
Народження. 25 лютоãо (9 березня) 1814 р.  
ó с. Моринці на Черêащині.  
Походження. Батьêо Гриãорій і мати Катерина 
бóли êріпаêами.  
Освіта. Грамоти та читанню навчився ó 
місцевоãо дяêа. Малярствó вчився спочатêó 

теж ó дяêів, а зãодом ó Петербóрзі в живописця Василя Ширяєва. 
Початêові óмови формóвання особистості. Батьêи рано померли від важêої 

праці. Спочатêó наймитóвав, зãодом став слóãою пана Енãельãардта. 
Удень працював, а ночами — потайêи малював.  

Особистість і óêраїнсьêе національне відродження. Переїзд Енãельãардта до 
Петербóрãа доêорінно змінив життя Шевченêа. Тóт завдяêи новим дрóзям 
він став вільним, здобóв диплом хóдожниêа в Аêадемії мистецтв та видав 
ó 1840 р. збірêó поезій «Кобзар». В Уêраїнó повернóвся óже відомим 
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хóдожниêом і поетом.  Молодь ставилася до Тараса Шевченêа з 
блаãоãовінням і навіть побожністю, з ним шóêали знайомства, йоãо óсюди 
запрошóвали. У 1846 р. він відвідóвав засідання Кирило-Мефодіївсьêоãо 
товариства (братства), де відразó відчóв себе «своїм». Це бóв час найбільшоãо 
піднесення Шевченêової творчості. Поеми «Кавêаз», «Сон», «Велиêий льох» 
та ін., яê і проãрамні доêóменти братства, засóджóвали соціальне й 
національне ãноблення. Коли почались арешти êирило-мефодіївців, під час 
обшóêó в Т. Шевченêа вилóчили рóêописнó збірêó поезій, переважно 
антицарсьêоãо змістó. Поета віддали ó солдати в Оренбóрзьêий êорпóс на 
десять роêів із особистою забороною царя писати і малювати. Заслання 
підірвало здоров’я Шевченêа: помер він 47-річним. Поховали митця ó 
Петербóрзі, зãодом прах перевезли до Канева (Черêащина). 

Резóльтати діяльності. Поет, прозаїê, драматóрã, хóдожниê, філософ, 
ãромадсьêий та політичний діяч, пророê і символ Уêраїни. 

 

1. За допомоãою слів-підêазоê самостійно сформóлюйте резóльтати діяльності Тараса Шевченêа.  
 

Жінêа в історії 
Ганна Барвіноê 

(Олеêсандра Білозерсьêа-Кóліш) 
Ганна Барвіноê — перша óêраїнсьêа 

письменниця, яêа писала прозові твори 
óêраїнсьêою мовою. А ще — дивовижна 
жінêа, з долею яêої, наче хрещатий 
барвіноê, переплелися долі êирило-

мефодіївців. Василь Білозерсьêий бóв її братом, 
Пантелеймон Кóліш — чоловіêом, а Тарас Шевченêо  — 
хорошим дрóãом і навіть старшим боярином на 
весіллі. Тож арешт рідних для неї братчиêів жінêа сприйняла дóже боляче: 
вона втратила ще ненародженó дитинó і більше дітей óже не мала. Усе своє 

тепло, óсю любов віддала чоловіêові: порóч з ним бóла в сóді ó 
Петербóрзі, в Тóлі на засланні. Пантелеймон, своєю черãою, 
підтримóвав дрóжинó в її письменницьêих починаннях. Повна 
збірêа оповідань письменниці вийшла дрóêом лише 1901 роêó. 
Кожне з них — ясêрава й зворóшлива замальовêа із життя 
óêраїнсьêої жінêи. Після смерті П. Кóліша дрóжина заêлала 
родинний хóтір, щоб видати йоãо твори. Сама ж померла в 
чóжомó домі на сирій долівці.  

 

1. Сóчасниêи називали Ганнó Барвіноê «ідеальною дрóжиною Кóліша». Доведіть або 
спростóйте це твердження. 
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Зв’язоê  Осередок романтиків Кирило-Мефодіївське товариство 

Вища освіта 

Українська інтелігенція  

Вихідці з різних соціальних груп українського суспільства  

збіднілі дворяни  сини священиêів  містяни  êолишні êозаêи  вихідці зі селян 

 Дослідниê про резóльтати діяльності  
Кирило-Мефодіївсьêоãо товариства (братства). 
Орест Сóбтельний (óêраїнсьêо-êанадсьêий істориê): 

«Воно (Кирило-Мефодіївсьêе товариство (братство) 
привернóло óваãó царсьêоãо óрядó… до потенційної 
небезпеêи зростаючої національної свідомості óêраїнців; 
ліêвідація товариства дала сиãнал до настóпó 
антиóêраїнсьêої політиêи й ознаменóвала початоê 
довãої безóпинної боротьби óêраїнсьêої інтеліãенції з 
російсьêим царатом». 

 

1. Продовжіть речення. Імперсьêий óряд посилив антиóêраїнсьêі 
заходи, осêільêи діяльність Кирило-Мефодіївсьêоãо товариства 
(братства) свідчила про… . 

Коли в Україні  відêрився Київсьêий  óніверситет, … 

в Іспанії   бóло остаточно відмінено інêвізицію, яêó вважали 
найжорстоêішою сóдово-слідчою орãанізацією êатолицьêої церêви. 

 

 Підсумуйте свої знання. 
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1834 р. —  відêриття ó Києві óніверситетó імені Святоãо Володимира; 
— 1840 р. —  перше видання ó Петербóрзі «Кобзаря» Тараса Шевченêа; 
— 1846–1847 рр. —  діяльність Кирило-Мефодіївсьêоãо товариства (братства). 
2. Поясніть значення понять: інтеліãенція; Кирило-Мефодіївсьêе товариство (братство). 
3. Підãотóйте довідêó про діяльність Кирило-Мефодіївсьêоãо товариства (братства). 
4. За схемою сêладіть розповідь про формóвання óêраїнсьêої інтеліãенції  ó першій половині ХІХ ст. 
Помірêóйте, яêа особистість поєднала осередêи інтеліãенції Харêова та Києва.  
 
 

Члени  
Кирило-Мефодіївсьêоãо 
товариства (братства).  
Фраãмент ãравюри 
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Праêтичне заняття № 1  
 

 Коли óтворилося Кирило-Мефодіївсьêе товариство (братство)? 
 Назвіть засновниêів та óчасниêів Кирило-Мефодіївсьêоãо товариства (братства). 
 У яêих доêóментах бóли виêладені цілі й завдання товариства (братства)? 

Тема. Проãрамні доêóменти Кирило-Мефодіївсьêоãо товариства (братства). 
Мета. Визначити основні засади та завдання діяльності братства на основі 

проãрамних доêóментів та з’ясóвати вплив оêремих особистостей на 
діяльність братства, ознайомившись із біоãрафією найаêтивніших братчиêів. 

Хід заняття 
 

 Завдання 1. Об’єднайтеся в ãрóпи «2», «3», «4» і «5». Кожна з ãрóп має виêонати завдання 
праêтичної роботи, що відповідає її номерові. Після виêонання завдання ãрóпи мають 
відзвітóвати про резóльтати своєї роботи перед êласом. 

 

Завдання 2. Ознайомтеся зі Статóтом Кирило-Мефодіївсьêоãо товариства (братства), що 
сêладається з Головних ідей  та Головних правил (доêóменти № 1 та 2). Визначте основні 
цілі товариства та можливі шляхи їх досяãнення. Сêладіть на основі доêóментів схемó. 

 
 
 
 
 
Доêóмент № 1. 

Витяãи з джерела.  
Статóт Кирило-Мефодіївсьêоãо товариства (братства) (Головні ідеї):  
1. «…дóховне і політичне об’єднання  слов’ян є їх істинним 

призначенням, до яêоãо вони повинні праãнóти». 
2. «…при об’єднанні êожне зі слов’янсьêих племен повинно 

мати свою самостійність». 
3. «…êожне плем’я повинно мати народне правління, 

дотримóватися повної рівності співãромадян за їх 
народженням, християнсьêим віросповіданням і станом». 

4. «…правління, заêонодавство, право власності і просвіта ó 
всіх слов’ян повинні базóватися на святій реліãії Господа 
нашоãо Ісóса Христа». 

5. «…при таêій рівності освіченість і чиста моральність  
повинні слóãóвати óмовою óчасті в óправлінні». 

6. «…має існóвати спільний Слов’янсьêий собор з 
представниêів óсіх племен». 

 

§ 7 

Способи досяãнення цілей 

 
Цілі товариства                                                    

1……………, 2………………, 3……………………, 4……………………., 5……………………., 6…………………… 

Сêóльптóри святих 
Кирила і Мефодія 

ó Мóêачевомó 
(Заêарпаття) 
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Доêóмент № 2. 

Витяãи з джерела. 
Статóт Кирило-Мефодіївсьêоãо товариства (братства) (Головні правила):  
1. «Створюємо товариство з метою поширення… (йоãо) ідей… шляхом 

виховання молоді, літератóри і збільшення êільêості членів товариства».  
7. «…товариство старатиметься знищити бóдь-яêó писемнó і реліãійнó 

ворожнечó… і поширювати ідею про можливість примирення протиріч ó 
християнсьêих церêвах». 

8. «…товариство старатиметься заздалеãідь виêорінити рабство і бóдь-яêе 
приниження нижчих станів, рівночасно поширюючи ãрамотність». 

9. «…правило «мета виправдовóє засоби» товариство визнає безбожним». 
 
 Завдання 3. Проãрамові доêóменти Кирило-Мефодіївсьêоãо товариства (братства) бóли 

створені за аêтивної óчасті йоãо лідерів. Опрацюйте наведені нижче рóбриêи «Аêтивна 
життєва позиція». Користóючись діаãрамою Вена, зробіть записи в зошиті. Знайдіть 
спільне й особливе (відмінне від інших) ó житті та діяльності М. Костомарова, П. Кóліша, 
М. Гóлаêа. За допомоãою слів-підêазоê наприêінці êожної рóбриêи сформóлюйте 
резóльтати діяльності цих особистостей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аêтивна життєва позиція  

Миêола Костомаров (1817–1885) 

Ім’я (повне). Миêола Іванович 
Костомаров. 
Народження. 16 травня 1817 р. ó слободі 
Юрасівêа Воронезьêої ãóбернії. 
Походження. Син поміщиêа та селянêи.  
Освіта. Навчався ó Мосêовсьêомó пансіоні, 
зãодом — ó Воронезьêій ãімназії. Заêінчив 

істориêо-філолоãічний фаêóльтет Харêівсь-êоãо 
óніверситетó. Здобóв стóпінь доêтора історичних наóê. Самостійно вивчав 
слов’янсьêі мови. 

 

Діаãрама Вена: 1, 2, 3 — особливе 
(відмінне від інших); 4 — спільне 
для óсіх трьох. 
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Початêові óмови формóвання особистості. Бóв êріпаêом до п’ятнадцяти 
роêів. Осêільêи натерпівся неãараздів та êривд, завжди співчóтливо 
ставився до проблем інших. 

Особистість та сóспільно-політичний рóх. Учителював ó Харêові та Києві. 
Від 1846 р. виêладав історію ó Київсьêомó óніверситеті. Вважав, що 
потрібно писати історію народó, а не історію держави. Довів, що хоча між 
óêраїнцями та росіянами баãато спільноãо, але це два різних народи. 
Автор хóдожніх творів, переважно на історичні теми. Один із засновниêів 
Кирило-Мефодіївсьêоãо товариства (братства) й автор йоãо проãрамноãо 
доêóмента «Книãа бóття». За причетність до братства ó 1847–1857 рр. 
відбóвав заслання ó Саратові із забороною педаãоãічної і наóêової 
діяльності. Зãодом продовжив виêладацьêó діяльність. Мав висоêі 
наãороди та звання ó Петербóрзьêій Аêадемії наóê і Київсьêомó 
óніверситеті.  

Резóльтати діяльності. Видатний істориê, письменниê,  ãромадсьêо-політичний 
діяч, знавець мов. 
 

Аêтивна життєва позиція  

Пантелеймон Кóліш (1819–1897) 

Ім’я (повне). Пантелеймон Олеêсандрович 
Кóліш. 
Народження. Народився 26 липня 1819 р.  
ó  м. Вороніж Черніãівсьêої ãóбернії. 
Походження. Із заможних селян. 
Освіта.  Навчався ó Новãород-Сіверсьêій 
ãімназії, бóв слóхачем леêцій ó Київсьêомó óніверситеті. 

Початêові óмови формóвання особистості. Зростав ó атмосфері залюбленості 
в óêраїнсьêі пісні, переêази, леãенди, êазêи. 

Особистість та сóспільно-політичний рóх. Учителював ó Лóцьêó, Києві, 
Рівномó, Петербóрзі. Автор першоãо історичноãо романó óêраїнсьêою 
мовою «Чорна рада». З моментó виниêнення Кирило-Мефодіївсьêоãо 
товариства (братства) аêтивно долóчився до ньоãо, за що відбóвав 
заслання ó Тóлі. Після звільнення разом з дрóжиною Ганною Барвіноê 
мешêав ó Петербóрзі, де заснóвав альманах «Хата» та редаãóвав жóрнал 
«Основа». Розробив óêраїнсьêó абетêó — êóлішівêó, написав підрóчниê з 
історії Уêраїни для óчнів старших êласів. Опóбліêóвав історичні й 
філолоãічні дослідження ó двотомниêó «Записêи о Южной Рóси», що 
мали неабияêий óспіх. Дрóêóвав статті ó львівсьêих жóрналах. 



  
53 

Переêладав твори ¥ете, Міллера, Байрона, Шеêспіра, підãотóвав до дрóêó 
(ó співавторстві) повний переêлад Біблії óêраїнсьêою мовою. Посмертне 
видання значної частини йоãо творів здійснила дрóжина. 

Резóльтати діяльності. Письменниê, істориê, автор абетêи, переêладач, 
ãромадсьêо-політичний діяч. 

 
Аêтивна життєва позиція  

Миêола Гóлаê (1821–1899) 

Ім’я (повне). Миêола Іванович Гóлаê. 
Народження. 25 травня 1821 р. ó Варшаві.   
Походження. Із êозацьêо-старшинсьêоãо (піз-
ніше — дворянсьêоãо)  родó Гóлаêів. 
Освіта. Навчався вдома, а зãодом — ó 
приватномó пансіоні. У Дерптсьêомó  
óніверситеті (нині — Тартóсьêий óніверситет в 

Естонії) заêінчив юридичний фаêóльтет. Знав п’ятнадцять іноземних мов, 
бóв першим óêраїнсьêим сходознавцем. 

Початêові óмови формóвання особистості. Дитинство Миêоли пов’язане з 
Варшавою, де батьêо відбóвав війсьêовó слóжбó, та хóтором Гóлаêівêою 
на Черêащині, êóди переїхала сім’я. Велиêий вплив справило йоãо 
перебóвання ó Прибалтиці, де національне і соціальне становище 
êорінноãо населення бóло набаãато êращим від життя в Уêраїні.  

Особистість та сóспільно-політичний рóх. Працював чиновниêом ó 
êанцелярії Київсьêоãо ãенерал-ãóбернатора. У Києві познайомився з 
М. Костомаровим та В. Білозерсьêим. Разом з ними заснóвав Кирило-
Мефодіївсьêе товариство (братство). Під час допитів Гóлаê óзяв óсю 
відповідальність на себе, заперечóвав причетність інших осіб до 
товариства. Стверджóвав, що він — автор óсіх проãрамних доêóментів. Яê 
орãанізатор товариства бóв óв’язнений до Шліссельбóрзьêої фортеці, 
після чоãо висланий до Пермі, де мешêав під поліційним наãлядом. Після 
заêінчення термінó заслання виêладав математиêó, історію та природничі 
наóêи ó навчальних заêладах Уêраїни, а зãодом — Грóзії. Переêладав 
твори êласиêів ãрóзинсьêої та азербайджансьêої літератóри. Заслóжив 
визнання Паризьêої аêадемії за математичні дослідження.  

Резóльтати діяльності. Мовознавець, математиê, юрист, людина з аêтивною 
життєвою позицією, вірний товариш. 
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Завдання 4. Опрацюйте доêóменти № 3–5. Об´рóнтовано доведіть або спростóйте твердження: 
братчиêи намаãалися об’єднати óêраїнсьêó національнó ідею із заãальнолюдсьêими 
християнсьêими цінностями та ідеєю слов’янсьêої єдності. 

Доêóмент № 3 

Учасниê подій про становище Наддніпрянщини ó ХІХ ст. 
Василь Білозерсьêий (член Кирило-Мефодіївсьêоãо братства): 

«Прилóчена до Росії… (Уêраїна) терпить безліч êривд. Її 
права позабóто, й тепер вона… яê рабиня мóсить терпіти все, 
що тільêи може бóти нещасноãо в житті народó. …(Томó 
Уêраїна має) бажати незалежності й підтримóвати в тій 
дóмці інші слов'янсьêі народи…» 
 
Доêóмент № 4 

Дослідниê про Кирило-Мефодіївсьêе товариство (братство). 
Ярослав Грицаê (óêраїнсьêий істориê): 

«Особливо сильним ó діяльності (братства) бóв 
християнсьêий  момент. Це відбилось ó виборі патронів 
товариства – святих Кирила і Мефодія, …ó формі самої 
орãанізації, що наслідóвала старі óêраїнсьêі церêовні 
братства, та ó проãрамномó доêóменті êирило-мефодіївців — 
«Книзі бóття óêраїнсьêоãо народó» — інша назва «Заêон 
божий».  

 
Доêóмент № 5 

Витяãи з джерела. 
«Книãа бóття óêраїнсьêоãо народó»:  

«…(Справжній) Уêраїнець… повинен не любити ні царя, 
ні пана, а повинен любити і пам’ятовати одноãо Боãа Ісóса 
Христа, царя і пана над небом і землею». 

 «…і встане Уêраїна із своєї моãили і зновó озоветься до 
всіх братів своїх Слов’ян, і почóють êриê її, і встане 
Слов’янщина, і не позостанеться ні царя, ні царевича, ні 
царівни, ні êнязя, ні ãрафа… ні пана, …ні êріпаêа, ні холопа — 
ні в Мосêовщині, ні в Польщі, ні в Уêраїні, ні в Чехії, ні ó 
Хорóтан (Хорватів), ні ó Сербів, ні ó Болãар». 

«І бóде Уêраїна непідлеãлою Респóбліêою в союзі 
Слов’янсьêім. Тоді сêажóть всі язиêи, поêазóючи рóêою на 
те місце, де на êарті бóде намальована Уêраїна: «Ось êамінь, 
йоãо не береãли бóдівельниêи, нехай він бóде підвалиною 
óсьоãо». 

В. Білозерсьêий 

Титóльна сторінêа 
«Книãи бóття 
óêраїнсьêоãо 
народó», 

опóбліêованої 
1921 р. 

Іêона. Святі 
Кирило і Мефодій 
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Завдання 5. Опрацюйте доêóменти № 6 та 7. Помірêóйте, ó чомó братчиêи вбачали причини 
сêладноãо становища слов’ян. Зробіть записи ó зошиті за допомоãою схеми, поданої нижче.  

Доêóмент № 6.  

Витяãи з джерела. 
З відозви «Брати велиêоросіяни і поляêи»:  

«Це промовляє до вас Уêраїна… Проêиньтеся від снó і дрімоти, виêоре-
ніть з ваших сердець безрозсóдливó ненависть один до одноãо, розпаленó 
царями і панами, посоромтеся ярма, що обтяжóє ваші плечі, посоромтеся 
власної зіпсóтості, проêляніть… імена земноãо царя і земноãо пана, …і нехай 
метою вашоãо життя і діяльності êожноãо з вас бóде: слов’янсьêий союз, 
заãальна рівність, братерство, мир і любов ãоспода нашоãо Ісóса Христа». 

 
Доêóмент № 7.  

Витяãи з джерела. 
З відозви «Брати óêраїнці»: 
«1. Ми приймаємо, що óсі слов’яни повинні з собою поєднатися. 
2. Але таê, щоб êожен народ сêомпонóвав свою Респóбліêó і… (оêремо) 

óправлявся, таê, щоб êожен народ мав свою мовó, свою літератóрó і свою 
справó ãромадсьêó. Таêі народи по-нашомó: мосêалі, óêраїнці, поляêи, чехи, 
словаêи, хорвати, серби і болãари. 

3. Щоб… (бóла одна) рада слов’янсьêа, де б сходились депóтати од всіх 
Респóбліê і там таêі справи, êотрі б належали до цілоãо союзó слов’янсьêоãо. 

4. Щоб ó êожній Респóбліці бóв свій правитель, вибраний на ãода, і над цілим 
союзом бóв би правитель, вибраний на ãода. 

5. Щоб ó êожній Респóбліці бóла… рівність і свобода і станів не бóло... 
6. Щоб приймано депóтатами і óрядниêами не по родó, не по достатêó, а по 
розóмó і просвіщенності народним вибором. 

7. До тоãо, щоб віра Христова бóла основою заêонó і ãромадсьêої справи в 
ціломó союзі і в êожній Респóбліці». 

 
  

 
 

 

Завдання 6. Підбийте підсóмêи, обãоворивши в заãальномó êолі основні цілі й завдання 
братства. *Помірêóйте над твердженням Михайла Грóшевсьêоãо: «Від Кирило-
Мефодіївсьêоãо товариства (братства) веде свою історію весь новий óêраїнсьêий 
політичний рóх». Висловіть об´рóнтоване сóдження. 

Респóбліêансьêі справи  Заãальнослов’янсьêі справи  

Слов’янсьêий союз (заãальна рівність, мир, братерство, любов) 

 

1……………………., 2…………………., 3……………….. 

4…………3…………2………… 5………… 6………… 7………… 8…………1…………. 

1……………………., 2…………………., 3……………….. 



 

  

Під час дослідження теми розділу ми будемо:

Розділ IІ.

  

–  учитися показувати на карті західноукраїнські землі  у складі 
імперії, місця діяльності громадсько-культурних організацій;
  
– характеризувати політичний та соціально-економічний стан 
західноукраїнських земель, історичне значення виходу друком 
«Русалки Дністрової»; 

– висловлювати судження щодо діяльності М. Шашкевича, 
Г. Яхимовича, Л. Кобилиці, О. Духновича;

– пояснювати вплив європейської революції на початок 
соціально-економічного розвитку  українських земель 
і національний рух в Україні;   

– визначати результати діяльності «Руської трійці»; значення 
революції  1848–1849 рр. для населення західноукраїнських 
земель, характер та особливості початку українського національного 
відродження, роль галицького греко-католицького духівництва  
в суспільному житті мешканців західноукраїнських земель;,
особливості  українського руху в  Закарпатті й на Буковині;

– пояснювати і застосовувати терміни та поняття: «будителі», 
«Весна народів», «революція»; 

– вивчати дати прилучення українських земель до імперії, подій 
першого етапу українського національного відродження.

ЗАХІДНОУкраїнські землі 
в складі Австрійської імперії
наприкінці X  III–у першій 

половині XIX ст.
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Політичне та соціально-еêономічне становище 
óêраїнсьêих земель Австрійсьêої імперії. 

 Яêі óêраїнсьêі землі належали до Австрійсьêої імперії? 
 Яêі реформи здійснили Марія-Терезія та Йосиф ІІ? 
 На яêі адміністративно-територіальні одиниці бóли поділені 

західноóêраїнсьêі землі? 

 

  

1. Політиêа Австрійсьêої імперії щодо óêраїнсьêих земель.  
В Австрійсьêій імперії óêраїнсьêі землі стали джерелом дешевої 

сировини та місцем збóтó промислових товарів, виãотовлених ó центральних 
і західних провінціях êраїни. Отже, австрійсьêий óряд провадив êолоніальнó 
політиêó щодо належних йомó óêраїнсьêих територій. Уêраїнці становили 
більшість ó всіх трьох західноóêраїнсьêих реãіонах, однаê Австрія 
підтримóвала польсьêó зверхність ó Галичині, рóмóнсьêó — на Бóêовині та 
óãорсьêó — на Заêарпатті. Відтаê, чинна влада намаãалась óтримóвати 
західноóêраїнсьêі землі ó поêорі шляхом протиставлення одних народів 
іншим, сподіваючись на повнó асиміляцію  óêраїнців ó майбóтньомó.  

Таêож в Австрійсьêій імперії діяла централізована система óправління, 
яêó здійснювала нова соціальна ãрóпа — дисципліновані й підпорядêовані 
Відню чиновниêи (óправлінці). Ними ставали переважно австрійці або 
німецьêомовні чехи чи óãорці. При цьомó німецьêа мова на 
західноóêраїнсьêих землях отримала офіційний статóс. Орãаном 
самоóправління в Галичині бóв становий сейм, більшість ó яêомó становила 
польсьêа або спольщена óêраїнсьêа шляхта. Але насправді вся 
адміністративно-політична влада êраю бóла зосереджена в рóêах ãóбернатора, 
яêоãо призначав австрійсьêий цісар (імператор). Соціально-еêономічним 
життям міст з ма´дебóрзьêим правом êерóвали члени маãістратó, êотрих, 
проте, затверджóвав імперсьêий óряд. 

Порівняно з Російсьêою імперією, тоãочасна Австрія мала ліберальніший 
політичний óстрій завдяêи реформам Марії-Терезії та Йосифа ІІ. Однаê після 
смерті останньоãо, побоюючись впливів францóзьêої революції, австрійсьêий 
óряд майже до середини ХІХ ст. призóпинив проведення бóдь-яêих 
проãресивних реформ. Цим сêористалася частина землевласниêів, êотрим  
вдалося частêово поновити свої старі права і привілеї стосовно селян. 

 

1. Яêою бóла національна політиêа Австрійсьêої імперії на óêраїнсьêих землях? 
2. Що доводить наявність централізованої системи óправління в Австрійсьêій імперії? 
3. Чомó землевласниêам із західноóêраїнсьêих земель вдалося відновити свою владó на селі? 

§ 8 

 Упродовж уроку з’ясуйте, як дії австрійських урядовців впливали на життя 
українців. 
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Дослідниця про адміністрóвання óêраїнсьêих реãіонів Австрії.  
Олена Арêóша (óêраїнсьêий істориê): 

«Формóвання австрійсьêоãо бюроêратичноãо  
централізмó в óêраїнсьêих реãіонах Габсбóрзьêої 
монархії бóло тривалим і сóперечливим процесом… 
Утім, до середини ХІХ ст. адміністративна влада 
бóла вже налаãоджена. …тоді ж стало зрозóмілим, 
що ãерманізóвати і (сповна) централізóвати… 
системó óправління австрійсьêими провінціями не 
вдасться і доведеться шóêати êомпроміс з 
óрахóванням місцевих традицій, інтересів та 
праãнень». 

 

1. На перетині чиїх інтересів сформóвалася система óправління 
óêраїнсьêими реãіонами Австрійсьêої імперії? 

 

2. Соціально-еêономічне становище. 
Основою еêономіêи західноóêраїнсьêих земель і надалі залишалося 

сільсьêе ãосподарство. Упродовж першої половини ХІХ ст. відбóвався лише 
невелиêий проãрес ó хліборобстві. Чи не найбільшою подією стало 
поширення êартоплі, êонюшини, люцерни, êóêóрóдзи. На Заêарпатті 
розвивалися виноãрадарство, садівництво, ó ãірсьêих районах поширювалися 
тваринництво (вівчарство), лісозаãотівлі. 

Промислове виробництво перебóвало на ремісничо-манóфаêтóрній стадії 
розвитêó. Головними промисловцями до середини ХІХ ст. залишалися 
землевласниêи, яêі займалися переважно товарним тваринництвом, 
переробêою продóêтів сільсьêоãо ãосподарства (ãóральництвом, виноробством, 
цóêроварінням тощо). Традиційні ãалóзі — теêстильна, шêіряна, сóêонна — не 
витримóвали êонêóренції з фабричними товарами й постóпово занепадали. 
Домашнє виробництво полотна та ãóральництво і надалі залишалися 
основними формами заняття населення. Таêож розвивалися ãалóзі 
промисловості, пов’язані з видобóтêом сировини: соляна, лісова, нафтова, 
залізорóдна, сірчана. Роль місьêих манóфаêтóр залишалася незначною. Та й 
óзаãалі міст бóло небаãато. На початêó 1840-х рр. тільêи дев’ять із них мали 
населення понад 10 тис. мешêанців: Львів (63 тис.), Броди (18 тис.), 
Тернопіль (16 тис.) і менші: Дроãобич, Станіслав, Самбір, Коломия, 
Перемишль (нині належить до Польщі) та Чернівці. Найбільші міста 
Заêарпатсьêої Уêраїни — Ужãород, Мóêачеве мали тільêи по 6–7 тис. осіб 
населення. Значна частина містян займалась, яê і раніше, сільсьêим 
ãосподарством. 

Львівсьêа ратóша до 1826 р. 
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Разом з тим ó êраї пожвавилася внóтрішня і зовнішня торãівля. На її 
розвитêó сприятливо позначилися спорóдження широêої мережі êам’яних 
шляхів і сêасóвання різних обмежень щодо діяльності êóпецтва. Основною 
формою орãанізації торãівлі стали ярмарêи та щоденні торãи. Посилилися 
торãовельні зв’язêи із західними провінціями Австрійсьêої монархії, а таêож 
зовнішня торãівля – через чорноморсьêі порти. Провідні позиції ó зовнішній 
торãівлі займали êóпці вірменсьêоãо, ãрецьêоãо та єврейсьêоãо походження. 
Головними статтями еêспортó бóли продóêти сільсьêоãо ãосподарства, ліс, 
сіль, і лише незначнó частêó становили вироби ремесла і манóфаêтóри, 
здебільшоãо полотно. Ввозили переважно промисловó продóêцію. 

 

1. Чомó західноóêраїнсьêі землі бóли відсталими провінціями Австрійсьêої імперії? 
2. Назвіть найбільші західноóêраїнсьêі міста. 
3. Що сприяло розвитêó торãівлі? 

 

Дослідниêи про промисловий розвитоê Західної Уêраїни. 
Олеêсандр Царенêо (óêраїнсьêий еêономіст), 
Андрій Захарчóê (óêраїнсьêий істориê): 

 «У 1863 р.  ó Галичині й на Бóêовині 
налічóвалося 4000 діючих ´óралень… До середини 
XIX ст. на західноóêраїнсьêих землях існóвало 
16 цóêроварень. Залізоробне виробництво êраю 
представлене ãоловним чином рóднями. В  
1807–1811 рр. на території Східної Галичини діяло 
12 залізних ãóт, 1825 р. — 15… (На Заêарпатті)  
відбóвалися позитивні зміни в техніці й технолоãії 

солевидобóтêó, зоêрема відêритий спосіб добóвання 
замінили підземним… У 50-х роêах XIX ст. ó різних місцях 
ãалицьêоãо Приêарпаття видобóвали нафтó, яêó 
виêористовóвали яê êоліснó мазь, а таêож для освітлення. 
Майже 10 тис. тонн на ріê видобóвали бóроãо вóãілля  
(ó Довêійсьêомó та Коломийсьêомó оêрóãах)». 

 

1. Яêі ãалóзі промисловості розвивалися в Галичині, на Бóêовині й Заêарпатті?  
 

Дослідниêи про промисловий розвитоê Західної Уêраїни. 
Олеêсандр Царенêо (óêраїнсьêий еêономіст), 
Андрій Захарчóê (óêраїнсьêий істориê): 

 «…Навіть цóêроваріння, що виниêло в 20-х роêах     
XIX ст. і спочатêó добре розвивалося, незабаром ó зв'язêó з 
бóрхливим розвитêом виробництва цóêрó в Чехії стало 

Добóвання нафти 
рóчним способом 
на промислі  
ó м. Борислав  
на Львівщині. 
ХІХ ст. 

Герб м. Яворів. 
Львівсьêа обл. 
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дрóãорядним… не бóло введено в дію збóдованó на початêó  
40-х роêів сóêоннó фабриêó в Заложцях Золочівсьêої оêрóãи 
(нині — смт. Залізці Тернопільсьêої обл.), через êоротêий час 
після відêриття бóли ліêвідовані механічні прядильні й тêацьêі 
підприємства в Яворові, Бродах, Заліщиêах, Глинянах та ін.» 

 

1. Про яêó політиêó австрійсьêоãо óрядó йдеться в доêóменті? 
 

3. Соціальні протести. 
Селяни західноóêраїнсьêих земель бóли самі собою вільними, але 

відробляли панщинó, сплачóвали натóральний або ãрошовий оброê. Оêрім 
тоãо, мóсили визнавати таêі привілеї землевласниêів, яê «право млина» 
(монопольне право на мелення зерна) і «право пропінації» (монопольне 
право на виãотовлення і продаж ãорілêи). На êористь держави селяни 
виêонóвали таêі повинності: шарварêи (бóдівництво та ремонт шляхів, 
мостів, ãребель), постачання підвід війсьêó й несення війсьêової слóжби, що 
ó першій половині ХІХ ст. тривала аж 14 роêів. Відповіддю на посилення 
визисêó селян бóли різні форми соціальноãо протестó: сêарãи на поміщиêів 
до державних óстанов, звернення сільсьêої ãромади до сóдó з позовом проти 
поміщиêа, потрави пансьêих посівів, підпали поміщицьêих маєтêів та 
підприємств, розправи над сільсьêою старшиною. Селяни таêож 
відмовлялися сплачóвати державні податêи й бойêотóвали реêрóтсьêі набори. 
Типовою формою соціальноãо протестó залишалися втечі селян, що особливо 
почастішали ó 1830–1840-х роêах. 

Новоãо розмахó в óêраїнсьêих Карпатах набóв традиційний 
опришêівсьêий рóх, найвище піднесення яêоãо спостеріãалось óпродовж 
1810–1825 рр., а оêремі вистóпи тривали аж до 1848 роêó. А на Заêарпатті ó  
1831 р. спалахнóли «холерні» бóнти, приводом до яêих стало обмеження 
пересóвання ó зв’язêó з епідемією холери в êраї. Але при цьомó селяни 
вистóпали взаãалі проти óсієї системи земельних відносин. Хоча цей протест 
бóв придóшений, влада пішла на постóпêи селянам, сêасóвавши ó 1836 р. 
низêó дрóãорядних повинностей. Відтаê селянин міã, за зãодою поміщиêа, 
відêóпитися від повинностей та переходити від одноãо поміщиêа до іншоãо за 
óмови сплати óсіх податêів і борãів; бóло обмежено право поміщиêів через 
сóди переслідóвати селян, сêасовано тілесні поêарання.  

У Північній Бóêовині найбільшим став вистóп селян під проводом 
Лóê’яна Кобилиці ó 1843–1844 рр. Вони відмовлялися виêонóвати панщинó, 
самочинно переобирали сільсьêó старшинó, висловили вимоãó вільноãо 
êористóвання лісами і пасовисьêами. Лише за допомоãою óрядових війсьê 
влада придóшила цей вистóп. Лóê’яна  Кобилицю заарештóвали та óв’язнили. 

Герб м. Заліщиêи. 
Тернопільсьêа обл. 
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Заãалом селянсьêі вистóпи бóли стихійними та лоêальними (охоплювали 
лише оêремі території). Серед протестóвальниêів часто виниêали сóперечêи, а 
самі вистóпи не бóли належним чином орãанізовані. Незважаючи на це, влада 
частêово задовольняла оêремі вимоãи селян. 

1. Яêими бóли причини та форми соціальних протестів селян?
2. Яêі події óвійшли в історію під назвою «холерні бóнти»? Яêі резóльтати вони мали?
3. Коли і під чиїм проводом відбóлося найбільше повстання селян Бóêовини?

Попрацюйте з êартою «Західноóêраїнсьêі землі ó першій половині ХІХ ст.» 

1. Підãотóйтеся розповідати за допомоãою êарти про оêремі особливості життя населення
західноóêраїнсьêих земель ó першій половині ХІХ ст.

Дослідниê про селянсьêі повстання в Західній Уêраїні. 
Іван  Рибалêо (óêраїнсьêий істориê): 

«Серед опришêівсьêих заãонів, яêі нападали на 
поміщиêів, êóпців та сільсьêих баãатіїв, одним з 
найаêтивніших ó 20-х роêах (XIX ст.) бóв заãін Мирона 
Штоли (Штолюêа), яêий діяв ó районі Косова, Вижниці й Герб м. Вижниця 
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Кóтів. У Східній Галичині аêтивними бóли вистóпи селян 
ãромади с. Яêóбової Волі Самбірсьêоãо оêрóãó в 1819 p., 
Koмарнівсьêоãо êлюча (володіння) ãрафа А. Лянцêоронсêоãо 
в 1817–1822 pp., маєтêó Сêоле (Стрийсьêоãо оêрóãó) ãрафа 
О. Потоцьêоãо, що сêладався з містечêа Сêоле і 26 сіл…» 

 

1. Селянсьêі вистóпи бóли поодиноêими чи масовими? Дóмêó об´рóнтóйте. 
 

Витяã із джерела. 
Зі звітó про допит Лóê’яна Кобилиці (29 січня 1844 р.): 

«…(Лóê’ян Кобилиця) поширив між підданими ідею, що 
вони вільні й мóсять відібрати ó дідичів ліси… оповідав 
Кобилиця підданим, що він має цісарсьêий патент, 
дрóêований золотими бóêвами, яêий забезпечóє населенню 
Рóсьêо-Кимполóнзьêоãо оêрóãó ці свободи…» 

 

1. Висловіть сóдження. Чи бóв цісарсьêий патент справжнім? Чомó Лóê’ян 
Кобилиця вдався до таêоãо методó переêонання? 
 

Коли в Україні  бóло придóшене повстання під проводом Л. Кобилиці,… 

ó США винахідниê Семюел Морзе вперше передав 
повідомлення телеãрафом. 

Підсумуйте свої знання.  

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1810–1825 рр. —  опришêівсьêий рóх на Приêарпатті; 
— 1831 р. — «холерні» бóнти на Заêарпатті; 
— 1843–1844 р. – повстання під проводом Л. Кобилиці ó Північній Бóêовині. 

2. Поясніть значення понять: чиновниêи, право пропінації, шарварêи, «холерні» бóнти. 
3. Напишіть есе на темó «Колоніальна політиêа Австрійсьêої імперії на óêраїнсьêих землях». 
4. Визначте, яêі події відображає діаãрама. Дайте назвó діаãрамі та її сêладовим частинам. На 

основі діаãрами сêладіть розповідь про селянсьêі повстання на західноóêраїнсьêих землях.  

 
 
 
 
 
 

 

  

Л. Кобилиця  
в 1830-х рр.  

Герб м. Сêоле 

Причини  
та форми соціальних 

 протестів 

Повстання під 
 проводом Л. Кобилиці 

«Холерні» бóнти 

Опришêівсьêий рóх 

Вистóпи селян 
ãромади с. Яêóбової 
Волі Самбірсьêоãо 
оêрóãó в 1819 p. 
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Початоê óêраїнсьêоãо національноãо 
відродження на західноóêраїнсьêих землях. 

 Приãадайте значення поняття «національне відродження». 
 Коãо в Європі називали просвітниêами? 
 Яê реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ стосóвалися ãреêо-êатолиêів? 

 

  

1. Передóмови óêраїнсьêоãо національноãо відродження. 
Утвердження óêраїнсьêої національної самосвідомості на 

західноóêраїнсьêих землях бóло процесом важêим і повільним. Початêам 
óêраїнсьêоãо національноãо відродження сприяли реформи Марії-Терезії та 
Йосифа ІІ, в ході яêих бóло створено реліãійний фонд підтримêи ãреêо-
êатолицьêих священиêів, засновано ó Відні ãреêо-êатолицьêó дóховнó 
семінарію, óтворено при Львівсьêомó óніверситеті Рóсьêий інститóт (1787 р.). 
Завдяêи цим реформам зросла êільêість освічених óêраїнців, передовсім 
ãреêо-êатолицьêих священиêів, яêі стали провідною верствою 
західноóêраїнсьêоãо сóспільства ó процесі національноãо відродження. 

На процес національноãо відродження позитивно вплинóли просвітницьêі 
ідеї, що передбачали побóдовó справедливоãо сóспільства через поширення 
освіти та розвитоê наóêи. На західноóêраїнсьêих землях просвітництво 
частêово набóло національних рис: виниê інтерес до вітчизняної історії, до 
життя народó, йоãо мови й óсної народної творчості.  

Неãативно позначилися на становищі óêраїнсьêоãо населення 
êонсервативні реформи настóпниêів Марії-Терезії та Йосифа ІІ:  сêасóвання 
обов’язêової початêової освіти, переведення шêіл під êонтроль êатолицьêої 
церêви, зменшення ó них чисельності дітей. Це стимóлювало передових 
людей до пошóêó способів протидії таêій політиці. Відтаê наприêінці 
XVIII ст. на західноóêраїнсьêих землях сформóвались óмови для початêó 
національноãо відродження. 

 

1. Хто став провідною верствою óêраїнсьêоãо сóспільства ó Західній Уêраїні? 
2. Яêих рис набóли ідеї Просвітництва  на західноóêраїнсьêих землях? 
3. Що змóсило передових людей шóêати способи  захистó прав óêраїнсьêоãо народó? 
 

Дослідниê про західноóêраїнсьêó інтеліãенцію. 
Орест Сóбтельний (óêраїнсьêо-êанадсьêий істориê): 

«…Говорити про західноóêраїнсьêó інтеліãенцію початêó 
ХІХ ст. — значить ãоворити про дóховенство. І справді, 
осêільêи дóховенство бóло єдиною соціальною ãрóпою, яêа 

§ 9 

 Упродовж уроку з’ясуйте, яку роль відіграли греко-католицькі священики  
у національному відродженні на західноукраїнських землях. 

Сóчасний ãерб 
УГКЦ 
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Будівля Львівського  
університету. Світлина 
кінця XIX ст. 

моãла êористóватися переваãами вищої освіти в 
Австрійсьêій імперії, вища освіта ó Західній Уêраїні 
праêтично стала синонімом освіти боãословсьêої. Таê, на 
початêó 1840-х роêів із майже 400 стóдентів Львівсьêоãо 
óніверситетó та інших заêладів 295 навчалися теолоãії, в 
той час яê майже всі решта займалися філософсьêими 
дисциплінами, êотрі таêож входили до êóрсó 
боãослов’я…» 

 

Дослідниê про західноóêраїнсьêó інтеліãенцію. 
Ярослав Грицаê (óêраїнсьêий істориê): 

«… ãреêо-êатолицтво, з одноãо боêó, не засимілювалось і 
збереãло свою етнічнó оêремість, з іншоãо, бóло єдиною 
елітою рóсьêоãо сóспільства. Йоãо патріотизм мав реліãійний 
хараêтер. Віросповідання слóãóвало надійним і простим 
способом самоідентичності рóсьêоãо населення». 

 

1. Користóючись доêóментами, доведіть чи спростóйте дóмêó: ãреêо-
êатолицьêі священиêи бóли майже єдиними представниêами 
західноóêраїнсьêої еліти. 

 

2. «Бóдителі». Товариство ãалицьêих ãреêо-êатолицьêих священиêів. 
Значний вплив на піднесення êóльтóрно-освітньоãо рівня заêарпатсьêоãо 

дóховенства мала діяльність єписêопа Андрія Бачинсьêоãо (1732–1809). Він 
заснóвав в Ужãороді дóховнó семінарію і заêлав велиêó бібліотеêó, сприяв 
орãанізації шêіл при церêвах. Завдяêи цьомó в останній чверті XVIII ст. 
осередêом просвітницьêої діяльності на Заêарпатті став Ужãород. Разом з 
тим, патріоти з-поміж ãреêо-êатолицьêоãо дóховенства êраю, отримавши 
належнó освітó, почали проявляти інтерес до національної спадщини і 
працювати над її збереженням та примноженням. Осêільêи вони, неначе від 
снó, пробóджóвали в місцевих óêраїнців національні почóття, їх шанобливо 
називали «бóдителями». Під цим ім’ям в історію Заêарпаття óвійшли відомі 
êóльтóрно-політичні діячі: Олеêсандр Дóхнович, Іоаніêій Базилович, 
Михайло Лóчêай та інші. Вони óпроваджóвали ріднó мовó в освітó, пресó, 
літератóрó, вистóпали за дослідження та попóляризацію місцевої історії яê 
невід’ємної частини історії óсієї Уêраїни, сприяли розширенню зв’язêів êраю з 
Галичиною і Наддніпрянщиною.  

Центром національноãо рóхó в Галичині став Перемишль, де розміщóвалася 
резиденція ãреêо-êатолицьêоãо єписêопа, бóли семінарія і баãаті êниãозбірні. У 
1816 р. з ініціативи митрополита Михайла Левицьêоãо та священиêа Івана 
Моãильницьêоãо в Перемишлі створено Товариство ãреêо-êатолицьêих 

Церêва Св. Дóха 
ãреêо-êатолицьêої 
семінарії ó Львові. 
Гравюра ХІХ ст. 
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священниêів (Перемишльсьêий просвітницьêий ãóртоê), яêе видавало шêільнó і 
попóлярнó літератóрó народною мовою. За сприяння Товариства засновано 
близьêо 400 шêіл, запроваджено óêраїнсьêó мовó навчання ó початêових шêолах. 
Іван Моãильницьêий та йоãо однодóмці вважали, що рóсьêа (óêраїнсьêа) мова є 
оêремою від польсьêої та російсьêої  мовою.  

Процес національноãо відродження на Бóêовині розпочався дещо пізніше, 
приблизно зі середини ХІХ ст. У нечисленних початêових шêолах навчали 
рóмóнсьêою або ж німецьêою мовами. Першó спробó дрóêóвати óêраїнсьêі 
народні пісні êириличною азбóêою зробив Іван Велиãорсьêий. Проте йоãо 
настóпниêи на бóêовинсьêій літератóрній ниві продовжóвали вживати 
застарілó êнижнó мовó. 

 

1. Коãо і чомó називають «бóдителями» Заêарпаття? 
2. Хто та з яêою метою створив Товариство ãреêо-êатолицьêих священиêів ó Перемишлі? 
3. Хто сприяв початêам національноãо відродження на Бóêовині? 

 

Детальніше про… 
літератóрнó діяльність «бóдителів» Заêарпаття 

Іоаніêій Базилович написав «Коротêий нарис фóндації Федора 
Корятовича» — першó працю з історії Заêарпаття, де стверджóвав, 
що заêарпатсьêі рóсини є східними слов’янами. 

Михайло Лóчêай став автором першої на західноóêраїнсьêих землях 
«Граматиêи слов’яно-рóсьêої мови» (1830 р.). 

Олеêсандр Дóхнович написав вірш  «Подêарпатсêие рóсины, оставте 
ãлóбоêий сон», яêий зãодом став ãімном Заêарпаття. 

 

Аêтивна життєва позиція  

Олеêсандр Дóхнович (1814–1865) 

Ім’я (повне). Олеêсандр Васильович Дóхнович. 
Народження. 24 êвітня 1814 р. ó с. Тополя 
(тепер Гóменсьêоãо оêрóãó в Словаччині). 
Походження. Батьêо Василь — ãреêо-
êатолицьêий священиê, мати Марія — дочêа 
священиêа. 
Освіта. Після заêінчення сільсьêої шêоли Олеêсандр навчався в 

Ужãородсьêій шêолі, ãімназії ó Кошицях, Ужãородсьêій семінарії. 
Початêові óмови формóвання особистості. Вихованням займалися батьêо, 

а після йоãо смерті  — дядьêо Дмитро та дід Іван, яêі теж бóли 
священиêами і прищеплювали поваãó до рідної землі й народó.  
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Особистість і óêраїнсьêе національне відродження. 
Спочатêó О. Дóхнович займався домашнім óчительством. Свій досвід 
описав ó підрóчниêó з педаãоãіêи для вчителів і батьêів. Зãодом працював ó 
різних церêовних інститóціях Заêарпаття. Написав для місцевих шêіл 
óêраїнсьêий бóêвар, підрóчниêи з ãраматиêи та ãеоãрафії, посприяв, щоб 
óêраїнсьêó мовó бóло óведено до проãрам шêільної освіти Заêарпаття, 
впорядêóвав óêраїномовний молитовниê, записóвав твори óсної народної 
творчості, орãанізóвав перше літератóрне товариство заêарпатсьêих 
рóсинів-óêраїнців. Бóв депóтатом êрайовоãо сеймó в Братиславі. Написав 
народною мовою поезії «Жизнь рóсина», «Голос радості», «Піснь 
земледільця весною», «Рóсьêий марш», твори для дітей: «О ділах 
шêільсьêих», «О справованню дітей в шêолі», «Жаба». Дрóêóвав свої твори 
ó віденсьêих, бóдапештсьêих, ãалицьêих, êиївсьêих періодичних виданнях. 
Вірш «Подêарпатсêие рóсины, оставте ãлóбоêий сон» бóв ãімном 
Підêарпатсьêої Рóсі.  

Резóльтати діяльності. Денаціоналізація, Заêарпаття, боротьба, óêраїнсьêа 
освіта, літератóра Заêарпаття, педаãоãіêа, національне відродження.  

 

1. Сформóлюйте резóльтати діяльності, виêористовóючи записані êóрсивом слова. 

Сóчасниê про роль мови ó розвитêó нації. 
Єписêоп Андрій Бачинсьêий (мóêачівсьêий єписêоп ГКЦ): 

«Історичний досвід, численні приêлади свідчать, що для 
зміцнення бóдь-яêої народності або нації немає підойми 
міцнішої та тривêішої, ніж збереження питомої батьêівсьêої 
і материнсьêої мови, писемності й віри. Яê тільêи яêий-
небóдь народ починає соромитись і цóратися рідної мови, 
писемності та реліãії, а відтаê і зовсім їх забóвати, відразó ж 
починають відбóватися незворотні зміни із самим цим 
народом…»  

 

1. У чомó автор вбачає взаємозв’язоê між мовою і майбóтнім óêраїнсь-
êоãо народó? 

 

Детальніше про… 
літератóрнó діяльність ãалицьêих просвітителів  

Денис Зóбрицьêий  — «Історія міста Львова», «Історія стародавньоãо 
Галицьêо-рóсьêоãо êнязівства». 

Йосиф Левицьêий — «Граматиêа рóсьêої або малорóсьêої мови в Галичині», 
«Колядêи та щедрівêи». 

Мóêачівсьêий 
єписêоп  
Андрій 
Бачинсьêий 
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Йосиф Лозинсьêий — збірêа пісень і весільних обрядів «Рóсьêе весілля», 
рóêописний «Бóêвар» та польсьêою мовою «Граматиêа рóсьêої мови». 

Іван Моãильницьêий — підрóчниêи óêраїнсьêою мовою: «Бóêвар славено-
рóсьêоãо язиêа», «Катехізис малий»,  «Розвідêа про рóсьêó мовó». 

 

3. «Рóсьêа трійця». 
У 30-х–40-х рр. ХІХ ст. під впливом ідей романтизмó та польсьêоãо 

визвольноãо рóхó відбóлося нове піднесення óêраїнсьêоãо національноãо рóхó 
в Галичині. Йоãо центром став Львів, де бóло óтворено ãромадсьêо-êóльтóрне 
об’єднання «Рóсьêа трійця», яêе діяло з 1833 до 1837 р. Заснóвали йоãо 
Марêіян Шашêевич, Іван Ваãилевич та Яêів Головацьêий — ó той час 
стóденти Львівсьêоãо óніверситетó і водночас вихованці ãреêо-êатолицьêої 
дóховної семінарії. Навêоло них об’єдналися майже два десятêи молодих 
священиêів, семінаристів та представниêів світсьêої інтеліãенції. Нове 
поêоління діячів національноãо рóхó жило й мислило ідеями романтизмó.  

Члени ãóртêа вивчали óêраїнсьêó і слов’янсьêі мови, збирали зразêи óсної 
народної творчості, описóвали пам’ятêи старовини, вистóпали за розширення 
сфери вживання рідної мови. Марêіян Шашêевич підãотóвав підрóчниê для 
молодших шêолярів «Читанêа», написаний розмовною óêраїнсьêою мовою; до 
тоãо ж термін «Читанêа» вперше виêористав саме М. Шашêевич. Гóртêівці 
праãнóли перетворити народнó мовó на мовó наóêи та літератóри, щоб за її 
допомоãою óêраїнці моãли отримати вільний достóп до знань.  

У 1834 р. «Рóсьêа трійця» підãотóвала до дрóêó істориêо-літератóрнó 
збірêó «Зоря», але на вимоãó цензóри віденсьêа поліція заборонила її 
пóбліêацію. Проте невдача не зóпинила патріотів. У м. Бóда (нині Бóдапешт, 
Уãорщина) в 1837 р. вони таêи опóбліêóвали літератóрно-наóêовий альманах 
«Рóсалêа Дністровая», до яêоãо подали деяêі твори з попередньої збірêи, 
доповнені літератóрними та історичними статтями. Альманах «Рóсалêа 
Дністровая» став першою êнижêою, опóбліêованою óêраїнсьêою мовою на 
західноóêраїнсьêих землях. Він засвідчив відмінність ãалицьêих рóсинів від 
поляêів і росіян, їхню спорідненість із наддніпрянсьêими óêраїнцями. Однаê 
вихід «Рóсалêи Дністрової» виêлиêав невдоволення ó Відні та Львові. На 
вимоãó влади óвесь наêлад êниãи бóло êонфісêовано і знищено. Врятóвати 
пощастило тільêи 200 примірниêів. Видання «Рóсалêи Дністрової» стало 
своєрідним підсóмêом діяльності «Рóсьêої трійці». Через постійні óтисêи й 
переслідóвання ãóртоê розпався.  

 

1. Коли і хто створив ãромадсьêо-êóльтóрне об’єднання «Рóсьêа трійця»? 
2. Яêою бóла мета членів «Рóсьêої трійці»? 
3. Коли і де бóло надрóêовано альманах «Рóсалêа Дністровая»? 
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Жінêа в історії 
Юлія Шашêевич 

Юлія Шашêевич — дрóжина засновниêа 
й натхненниêа «Рóсьêої трійці» Марêіяна 
Шашêевича. Стосóнêи між подрóжжям 
бóли теплими й ніжними. Та не êвітами, а 
полином стелила доля сімействó 
Шашêевичів: часті переїзди з парафії в 

парафію, безãрошів’я, хвороба Марêіяна (тóберêóльоз, 
або ж сóхоти), смерть сина Святослава — випробóвання, 

яêі довелося пережити подрóжжю. Саме Юлія Шашêевич 
допомоãла чоловіêові витримати життєві неãаразди. Крім тоãо, 
вірна дрóжина підтримóвала своãо чоловіêа ó літератóрній 
творчості та в ãромадсьêій діяльності. Після тоãо, яê 7 червня 
1843 р. відійшов до Боãа êволий фізично, але міцний дóхом 
Марêіян Шашêевич, Юлія залишилася вдовою і все своє 
подальше життя присвятила синові Володимирó, яêий не лише 
зовні, а й хистом до слова бóв дóже схожим на своãо батьêа. 

 

1. У чомó проявилась аêтивна життєва позиція Юлії Шашêевич? 
 

Детальніше про… 
альманах «Зоря» 

У 1834 р. «Рóсьêа трійця» підãотóвала до дрóêó істориêо-
літератóрнó збірêó «Зоря», в яêій бóло вміщено біоãрафію Боãдана 
Хмельницьêоãо, попóлярне оповідання і народнó пісню про йоãо 
походи, вірш Марêіяна Шашêевича про êозацьêоãо ватажêа Северина 
Наливайêа, оповідання «Олена», ó êотромó опришêів зображено яê 

Марêіян Шашêевич Іван Ваãилевич Яêів Головацьêий 
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борців за народнó волю, та інші матеріали. У передмові до видання 
М. Шашêевич заêлиêав розãлядати альманах яê продовження роботи 
літераторів і наóêовців Наддніпрянщини, що стало виявом протестó 
проти польсьêої й австрійсьêої політиêи в Галичині. 

 

Дослідниê про подальшó долю членів «Рóсьêої трійці». 
Олеêсандр Доніê (óêраїнсьêий істориê): 

«Марêіян Шашêевич після висвячення на священиêа бóв  
переведений в однó з дрібних парафій, де він, виснажений 
працею та постійними злиднями, помер 32-річним. Яêовó  
Головацьêомó тривалий час не надавали санó священиêа, 
а Іван Ваãилевич, щоб óниêнóти переслідóвань, вирішив 
перейти на протестантсьêó вірó (лютеранство). Після 
розправи над «Рóсьêою трійцею» подальший постóп 
національноãо відродження в Галичині відзначався дóже 
сêромними масштабами». 

 

1. Запропонóйте об´рóнтованó ãіпотезó. Комó присвячено пам’ятниê на світлині, що порóч 
доêóмента? Назвіть імена відтворених ó сêóльптóрі людей. 

  
Коли в Україні з’явилися перші примірниêи «Рóсалêи Дністрової», … 

в Анãлії êоролевою бóло проãолошено 18-річнó Віêторію — 
розпочалася славнозвісна «Віêторіансьêа епоха». 

 

Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1816 р. —  створення в Перемишлі товариства ãреêо-êатолицьêих священиêів; 
— 1833–1837 рр. —  діяльність ó Львові «Рóсьêої трійці»; 
— 1837 р. — опóбліêóвання в Бóдапешті альманаха «Рóсалêа Дністровая». 
2. Поясніть значення понять: «бóдителі», «Рóсьêа трійця». 
3. Напишіть есе на темó «Греêо-êатолицьêі священиêи — лідери національноãо рóхó 
на західноóêраїнсьêих землях». 
4. Визначте, яêі події відображає схема. Назвіть схемó, доповніть її.  На основі схеми сêладіть 
розповідь про національне відродження на західноóêраїнсьêих землях.  

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
?

Заêарпаття Галичина Бóêовина 

І. Базилович,  
О. Дóхнович, 
М. Лóчêай 

Перемишль 
М. Левицьêий 
І. Моãильницьêий 

І. Велиãорсьêий Львів 
Я. Головацьêий 
М. Шашêевич 
І. Ваãилевич 

Пам’ятниê в Івано-
Франêівсьêó 
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Європейсьêа революція 1848–1849 рр.  
на західноóêраїнсьêих землях. 

 Яê реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ стосóвалися селянства? 
 Приãадайте значення термінів «нація», «народ», «революція». 
 З яêою метою і êоли бóло створено Священний союз? 

 

 

1. Причини революції 1848–1849 рр. в Австрійсьêій імперії. 
Причинами революції в Австрійсьêій імперії бóли: незадоволення 

більшості населення êраїни своїм еêономічним становищем, абсолютизмом, 
становими привілеями дворян і національним приãніченням народів імперії. 
Під час революційних подій 1848–1849 рр. проти чинноãо староãо порядêó 
об’єдналися різні верстви населення Австрійсьêої імперії: бóржóазія, 
робітниêи, інтеліãенція. Вони вистóпали за ліêвідацію перешêод для розвитêó 
еêономіêи, демоêратизацію сóспільства, розширення прав ãромадян. 
Водночас сêладовою частиною революційних вистóпів ó Австрійсьêій імперії 
та в інших європейсьêих êраїнах стали визвольні рóхи бездержавних народів. 
Відтаê сóчасниêи і настóпні поêоління називали ці події «Весною народів».  

У березні 1848 р. австрійсьêа столиця Відень бóла охоплена 
заворóшеннями, яêі змóсили імператора Фердинанда І проãолосити 
Конститóцію, що надавала свободó слова, дрóêó, зборів та передбачала 
сêлиêання парламентó — рейхстаãó. Поряд із виêонанням політичних вимоã 
влада мала зважати на зростання незадоволення ó середовищі селянства, яêе 
становило більшість населення êраїни. З оãлядó на заãострення ситóації цісар 
(імператор) ó êвітні 1848 р. підписав спеціальний патент, зãідно з яêим 
сêасовано панщинó в Галичині, ó серпні 1848 р. — на Бóêовині; на Заêарпатті 
в ході революції панщинó формально бóло таêож сêасовано, однаê тóт вона не 
втрачала чинності до 1853 роêó.  

Щоб заспоêоїти землевласниêів, óряд оãолосив про виплатó їм êомпенсації 
за втраченó робочó силó. За ними залишалося таêож право сервітóтів — право 
володіння лісами і випасами, що ó майбóтньомó спричиняло êонфліêти між 
селянами та поміщиêами. І все ж після сêасóвання панщини селяни стали 
власниêами землі, а відтаê — ãосподарями своєї долі. У селян пробóджóвався не 
властивий їм раніше потяã до освіти, êóльтóри й навіть до політиêи. На честь 
сêасóвання панщини сільсьêі жителі встановлювали пам’ятні хрести. 

 

1. Яêі бóли причини революції в Австрійсьêій імперії? 
2. Коли на західноóêраїнсьêих землях сêасóвали панщинó? 
3. До яêих змін ó житті селян привело сêасóвання панщини? 

 Упродовж уроку з’ясуйте, який вплив мали революційні події 1848–1849 рр. 
на життя українців в Австрійській імперії. 

§ 10 
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Дослідниê про причини сêасóвання панщини в Галичині. 
Василь Вериãа (óêраїнсьêо-êанадсьêий  істориê): 

«...щоб не допóстити селянсьêоãо повстання, сêасóвання 
панщини в Галичині бóло проведене з велиêою поспішністю, 
майже на п’ять місяців раніше, ніж в інших провінціях 
Австрійсьêої імперії. Сêасóвання панщини виêлиêало 
велиêий ентóзіазм на селі óêраїнсьêої Галичини й запевнило 
династії Габсбóрãів лояльність селян на настóпне 
півстоліття…» 

 

1. Поясніть вислів «Марія-Терезія та Йосиф ІІ завоювали прихильність 
óêраїнців до династії Габсбóрãів, а Фердинанд І заêріпив її». 
 

Детальніше про… 
óмови сêасóвання панщини ó 1848 р. на західноóêраїнсьêих землях 

— селян оãолосили вільними ãромадянами держави та звільнили від 
панщинних повинностей; 

— селяни ставали власниêами землі; 
— за сêасóвання панщини пани-дідичі отримóвали відшêодóвання  

з державної сêарбниці та бóли звільнені від рядó податêів; 
— встановлено порядоê êомпенсації землевласниêам земельної ренти та 

повинностей: 2/3 від їхньої вартості сплачóвала держава, 1/3 — селяни; 
— за панами залишалися сервітóти, тобто право власності на ліси, 

пасовища, за êористóвання яêими селяни  бóли зобов’язані платити. 
 

2.  Головна Рóсьêа Рада та її національна проãрама. 
Під час революції напрóжено сêладалися стосóнêи óêраїнців з поляêами, 

êотрі вважали Галичинó тільêи польсьêим êраєм, а óêраїнців Галичини — 
частиною польсьêоãо народó. Саме з Галичини вони планóвали розпочати 
відновлення своєї державності, вимаãаючи надати їй автономію яê польсьêій 
провінції ó сêладі Австрії. З цією метою поляêи створили представницьêий 
орãан — Центральнó Радó Народовó. Відповідаючи на це, óêраїнці 2 травня 
1848 р. створили ó Львові Головнó Рóсьêó Радó (ГРР) — першó óêраїнсьêó 
політичнó орãанізацію, яêа діяла від імені óêраїнців êраю і стала основним 
осередêом óêраїнсьêоãо національно-визвольноãо рóхó 1848–1849 рр. ó 
Східній Галичині. Очолив Головнó Рóсьêó Радó єписêоп Гриãорій Яхимович. 
Сêладалася вона з ãреêо-êатолицьêоãо дóховенства та світсьêої інтеліãенції.  

Дрóêованим орãаном ГРР бóла «Зоря Галицьêа» — перша ó Львові ãазета 
óêраїнсьêою мовою, що почала виходити 15 травня 1848 роêó. Національною 

Сêасóвання 
панщини  
в Галичині 
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Засідання Головної Рóсьêої Ради 

символіêою ãалицьêі óêраїнці обрали синьо-жовтий прапор та ãерб із 
зображенням золотоãо лева на синьомó тлі. ГРР вимаãала від австрійсьêоãо 
óрядó поділó Галичини на західнó (польсьêó) та східнó (óêраїнсьêó) й 
перетворення її в оêремó провінцію; забезпечення для óêраїнців і поляêів 
рівноãо достóпó до державних посад; óпровадження ó діловодство óêраїнсьêої 
мови та призначення на державні посади ó Галичині чиновниêів, яêі 
володіють óêраїнсьêою мовою. У жовтні 1848 р. ó Львові відбóвся перший 
з’їзд західноóêраїнсьêих діячів наóêи і êóльтóри, яêий прийняв рішення 
óтвердити єдинó ãраматиêó óêраїнсьêої мови та вимаãати від влади 
впровадження рідної мови ó шêолах. За йоãо сприяння бóло óтворене 
товариство «Галицьêо-рóсьêа матиця», що дрóêóвало навчальнó, хóдожню і 
наóêовó літератóрó. Враховóючи розмах êóльтóрно-національноãо рóхó 
óêраїнців, австрійсьêий óряд поãодився запровадити навчання óêраїнсьêою 
мовою ó народних шêолах, виêладання óêраїнсьêої мови яê обов’язêовоãо 
предмета в ãімназіях. Водночас ó Львівсьêомó óніверситеті бóло відêрито 
êафедрó óêраїнсьêої мови та літератóри. Її очолив Яêів Головацьêий.  

Щоб ослабити óêраїнсьêий національний рóх, Центральна Рада Народова 
заснóвала «Рóсьêий собор» — орãанізацію спольщеної óêраїнсьêої шляхти, 
яêа, попри назвó, пропаãóвала ідею óтворення Польсьêої держави під 
зверхністю Австрійсьêої імперії. На Слов’янсьêомó êонãресі ó Празі, 
орãанізованомó в червні 1848 р. з метою êоординації зóсиль слов’янсьêих 
народів імперії, бóли зроблені спроби примирити обидві óêраїнсьêі орãанізації 
та óêраїнців з поляêами, однаê вони виявилися невдалими.  

 

1. Яê називалася перша політична орãанізація óêраїнців Галичини? Коли вона бóла створена?  
2. Чоãо домоãлись óêраїнці від австрійсьêоãо óрядó в ході революційних подій? 
3.  Хто заснóвав «Рóсьêий собор»? З яêою метою?  

 

Витяã із джерела. 
Маніфест Головної Рóсьêої Ради: 

«…але яê все на світі з часом ся минає, яê по 
зимі приêрій весна настóпає, таê Браття! і той 
стан смóтний нині змінили ся через 
Конститóцію. Браття! єсть то велиêе право, 
велиêе добродітельство… Вставайте ж Браття, 
вставайте з долãоãо снó вашоãо, бо óже час!... 
Постóпаймо з дрóãими народами в любві і 
зãоді!.. Бóдьмо народом!..» 

 

1. Поясніть, що мали на óвазі автори Маніфестó, êоли заêлиêали óêраїнців 
вставати зі снó, бóти народом. 
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Дослідниê про óêраїнсьêó мовó. 
Віталій Сарбей (óêраїнсьêий істориê)  

«У Львові  в жовтні (1848 р.) відбóвся з’їзд 
«письменниêів і прихильниêів народної просвіти»… 
наóêовó доповідь про óêраїнсьêó мовó виãолосив… Яêів 
Головацьêий. Він переêонóвав, що óêраїнсьêа мова — 
єдина й спільна мова яê ó Західній, таê і в Східній 
Уêраїні, вона є мовою одноãо народó, насильницьêи 
розділеноãо державним êордоном двох імперій…» 

Примітêа. Яêів Головацьêий бóв прихильниêом 
поділó Галичини на Східнó і Західнó. 

 

Дослідниê про діяльність Івана Ваãилевича. 
Василь Вериãа (óêраїнсьêо-êанадсьêий істориê):  

«Для сêріплення позицій Рóсêоãо Соборó поляêи 
запросили до себе на працю шанованоãо в óêраїнсьêих 
національних êолах Івана Ваãилевича… на посадó редаêтора 
часописó «Дневниê Рóсêий»… Яê редаêтор… Іван Ваãилевич 
вистóпив проти поділó Галичини, óважаючи, що óêраїнсьêа 
меншина ó західній області Галичини, знайшовшись під 
польсьêою адміністрацією, óпала б жертвою полонізації. На 
йоãо дóмêó, поділ Галичини послабив би таêож відпорність 
óêраїнсьêоãо населення ó процесі ãерманізації …» 

 

1. З яêою метою поляêи запросили до Рóсьêоãо соборó І. Ваãилевича? 
2. Що бóло спільноãо, а що відмінноãо ó поãлядах І. Ваãилевича та Я. Головацьêоãо?  
  

Аêтивна життєва позиція  

Гриãорій Яхимович (1792–1863) 

Ім’я (повне). Гриãорій Іванович Яхимович. 
Народження. 16 лютоãо 1792 р. ó с. Підбірці 
поблизó Львова. 
Походження. Батьêо — Іван, мати — Марія; 
обоє селяни. 
Освіта. Львівсьêа ãімназія, Віденсьêа семінарія.  
Початêові óмови формóвання особистості. Під час навчання  

в імператорсьêомó Інститóті при церêві св. Авãóстина ó Відні Гриãорій 
поєднав відданість своємó óêраїнсьêомó  родоводó з поваãою до влади  
в особі цісаря (імператора).  

Один  
із  портретів 
Івана Ваãилевича 

Палаюча ратóша  
під час повстання  

ó Львові 1848 р. 
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Особистість і óêраїнсьêе національне відродження. Виêладав ó Львівсьêомó 
óніверситеті реліãійні наóêи та педаãоãіêó. Професор боãослов’я, один з 
перших професорів педаãоãіêи. Реêтор Львівсьêої дóховної семінарії. У 
1841–1848 рр. — помічниê митрополита Михайла Левицьêоãо. Зãодом — 
митрополит ãалицьêий. Під час революційних подій 1848–1849 рр. 
праãнóв демоêратичними методами домоãтися прав для óêраїнців. Бóв 
засновниêом і êерівниêом Головної Рóсьêої Ради, послом до Галицьêоãо 
сеймó та до Австрійсьêоãо рейхстаãó (парламентó). Зãодом наãороджений 
êомандорсьêим Хрестом Леопольда і титóлом барона. Вистóпав проти 
заміни êирилиці латинсьêим алфавітом. Брав óчасть ó Соборі рóсьêих 
вчених. Сприяв відêриттю народних шêіл, запровадженню виêладання 
óêраїнсьêої мови ó шêолах Галичини. Написав моноãрафію «Про правила, 
за яêими слов’яни ãрецьêоãо обрядó вираховóють свято Велиêодня». 
Сêонстрóював машинó для êосіння трави, розробляв план пароплавноãо 
сполóчення на р. Сян.  

Резóльтати діяльності. Лідер, óêраїнсьêе шêільництво, реліãійна діяльність, 
ãромадсьêа діяльність революція, рада, національний рóх.  

 

1. Сформóлюйте резóльтати діяльності, виêористовóючи записані êóрсивом слова. 
 

3. Західноóêраїнсьêі землі на завершальномó етапі революції.  
У липні 1848 р. розпочав роботó перший австрійсьêий парламент. Із 

383 послів Галичинó представляли 96, з-поміж яêих 39 óêраїнців. Із 8 депóтатів 
Бóêовини п’ять бóли óêраїнцями. У парламентсьêих дебатах óêраїнці 
відстоювали поліпшення становища óêраїнсьêоãо населення й 
адміністративноãо поділó Галичини на Східнó і Західнó. 

Революційні заворóшення в Північній Бóêовині очолив депóтат 
австрійсьêоãо парламентó Лóê’ян Кобилиця. Він заêлиêав селян силоміць 
повернóти те, що забрали ó них землевласниêи, а таêож обирати на свій 
розсóд сільсьêих старост, захоплювати ліси і пасовища. Йоãо заêлиê став 
приводом до повстання в 1848–1849 рр., яêе охопило частинó населених 
пóнêтів êраю. Водночас на Заêарпатті, що належало до óãорсьêої частини 
імперії, виниêла неоднозначна ситóація. В Уãорщині розпочалося повстання з 
метою відоêремлення від Австрійсьêої імперії, однаê óêраїнсьêе населення 
Заêарпаття йоãо не підтримало, бо óãорсьêа влада заперечóвала права 
óêраїнців на êóльтóрно-національнó автономію і проводила політиêó 
мадяризації. Цим сêористався австрійсьêий óряд, яêий підтримав частинó 
вимоã слов’янсьêоãо населення Уãорщини. 

Незважаючи на значний розмах революційних рóхів ó імперії, владі постóпово 
вдалося взяти ситóацію під êонтроль. У жовтні 1848 р. бóло придóшено повстання 
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ó Відні, поразêою завершилося повстання ó Львові (1–2 листопада 1848 р.). На 
початêó 1849 р. бóв розпóщений парламент, сêасована êонститóція, відновлена 
дореволюційна стрóêтóра влади. У 1851 р. припинила роботó Головна Рóсьêа Рада. 
Встановлений політичний режим зãодом отримав назвó неоабсолютизмó. 

 

1. Сêільêи óêраїнців потрапило до Австрійсьêоãо парламентó? Яêі питання вони порóшóвали? 
2. Хто очолив повстання селян Бóêовини? Чомó не підняли повстання заêарпатсьêі óêраїнці? 
3. Коли відбóлося повстання ó Львові? Чим воно завершилося? 

 

Аêтивна життєва позиція  

Лóê’ян Кобилиця (1812–1851) 

Ім’я (повне). Лóê’ян Кобилиця. 
Народження. 1812 р. в с. Пóтила-Сторонець 
Бóêовинсьêоãо оêрóãó (тепер — смт. Пóтила 
Чернівецьêої обл.). 
Походження. Із родини êріпаêів. 
Освіта. Даних про освітó нема, однаê відомо, що він 
знав австрійсьêе заêонодавство, писав від імені селян сêарãи на панів.  

Початêові óмови формóвання особистості. Виріс ó Карпатах, де прониêся 
дóхом любові до рідної землі, зрозóмів, що таêе ãідність та свобода. 

Особистість і óêраїнсьêе національне відродження. Заслóжив пошанó від 
ãóцóлів яê добрий ãосподар, виважений чоловіê, батьêо шести дітей. 
Розóмівся в австрійсьêомó заêонодавстві й звичаєвомó праві. Умів просто і 
достóпно роз’яснювати ãóцóлам їхні права, чітêо формóлювати селянсьêі 
сêарãи. У 1843–1844 рр. — лідер селянсьêоãо постання на Бóêовині. 
Вистóпив за передачó селянам права êористóватися лісами й пасовищами, 
орãанізóвав переобрання сільсьêих старшин, вимаãав сêасóвати панщинó. 
Після тоãо, яê óрядове війсьêо придóшило повстання, бóв заарештований. 
Під час революції 1848–1849 рр. обраний депóтатом Австрійсьêоãо рейхстаãó 
(парламентó). Голосóвав разом з іншими óêраїнсьêими депóтатами за 
сêасóвання селянсьêих повинностей без виплати відшêодóвання дідичам 
(панам). Після сêасóвання панщини, але збереження виêóпних платежів 
1848 р. облишив парламент і очолив повстання селян ãірсьêих районів 
Бóêовини, яêі оãолосили ліси своєю власністю, домаãалися залишити Бóêовинó 
в сêладі Королівства Галичини і Лодомерії. Повстання придóшили влітêó  
1849 р., зãодом Л. Кобилицю óв’язнили. Через два роêи він помер ó в’язниці. 

Резóльтати діяльності. Парламентар, народ, ãерой, повстання, сêасóвання 
панщини, допомоãа, сóдові позови, революція, лідер, Бóêовина.  

 

1. Сформулюйте результати діяльності, використовуючи записані курсивом слова. 
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Коли в Україні ó Львові óêраїнці створили першó політичнó орãанізацію — Головнó 

Рóсьêó Радó,… 
ó Парижі Установчі збори проãолосили Францію респóбліêою, 
президентом яêої  бóв обраний Шарль Лóї Наполеон Бонапарт  
(в майбóтньомó — Наполеон ІІІ). 

Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— березень 1848–1849 рр. — революція в Австрійсьêій імперії; 
— êвітень 1848 р. —  сêасóвання панщини ó Галичині; 
— серпень 1848 р. — сêасóвання панщини на Бóêовині; 
— 1853 р. — сêасóвання панщини на Заêарпатті; 
— 2 травня 1848–1851 рр. — діяльність ó Львові Головної Рóсьêої Ради; 
— 15 травня 1848 р. — ó Львові вийшла дрóêом «Зоря Галицьêа» — перша  ãазета óêраїнсьêою 
мовою.  

2. Поясніть значення понять: «Весна народів», сервітóти, «Галицьêо-рóсьêа матиця». 
3. Підãотóйте повідомлення на темó: «Головна Рóсьêа Рада — перша політична орãанізація на 
західноóêраїнсьêих землях». 
4. Визначте, яêі події відображає схема. Дайте назвó схемі, доповніть її.  На основі схеми 
сêладіть розповідь про «Веснó народів» на західноóêраїнсьêих землях.  

 
 

Революція в Австрійсьêій імперії 

15 березня 1848 р. — проãолошення Конститóції 

10 липня 1848 р. — 
початоê роботи Австрійсь-
êоãо парламентó. Безóс-
пішні намаãання óêраїнців   
домоãтися поділó Галичи-
ни на Східнó і Західнó 

В Австрійсьêомó парламенті 
з 383 депóтатів інтереси 
óêраїнців представляли  
39 депóтатів від Галичини  
і 5 — від Бóêовини 

Сêасóвання панщини: 
êвітень 1848 р. — Галичина; 
серпень 1848 р. — Бóêовина; 
1853 р. — Заêарпаття 

13 êвітня 1848 р. — 

ó Львові поляêи 
створили Центральнó 
Радó Народовó (ЦРН), 
вимаãали автономії 
Галичини 

Травень 1848 р. — 

óêраїнці Галичини 
створили Головнó Рóсьêó 
Радó, вимаãали поділó 
Галичини на Східнó і 
Західнó  
й проãолошення автономії 

У Львові частина 
óêраїнсьêої ополяченої 

шляхти створила «Рóсьêий 
собор», яêий підтримóвав 
ЦРН, щоби внести розêол  

в óêраїнсьêий 
національний рóх, 

відстояти незалежність 
Польщі; до неї, на дóмêó 
цієї шляхти, мала óвійти  

і Галичина 

Червень 1848 р. — Слов’янсьêий êонãрес ó Празі. Спроби примирення поляêів та óêраїнців. 
19 жовтня 1848 р. — перший з’їзд діячів óêраїнсьêої êóльтóри і наóêи ó Львові. 
1848–1849 рр. — велиêе повстання селян на Бóêовині під êерівництвом Л. Кобилиці. 

Підсóмêи революції: сêасовано…, розпóщено…, придóшено… 
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Праêтична робота № 2. 
 

 Коли зорãанізóвалася «Рóсьêа трійця»? 
 Хто належав до «Рóсьêої трійці»? 
 Що таêе «Рóсалêа Дністровая»? 

 

Тема.  «Рóсалêа Дністровая». 
Мета. У процесі сêладання історичної довідêи дослідити  причини впорядêóвання, місце, час, 

обставини і резóльтати видрóêó та поширення «Рóсалêи Дністрової». 
 

Хід заняття 
Завдання 1. Користóючись схемою та інформацією, що є ó параãрафі, сêладіть письмовó 

історичнó довідêó «Рóсалêа Дністровая» (за вибором óчителя роботó можна здійснювати 
індивідóально, в парах або ãрóпах). 

Схема  
 «Рóсалêа Дністровая» 

– óпорядниêи альманахó «Рóсалêа Дністровая»; 
– місце і час створення та видання; 
– причини óêладання альманахó; 
– обставини йоãо створення; 
– зміст «Рóсалêи Дністрової»; 
– особливості теêстó з приêладами; 
– резóльтати створення «Рóсалêи Дністрової». 

  

Аêтивна життєва позиція  

Марêіян Шашêевич (1811–1843) 

Ім’я (повне). Марêіян Семенович Шашêевич. 
Народження. 6 листопада 1811 р. в с. Підлісся 
Золочівсьêоãо повітó (нині — Золочівсьêоãо 
районó Львівсьêої області). 
Походження. Із сім’ї священиêів. 
Освіта. Бережансьêа ãімназія, Львівсьêа семіна-
рія, Львівсьêий óніверситет (вільний слóхач). 

Початêові óмови формóвання особистості. З дитинства 
Марêіян бóв залюблений в óêраїнсьêі народні пісні. Ознайомлення з  
«Енеїдою» і народними піснями ó записах Михайла Маêсимовича 
надихнóло хлопця на літератóрнó діяльність, спрямованó на перетворення 
народної мови на літератóрнó.  

Особистість та сóспільно-політичний рóх.  Стóдентом М. Шашêевич почав 
замислюватися над тим, чомó освічені óêраїнці соромляться мови рідноãо 
народó. Свої дóмêи розêрив ó вірші «Рóсьêа мати нас родила…».  
А бóдóчи стóдентом Львівсьêої ãреêо-êатолицьêої семінарії, створив 

§ 11 
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Рóсьêа мати нас родила, 
Рóсьêа мати нас повила, 
Рóсьêа мати нас любила: 
Чомó ж мова єй немила? 
Чом ся нев встидати маєм? 
Чом чóжóю полюбляєм?... 

разом з Яêовом Головацьêим та Іваном 
Ваãилевичем літератóрно-ãромадсьêий  
ãóртоê «Рóсьêа трійця». Ті, хто хотів 
приєднатися до цьоãо ãóртêа, мали 
присяãнóти все життя «діяти на êористь 
народó й відродження рóсьêої народної 
словесності». У 1836 р. в мóзеї семінарії 
М. Шашêевич óперше проãолосив 
наóêовó промовó óêраїнсьêою мовою. Тоãо ж роêó написав полемічний 
твір польсьêою мовою «Азбóêа й Абецало», в яêомó вистóпив проти 
введення в óêраїнсьêó мовó латинсьêої абетêи. Для народних шêіл сêлав 
óêраїнсьêó «Читанêó». Учасниêи ãóртêа «Рóсьêа трійця» з ініціативи        
М. Шашêевича вивчали історію óêраїнсьêоãо народó, збирали фольêлор, 
підãотóвали збірêи авторсьêих поезій «Син Рóси», «Зоря», яêі не 
опóбліêóвали через заборонó цензóри. Тоді стараннями Я. Головацьêоãо 
ãóртêівці зóміли видати альманах «Рóсалêа Дністровая» (1837 р.) в  м. Бóда 
(нині Бóдапешт). Настóпноãо роêó М. Шашêевич заêінчив семінарію й став 
священиêом, але не припинив аêтивної літератóрної діяльності: переêлав 
«Слово о полêó Іãоревім» і частинó Святоãо Письма óêраїнсьêою мовою. 
Життя велиêоãо óêраїнця обірвалося через хворобó (тóберêóльоз).  

Резóльтати діяльності. Йоãо літератóрна спадщина — близьêо тридцяти 
поезій, оповідання «Олена», поетичні переêлади зі старорóсьêої, чесьêої, 
польсьêої, сербсьêої, ãрецьêої мов. Але насамперед він бóв першим ó 
Галичині, хто óвів óêраїнсьêó мовó в літератóрний і наóêовий вжитоê.  

 
 

Дослідниê про óêладачів «Рóсалêи Дністрової». 
Осип Петраш (óêраїнсьêий істориê): 

«Один з них — енерãійний, наполеãливий, сміливий, 
ãотовий до самопожертви й подвиãó — Марêіян Шашêевич. 
Дрóãий — людина палêої вдачі, зі широêим польотом 
фантазії, праãнóв рішóчих дій. Це — Іван Ваãилевич. 
Третій — ініціативний, діловий, працьовитий, водночас — 
помірêований і обачний — це Яêів Головацьêий». 

 
 

Дослідниê про правопис «Рóсалêи Дністрової». 
Іван Оãієнêо (óêраїнсьêий мовознавець): 

«В історії розвитêó óêраїнсьêоãо правописó незабóтню 
прислóãó зробила «Рóсалêа Дністровая»… Правопис цьоãо 
збірниêа рішóче порвав зі старовиною, і автори йоãо… 

Пам’ятна плита  
«Рóсьêій трійці»  
на стіні Львівсьêої 
національної  
наóêової бібліотеêи 
ім.  В. Стефаниêа 
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остаточно виêинóли непотрібний нам «ъ»…; виãнали вони й 
«ы», мало потрібне в нас, а замість ньоãо взяли «и»… вони 
перші давнє церêовне «є» запровадили й до ãражданêи… 
Правопис збірниêа «Рóсалêа Дністровая» спочатêó мало 
защепився в себе на батьêівщині, ó Галичині, але дав добрі 
резóльтати в Уêраїні Велиêій…» 
 

Учасниê подій про метó своєї діяльності. 
Марêіян Шашêевич (співóêладач «Рóсалêи Дністрової»): 

 «Я випробовóвав свої сили рóсьêою (óêраїнсьêою) мовою, 
осêільêи це моя рідна мова..., і хотів заложити наріжний 
êамінь для її дальшоãо розвитêó і тим самим зарадити нестачі 
рóсьêої літератóри… Осêільêи я бóв óпевнений, що ця мова 
значно відрізняється від церêовної і російсьêої (мосêовсьêої) 
мови, то я шóêав її в мові народó, збирав там, де мав змоãó… 
народні пісні та народні êазêи, щоби на них êраще 
досліджóвати бóдовó рóсьêої мови». 

 

Учасниê подій про причини створення «Рóсалêи 
Дністрової». 
Яêів Головацьêий (співóêладач «Рóсалêи Дністрової»): 

«Горстêа людей — словінці, дальматинці, лóжицьêі серби, 
словаêи — видають часописи, а три мільйони óêраїнців ó 
Галичині не може виêазатися нічим, що вêазóвало б на їх 
літератóрне життя. Навіть… в мóсóльмансьêомó ярмі болãари 
дають познаêи своєї дóхової праці, а óêраїнці під Австрією 
живóть без літератóри, без часописó, без національноãо 
виховання, без шêіл, яê варвари».  
 

Дослідниê про обставини створення «Рóсалêи Дністрової». 
Миêола Лесюê (óêраїнсьêий мовознавець) 

«Щоб обійти сóворó ãалицьêó цензóрó, 
молоді люди вирішили видати свій 
альманах ó Бóдапешті. (Надрóêовано 
1000 примірниêів). Однаê цензóрó обійти їм 
не вдалося, бо «Рóсалêó Дністровóю» 

заборонили ввозити ó Галичинó. Причина заборони невідома, 
це можна пояснити хіба тільêи тим, що написаний альманах 
бóв простою народною óêраїнсьêою мовою, …що приймалось 

Фраãмент 
титóльної сторінêи.  

*Відшóêайте бóêвó, 
яêó сьоãодні óже  
не виêористовóють. 
Яê вона читається? 

Пам’ятниê  
М. Шашêевичó  
в êанадсьêомó  
м. Вінніпеã 

Бóдапешт сьоãодні. 
В 1837 р. річêа ще 
бóла межею двох 
міст: Бóди і Пешта 

Карта Словенії. 
Навіть сьоãодні  

в Словенії живóть 
лише близьêо  

2 млн людей, а її 
територія менша  
за Львівсьêó обл. 
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яê виêлиê óсталеній системі та що моãло, на дóмêó цензóри, 
підірвати висоêий авторитет церêовнослов’янсьêої мови…» 

  

Устами митця. З передмови до «Рóсалêи Дністрової». 
Марêіян Шашêевич (співóêладач «Рóсалêи Дністрової»): 

 «Не жóрися, Рóсалочêо з-над Дністра, що-сь не прибрана, 
в наряді, яêий від природи і простодóшноãо, і добросердноãо 
народа твойоãо приймила-сь, стаєш перед твоїми сестрицями. 
Они добрі, вибачат ти, приймóт тя і приêрасят». 

 

Дослідниê про зміст «Рóсалêи Дністрової». 
Феодосій Стеблій (óêраїнсьêий істориê): 

«В альманасі (êрім іншоãо) опóбліêовано народні дóми й 
історичні пісні про êозацьêоãо старшинó Морозенêа, êозаêа 
Коновченêа, про здобóття êозаêами Варни в XVII ст., стратó 
ãайдамаêів ó с. П’ятиãорêах 1768 р. До збірêи óвійшли таêож 
весільні пісні, веснянêи, êолядêи з передмовою І. Ваãилевича, 
твори М. Шашêевича, І. Ваãилевича та Я. Головацьêоãо, 
переêлади сербсьêих народних пісень… та інші матеріяли…» 
 

Твори з  «Рóсалêи Дністрової» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Веснівêа 
Цвітêа дрібная 
Молила неньêó 
Веснó раненьêó: 
«Нене рідная! 
Ввали ми волю,  
Дай мині демо; 
Щоб я зацвіла 
Весь лóã сêрасила, 
Щоби я бóла 
Яê сонце ясна, 
Яê зоря êрасна… 

Обрядова пісня 
(êороваєва) 

Ой роже, мій раю 
Пшеничний êороваю! 
З семи êирниць водицє 
З семи стоãів пшенице — 
А в нашої печи 
Золотиї плечи. 
А срібнії êрила, 
Щоб êоровай ãнітила. 

Переводи 
(пісня народна сербсьêа) 
Дівчина а риба 
Дівчина êрай моря сиділа, 
Сама до себе таê 
ãоворила: 
«Ой милий ти мій Боже! 
Чи є що ширше за море?» 

Старина 
Літай, літай, сивий орле, по ãлибоêій долині! 
Засилают ляхи листи по всій Уêраїні. 
Живіт, живіт, Уêраїнці, не бійтесь нічоãо, 
Повішано в П’ятиãорêах êозаченьêів мноãо! 

Титóльна сторінêа 
першоãо видання 

«Рóсалêи Дністрової» 

Фраãмент 
титóльної сторінêи 
«Рóсалêи 
Дністрової».  
1837 р. 
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Сóчасниê подій про причини заборони  
«Рóсалêи Дністрової». 
Із листа  Франца Кóрелаца: 

«Дороãі брати рóсини! Почóвши від моãо 
дрóãа Петровича... про нещастя і неприємності, 
яêих ви мóсили зазнати через невиннó дівчинó 
«Рóсалêó», я не міã інаêше, ніж ó мірó своїх 
можливостей, втішити Вас… Коли я нещодавно 
бóв ó Бóді ó цензора Надя, він спитав мене, що 
таêоãо є в «Рóсалці», що вона заборонена. Коли я 
йомó сêазав, що нема нічоãо, êрім любові, 
ворожих нападів і т. д., він, подóмавши, сêазав: 
«Перешêоди, нічоãо, êрім перешêод. Вони не 
хочóть допóстити піднесення рóсьêої літератóри». 

 

Дослідниê про резóльтати видання «Рóсалêи Дністрової». 
Іван Пільãóê (óêраїнсьêий літератóрознавець): 

«Таê ó всіх відношеннях «Рóсалêа Дністровая» 
виêлиêала цілó бóрю в Західній Уêраїні. То бóв сміливий 
виêлиê, вистóп проти êонсерватизмó, проти національноãо 
ãноблення óêраїнсьêоãо народó, за національнó ãідність і 
єднання óêраїнсьêих земель. Незважаючи на те, що після 
цензóрної заборони збереãлася незначна êільêість 
примірниêів «Рóсалêи Дністрової», вона відіãрала велиêó 
роль в історії êóльтóрноãо відродження ó Західній Уêраїні». 

Примітêа. Цією збірêою бóло заперечено êонсервативні 
церêовні êнижні й застарілі мовні традиції, розêріпачено 
літератóрó від станової залежності. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завдання 2. Підãотóйтеся до захистó історичної довідêи, яêó ви створили ó процесі виêонання 

праêтичної роботи.  

Мóзей «Рóсалêи Дністрової» ó 
дзвіниці зрóйнованої церêви 
Св. Дóха при Львівсьêій 
семінарії, в яêій навчався  

М. Шашêевич з товаришами 

Види на річêó, назвó яêої виêористано  
в альманасі М. Шашêевича, І. Ваãилевича та Я. Головацьêоãо 

Табличêа мóзею 
«Рóсалêи 

Дністрової» 
 ó Львові 



 

  

  

– учитися показувати на карті  місця діяльності основних   
освітніх, наукових і культурних організацій, розташування 
визначних архітектурних споруд;

– характеризувати основні віхи формування нової української 
літератури та сучасної української літературної мови, провідні  
процеси розвитку освіти, науки й культури в Україні; 

– визначати особливості  розвитку освіти, науки та культури,  
причини  і результати культурних зрушень, особливості 
повсякденного життя;

– пояснювати суперечливі процеси модернізації розвитку освіти 
й культури;  

– висловлювати судження щодо діяльності В. Каразіна, 
Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гулака-Артемовського, 
Є. Гребінки, М. Максимовича, М. Остроградського;

– розпізнавати та описувати пам’ятки архітектури 
й образотворчого мистецтва; 

– пояснювати і застосовувати терміни та поняття: 
«національна ідея»,  «романтизм», «класицизм»;

– вивчати дати видання «Енеїди» І. Котляревського, «Кобзаря» 
Т. Шевченка; відкриття університетів.

Розділ iIІ.

  

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ
КІНЦЯ Х  ІІІ-першої 
половини XIX ст.

Під час дослідження теми розділу ми будемо:
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Кóльтóра Уêраїни наприêінці XVIII–  
ó першій половині ХІХ ст. Освіта. Наóêа. 

 Яêі риси óêраїнсьêоãо національноãо відродження? 
 Для яêих станів бóла достóпна освіта ó XVIII ст.? 
 Яêі ãалóзі наóêи розвивалися в Уêраїні ó XVIII ст.? 

 

 

1. Умови розвитêó êóльтóри. 
На розвитоê óêраїнсьêої êóльтóри наприêінці XVIII–ó першій половині 

ХІХ ст. впливало êільêа чинниêів. Найперше — відсóтність власної 
державності та спрямóвання імперсьêої політиêи на асиміляцію óêраїнців. У 
Наддніпрянщині — це рóсифіêація населення, на західноóêраїнсьêих землях — 
полонізація в Галичині, рóмóнізація на Бóêовині, мадяризація (мадярами 
називали óãорців) на Заêарпатті. Разом з тим, прониêнення êапіталістичних 
рис в еêономіêó, промисловий переворот зóмовили зростання потреби ó 
êваліфіêованих êадрах для виробництва, відтаê держава, а таêож підприємці, 
землевласниêи вêладали êошти в розвитоê освіти і наóêи.  

Важливим фаêтором êóльтóрноãо процесó стало óêраїнсьêе національне 
відродження. На ´рóнті патріотичних почóттів виниê особливий інтерес до 
історії êозацьêої Уêраїни і, яê резóльтат, постóпово сформóвалась óêраїнсьêа 
національна ідея, тобто óêраїнці почали óсвідомлювати себе яê оêремий 
народ із власною історією, своїми політичними, еêономічними та êóльтóрними 
запитами, власним поãлядом на майбóтнє Уêраїни. 

Водночас óêраїнсьêе сóспільство бóло поліетнічним: сêладалось із 
представниêів різних етносів. Отож óêраїнсьêа êóльтóра розвивалася на 
основі óêраїнсьêих традицій, носієм яêих бóв óêраїнсьêий народ, і надбань ó 
царині êóльтóри представниêів óêраїнсьêоãо та баãатьох інших народів, êотрі 
населяли óêраїнсьêі землі. Тобто вона бóла поліêóльтóрною.  

 

1. Яêі чинниêи ãальмóвали/стимóлювали розвитоê óêраїнсьêої êóльтóри ó даний період? 
2. Що називають óêраїнсьêою національною ідеєю? 
3. Чомó óêраїнсьêа êóльтóра — поліêóльтóрна?  

 

2. Освіта. 
Освіта ó Російсьêій імперії і надалі зберіãала становість. Можливість 

здобóти освітó залежала від станової належності людини. До приêладó, 
середня та вища освіта бóли недостóпними для êріпаêів. Початêові знання 
надавали двоêласні церêовнопарафіяльні шêоли з російсьêою мовою 
навчання та повітові óчилища, яêі відêривали ó повітових центрах. Середню 

 Упродовж уроку з’ясуйте, які чинники сприяли розвитку української 
культури, а які — її гальмували. 

§ 12 
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освітó забезпечóвали ãімназії. Для підãотовêи спеціалістів оêремих професій 
бóли засновані ремісниче, землемірне, штóрмансьêе óчилище, фельдшерсьêа 
шêола та ін. Оêрім державних, діяли приватні шêоли і пансіони, що ãотóвали 
дітей дворян до встóпó ó вищі навчальні заêлади. Для жіноê освіти на 
державномó рівні не бóло. Щоб виховати з дівчат добрих дрóжин та хороших 
матерів, на êошти місцевих дворян орãанізовóвали заêриті навчально-виховні 
заêлади — Інститóти шляхетних дівчат.  

В освітніх заêладах західноóêраїнсьêих земель переважала німецьêа, 
польсьêа, óãорсьêа, рóмóнсьêа мови, проте ó сільсьêих парафіяльних шêолах 
навчання здійснювали óêраїнсьêою. Середню освітó здобóвали в ãімназіях 
(ó Галичині діяло вісім ãімназій, на Заêарпатті — дев’ять, Бóêовині — одна 
ãімназія). Незважаючи на óтисêи óêраїнсьêої мови, ситóація з нею в системі 
освіти Західної Уêраїни бóла дещо êращою, ніж ó Наддніпрянщині. 

Перша половина ХІХ ст.  в Уêраїні — це період становлення вищої 
освіти. Із 1784 р. працював óніверситет ó Львові. У 1805 р. бóв відêритий 
Харêівсьêий óніверситет, ó 1834 р. — Київсьêий. Щоправда, Києво-
Моãилянсьêó аêадемію, яêа від 1632 р. бóла вищим навчальним заêладом 
Уêраїни, ó 1817 р. заêрили, щоб перетворити 1819 р. на Київсьêó дóховнó 
аêадемію. Крім óніверситетів, вищó освітó таêож надавали ліцеї. Зоêрема, 
розпочали свою роботó з 1817 р. Рішельєвсьêий ліцей в Одесі, з 1819 р. — 
Волинсьêий ó Кременці, з 1820 р. — Ніжинсьêа ãімназія вищих наóê.  

 

1. Яêа система освіти сформóвалася в Наддніпрянщині? 
2. Яêі навчальні заêлади надавали початêовó і середню освітó на західноóêраїнсьêих землях? 
3. Де в Уêраїні ó даний період можна бóло здобóти вищó освітó? 

  

Аêтивна життєва позиція  

Василь Каразін (1773–1842) 

Ім’я (повне). Василь Назарович Каразін. 
Народження. 1773 р. в с. Крóчиê  
на Слобожанщині (нині — Харêівсьêа обл.).  
Походження. Прадід із родó Караджи бóв 
єписêопом міста Софія ó Болãарії. Дід  
і батьêо слóжили в російсьêій армії. 
Освіта. Навчався вдома, а зãодом —  

ó приватних пансіонах Харêова та Кременчóêа. Бóв слóхачем ó Гірничомó 
êадетсьêомó êорпóсі (м. Петербóрã), де вивчав математиêó, фізиêó, хімію, 
медицинó, оволодів êільêома європейсьêими мовами.  

Початêові óмови формóвання особистості. Товаришóвав з дітьми селян-
êріпаêів, до яêих перейнявся співчóттям. З дитинства мріяв стати 
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війсьêовим — яê йоãо дід і батьêо. Велиêий вплив на хлопця справила 
творчість Гриãорія Сêовороди, з яêим бóв знайомий. 

Особистість і óêраїнсьêа наóêа. Василь Каразін став одним з ініціаторів 
створення в Російсьêій імперії Міністерства народної освіти. Завдяêи йоãо 
зóсиллям ó Харêові бóло відêрито óніверситет. Заснóвав Філотехнічне 
товариство, êóди записалися понад сто землевласниêів з різних ãóберній. 
Товариство розробило реêомендації щодо ведення сільсьêоãо 
ãосподарства, здійснило винаходи для óспішнішоãо землеробства і 
тваринництва. За êритиêó чинноãо ладó В. Каразін бóв óв’язнений ó 
Шліссельбóрзьêій фортеці. Після звільнення жив під наãлядом поліції ó 
своємó маєтêó, де продовжóвав наóêовó й дослідницьêó діяльність. Автор 
понад 60 наóêових праць з хімії, аãрономії, селеêції тощо. Під час поїздêи 
до Кримó, êóди вирóшив з дослідницьêою метою, тяжêо захворів. Нині 
йоãо іменем названий Харêівсьêий національний óніверситет. 

Резóльтати діяльності. Вчений, винахідниê, ãромадсьêий діяч, педаãоã. 
 

1. За допомоãою слів-підêазоê óсно сформóлюйте резóльтати діяльності Василя Каразіна.  

Жінêа в історії 
Варвара Рєпніна 

Онóêа ãетьмана Кирила Розóмовсьêоãо. 
Блаãодійниця та фóндаторêа жіночої освіти 
на Полтавщині. Коли  малоросійсьêим 
ãенерал-ãóбернатором бóв її чоловіê 
Миêола Рєпнін-Волêонсьêий, Варвара 
відêривала ліêарні, притóлêи, пансіони, 

шêоли. Важливою сторінêою в  її блаãодійній діяльності 
стало заснóвання ó Полтаві 1818 р. Інститóтó шляхетних дівчат. Спочатêó тóт 
навчалося 15 дівчат дворянсьêоãо походження (по одній від повітó) віêом від 

8 до 13,5 роêó. Кóрс навчання тривав шість роêів та 
розподілявся на три êласи. Обов’язêовими бóли таêі дисципліни: 
Заêон Божий, російсьêа мова та літератóра, історія і ãеоãрафія, 
арифметиêа, природа; іноземні мови — німецьêа, францóзьêа; 
малювання, мóзиêа, спів, танці, рóêоділля, домашнє 
ãосподарство. Після заêінчення вихованêи отримóвали атестат, а 
êращі з них —  ще й бант, браслет чи золотó брошêó. Випóсêниці 
набóвали право працювати виховательêами дворянсьêих і 
êóпецьêих дітей. 

 

1. Помірêóйте. Яêим бóло основне спрямóвання жіночої освіти ó першій половині ХІХ ст.? 
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Попрацюйте з êартою «Кóльтóра Уêраїни першої половини ХІХ ст.» 

1 

1. За êартою визначте п’ять найбільших центрів розвитêó óêраїнсьêої êóльтóри.
2. За êартою підãотóйте об´рóнтованó відповідь на запитання. Установи та орãанізації яêоãо
міста найбільше відповідають вашим заціêавленням?

3. Наóêа і êóльтóрно-освітні товариства.
На першó половинó ХІХ ст. припадає діяльність видатних óêраїнсьêих 

математиêів Михайла Остроãрадсьêоãо, автора праць із математичноãо 
аналізó, математичної фізиêи, теоретичної механіêи, і Тимофія Осиповсьêоãо, 
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Зображення обсерваторії  
в м. Миêолаїв, 1821 р. 

яêий написав тритомний «Кóрс математиêи». Ученим з енциêлопедичним 
рівнем знань ó різних ãалóзях наóêи бóв перший реêтор Київсьêоãо 
óніверситетó Михайло Маêсимович. Найвідоміші йоãо êниãи — 
«Малоросійсьêі пісні» (1827 р.), «Уêраїнсьêі народні пісні» та підрóчниê 
«Основи ботаніêи». Протяãом цьоãо самоãо періодó опóбліêовані перші 
історичні праці про минóле Уêраїни: «Історія Малої Рóсі» (1822 р.) Дмитра 
Бантиш-Каменсьêоãо, «Історія Малоросії» (1842–1843 рр.) Миêоли 
Марêевича, «Історія стародавньоãо Галицьêоãо êнязівства» Дениса 
Зóбрицьêоãо. Наприêінці першої половини ХІХ ст. вийшли з дрóêó історичні 
праці видатноãо óêраїнсьêоãо істориêа Миêоли Костомарова. Відомим 
ліêарем, доêтором медицини бóв виходець із Заêарпаття Іван Орлай.  

Розвитêові ботаніêи, садівництва й аãрономії 
сприяла наóêово-дослідна робота ó ботанічних садах. 
Кращими бóли ботанічні сади при Київсьêомó, 
Харêівсьêомó та Львівсьêомó óніверситетах і 
Ніêітсьêий ботанічний сад поблизó Ялти. Розвивалася 
таêож астрономія. Для дослідження позаземноãо 
просторó бóло створено астрономічні обсерваторії ó 
Харêові, Миêолаєві й Києві. Їх основним обладнанням 
стали потóжні телесêопи. 

Перша половина ХІХ ст. — це час створення й аêтивної  діяльності 
наóêових та êóльтóрно-освітніх товариств. Передові методи ведення 
сільсьêоãо ãосподарства та новó техніêó попóляризóвало Філотехнічне 
товариство, що діяло ó Харêові; археолоãічними розвідêами й охороною 
пам’ятоê займався Тимчасовий êомітет для розшóêó старожитностей ó Києві; 
археолоãічні розêопêи античних міст, давніх фортець та êóрãанів 
орãанізовóвало Товариство історії і старожитностей в Одесі; пошóê та 
пóбліêації історичних джерел здійснювала заснована 1843 р. Тимчасова 
êомісія для розãлядó давніх аêтів (Київсьêа археоãрафічна êомісія). 
Центром зóстрічей і наóêових досліджень інтелеêтóальної еліти польсьêої 
ãромади Галичини став Оссолінеóм (Інститóт Оссолінсьêих) ó Львові. Йоãо 
стрóêтóрними одиницями бóли бібліотеêа, мóзей і дрóêарня. В Оссолінеóмі 
зберіãалися численні архіви польсьêих маãнатів, êолеêції археолоãічних 
пам’ятоê, зброї, êартин, сêóльптóр, архіви óêраїнсьêих міст, ориãінали 
óніверсалів óêраїнсьêих ãетьманів та інші доêóменти.  

 

1. Яêі наóêи досяãли значних óспіхів ó першій половині XIX ст.? 
2. В яêих óстановах здійснювали наóêово-досліднó роботó? 

3. Узаãальніть резóльтати діяльності наóêових та êóльтóрно-освітніх товариств. 
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Аêтивна життєва позиція  

Михайло Маêсимович (1804–1873) 

Ім’я (повне). Михайло Олеêсандрович 
Маêсимович. 
Народження. 1804 р. на хóторі Тимêівщина  
ó Полтавсьêій ãóбернії (нині — с. Боãóславець 
Черêасьêої обл.).  
Походження. Із дворянсьêої сім’ї з êозацьêо-
старшинсьêим êорінням. Батьêо бóв сільсьêим сóддею.  

Освіта. Навчався ó Новãород-Сіверсьêій ãімназії і на філолоãічномó  
й природничомó фаêóльтетах Мосêовсьêоãо óніверситетó. 

Початêові óмови формóвання особистості. Любов до наóêи хлопцеві прищепив 
йоãо дядьêо — професор Харêівсьêоãо óніверситетó Ілля Тимêівсьêий.  

Особистість і óêраїнсьêа наóêа. Виêладав ó Мосêовсьêомó óніверситеті, де 
таêож бóв диреêтором ботанічноãо садó. В 1834 р. призначений першим 
реêтором Київсьêоãо óніверситетó. Любив рідний êрай. Відстоював 
самобóтність óêраїнсьêої мови. Опóбліêóвав три збірêи óêраїнсьêих 
народних пісень. Перший істориê стародавньоãо Києва. Наóêово довів 
зв’язоê між êняжим та êозацьêо-ãетьмансьêим періодами óêраїнсьêої 
історії. Основоположниê óêраїнсьêої ботаніêи, написав підрóчниê 
«Основи ботаніêи». Після звільнення з óніверситетó оселився на хóторі 
Михайлова Гора на Черêащині, де продовжóвав займався наóêовою та 
літератóрною діяльністю.  

Резóльтати діяльності. Учений-природознавець, істориê, фольêлорист, 
літератóрознавець, ботаніê,  ãромадсьêий діяч. 

 

1. За допомоãою слів-підêазоê óсно сформóлюйте резóльтати діяльності Михайла Маêсимовича. 
 

Аêтивна життєва позиція  

Михайло Остроãрадсьêий (1801–1862) 

Ім’я (повне). Михайло Васильович 
Остроãрадсьêий. 
Народження. 12 вересня 1801 р. ó с. Пашенне 
(нині — с. Пашенівêа) на Полтавщині. 
Походження. Народився ó сім’ї дворян. Батьêо 
походив з давньоãо êозацьêо-старшинсьêоãо родó. 
Освіта. Полтавсьêа ãімназія, Харêівсьêий óніверситет, Колеж  
де Франс (Париж). 
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Початêові óмови формóвання особистості. Ще з дитинства ціêавився 
обчисленнями: вимірював вози, дерева і навіть ãлибинó êриниць та ярів. 
Математичні здібності хлопчиêа відзначив Іван Котляревсьêий, наãлядач 
Бóдинêó для зóбожілих дворян, де той ãотóвався до встóпó в ãімназію.  

Особистість і óêраїнсьêа наóêа. Виêладав ó Франції та Росії. Аналітична 
механіêа, ãідромеханіêа, небесна механіêа, теорія прóжності, математична 
фізиêа, математичний аналіз, теорія диференціальних рівнянь — ось 
êоло наóêових заціêавлень М. Остроãрадсьêоãо. Наóêові відêриття 
вченоãо бóли визнані за життя: йоãо обрали членом Тóринсьêої, 
Римсьêої (Італія), Паризьêої (Франція) й Америêансьêої аêадемії наóê. 

Резóльтати діяльності. Математиê, механіê, педаãоã, ãеній, визнання. 
 

1. За допомоãою слів-підêазоê óсно сформóлюйте резóльтати діяльності М. Остроãрадсьêоãо. 
 

Коли в Україні бóло засновано Волинсьêий ліцей ó Кременці,… 

ó Колóмбії (Латинсьêа Америêа) першим президентом, після 
здобóття êраїною незалежності, обрали Сімона Болівара.    

  Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1784 р. —  відêриття Львівсьêоãо óніверситетó; 
— 1805 р. —  відêриття Харêівсьêоãо óніверситетó; 
— 1834 р. —  відêриття Київсьêоãо óніверситетó Святоãо Володимира; 
— 1850 р. —  відêриття першої жіночої ãімназії ó Києві. 
2. Поясніть значення понять: національна ідея, поліêóльтóрність, становість освіти. 
3. Підãотóйте довідêó про діяльність наóêових та êóльтóрно-освітніх товариств Уêраїни. 
4. За схемою сêладіть розповідь про освітó в Уêраїні êінця XVIII—першої половини ХІХ ст.  
 
 

 
 
 

Вища освіта (óніверситети) 

Становість освіти 

Середня освіта  
з елементами вищої 

Київсьêий, 

Наддніпрянсьêа Уêраїна Західноóêраїнсьêі землі 

Церêовноприходсьêі шêоли Повітові óчилища 

Гімназії 

Харêівсьêий  Львівсьêий  

Ремісниче, землемірне, 
штóрмансьêе óчилища, 
фельдшерсьêа шêола,  
дóховні семінарії 

Професійна освіта Професійна освіта 

дóховні семінарії 

Рішельєвсьêий, Волин-
сьêий ліцеї, Ніжинсьêа  

ãімназія вищих наóê 

Середня освіта 

Початêова освіта 



  
90 

Літератóра. Театр. Мóзиêа.  
 

 Що називають романтизмом? 
 Чим прославився Іван Котляревсьêий? 
 Хто досліджóвав óêраїнсьêий фольêлор на початêó ХІХ ст.? 

 

 

1. Становлення сóчасної óêраїнсьêої літератóрної мови. 
Становлення нової óêраїнсьêої мови і літератóри відбóвалося під впливом 

óсної народної творчості, романтизмó та особливостей еêономічноãо й 
політичноãо розвитêó óêраїнсьêоãо сóспільства. Завдяêи створенню поеми 
«Енеїда» зачинателем сóчасної óêраїнсьêої літератóри став Іван 
Котляревсьêий, а от перші прозові твори сóчасною óêраїнсьêою мовою 
написав Гриãорій Квітêа-Основ’яненêо. Сповнені óêраїнсьêої дóховності, 
містиêи і ãóморó йоãо «Марóся», «Конотопсьêа відьма», «Сватання на 
Гончарівці» та інші принесли йомó славó «батьêа óêраїнсьêої прози». 

Із новою силою óêраїнсьêа мова зазвóчала ó творах велиêоãо óêраїнця, 
вірноãо сина своãо народó Тараса Шевченêа. Він писав зазвичай розмовною 
óêраїнсьêою мовою, поєднóючи її, подеêóди, з елементами 
церêовнослов’янсьêої мови, а оêремі слова створював самостійно. У 
підсóмêó мова творів Тараса Шевченêа набóла природності та милозвóчності, 
бóла спроможна передати почóття, надії і праãнення óêраїнсьêоãо народó й 
стала основою для сóчасної óêраїнсьêої мови. Твори «Гайдамаêи», 
«Тарасова ніч», «Катерина» написані в дóсі романтизмó. Національно-
визвольними мотивами пройняті поеми «Сон», «Кавêаз», «Єретиê». 
Спочатêó твори Т. Шевченêа переêазóвали з óст в óста або переписóвали, а в 
1840 р. вийшла дрóêом йоãо перша збірêа «Кобзар». 

Поряд з ним розêрився талант байêарів: Петра Гóлаêа-Артемовсьêоãо та 
Євãена Гребінêи. У 40-х рр. ХІХ ст. таêож опóбліêовано êільêа óêраїнсьêих 
історичних повістей, а зãодом — перший óêраїномовний історичний роман 
«Чорна рада» Пантелеймона Кóліша. Відомий письменниê Миêола Гоãоль 
писав свої твори російсьêою мовою. Але він напрочóд вдало передав ó них 
êолорит тоãочасноãо óêраїнсьêоãо сóспільства і  змалював поетичний образ 
Уêраїни. Твори «Вечори на хóторі поблизó Диêаньêи», «Тарас Бóльба», 
«Мирãород» та інші забезпечили йомó безсмертнó славó. 

 

1. Коãо і чомó називають «батьêом óêраїнсьêої прози»? 
2. Яêий внесоê Тараса Шевченêа ó формóвання сóчасної óêраїнсьêої мови? 
3. Чим відомі Є. Гребінêа, П. Гóлаê-Артемовсьêий, П. Кóліш, М. Гоãоль? 

 Упродовж уроку з’ясуйте, наскільки розвиток української літератури, 
музику й театру  був пов’язаний з  усною народною творчістю. 

§ 13 
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Тарас Шевченêо «Тарасова ніч» (óривêи). 1837 р.  
На розпóтті êобзар сидить  
Та на êобзі ãрає;  
Крóãом хлопці та дівчата —  
Яê маê процвітає. […] 
Грає êобзар, виспівóє —  
Аж лихо сміється [...]  
«Бóла êолись ãетьманщина,  
Та вже не вернеться.  
Бóло êолись — панóвали,  
Та більше не бóдем!  
Тії слави êозацьêої  
Повіê не забóдем!» 
 

1. Коли написано вірш? Яêі слова сьоãодні написали б інаêше? Чи баãато ó вірші таêих слів? 
2. Яêó ãамó почóттів міã виêлиêати вірш ó йоãо слóхачів майже 200 роêів томó? 
3. Яêі відêриті та приховані заêлиêи містить поезія? 
4. За допомоãою автопортрета Т. Шевченêа зіставте віê письменниêа та зміст йоãо поезії. 
 

Аêтивна життєва позиція  

Петро Гóлаê-Артемовсьêий (1790–1865) 

Ім’я (повне). Петро Петрович Гóлаê-
Артемовсьêий. 
Народження. 27 січня 1790 р. ó м. Городище 
Київсьêої ãóбернії (нині — Черêасьêої обл.). 
Походження. Народився ó сім’ї священиêа. 
Освіта. Києво-Моãилянсьêа аêадемія. З 1817 р. 
бóв вільним слóхачем Харêівсьêоãо óнівер-

ситетó, але óже через ріê став ó ньомó виêладачем польсьêої мови та 
російсьêої історії і ãеоãрафії.  

Початêові óмови формóвання особистості. У сім'ї бóв сьомою дитиною. Ще 
під час навчання ó Моãилянці осиротів. Доводилося харчóватися 
недоїдêами біля чóмацьêих возів, носити латаний сосновими ãолêами одяã. 

Особистість та творчість. Аêтивнó літератóрнó діяльність розпочав ó Харêові. 
Дрóêóвався в «Уêраинсêом вестниêе». Автор першої óêраїнсьêої 
віршованої байêи — «Пан та Собаêа». Зãодом написав «Тюхтій та 
Чваньêо», «Дóрень і Розóмний», «Ціêавий і Мовчóн» та інші, ´рóнтовані 
на óêраїнсьêомó фольêлорі. Свої твори байêар називав «êазêами», 
«приêазêами», «побрехеньêами». Написав êільêа поезій ó дóсі народних 

Тарас Шевченêо. 
Автопортрет. 1840 р. 

Кобзар з поводирем. 
Тарас Шевченêо. 1840 р. 
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Портрет Є. Гребінêи. 
А. Моêрицьêий 

пісень. Здійснив переспіви теêстів Горація, Міцêевича, ¥ете ó формі 
романтичних балад, вважаючи, що óêраїнсьêа мова надає цим творам 
блаãородності, піднесеності, чóтливості. Один із засновниêів 
«Уêраїнсьêоãо жóрналó» при Харêівсьêомó óніверситеті. Бóв обраний 
членом наóêово-літератóрних товариств ó Мосêві й Варшаві. Помер 1865 р. 
ó Харêові. 

Резóльтати діяльності. Важêа доля,  педаãоã, ãромадсьêа діяльність, перша 
óêраїнсьêа байêа, романтичні балади.  

 

1. Сформóлюйте резóльтати діяльності, виêористовóючи записані êóрсивом слова. 
 

Аêтивна життєва позиція  

Євãен Гребінêа (1812–1848) 

Ім’я (повне). Євãен Павлович Гребінêа. 
Народження. 2 лютоãо 1812 р. на хóторі 
Убіжище (нині — с.  Мар’янівêа) на Полтавщині. 
Походження. Із óêраїнсьêоãо поміщицьêоãо родó 
êозацьêо-старшинсьêоãо походження. 
Освіта. Ніжинсьêа ãімназія вищих наóê. 
Початêові óмови формóвання особистості. У 

ãімназії діяв літератóрний ãóртоê. Йоãо óчасниêи 
ділилися враженнями про прочитане, обãоворювали літератóрні новинêи, 
читали власні твори. Євãен Гребінêа бóв аêтивним óчасниêом ãóртêа, а в 
ãімназійномó альманасі щотижня пóбліêóвав свої твори. 

Особистість та творчість. Займався літератóрною діяльністю на рідномó хóторі. 
1834 р. переїхав до Петербóрãа. Там він познайомився з діячами російсьêої 
êóльтóри, дрóêóвав твори спочатêó в російсьêих жóрналах «Современниê», 
«Отечественные записêи» та ін. Познайомившись із Тарасом Шевченêом, 
безпосередньо посприяв йоãо виêóпó з êріпацтва та опóбліêóванню ó 1840 р. 
«Кобзаря». Від 1841 р. Є. Гребінêа випóсêав ó Петербóрзі óêраїномовне 
періодичне видання — альманах «Ластівêа». Переêладав óêраїнсьêою 
твори О. Пóшêіна. Писав ліричні та історичні поезії. Йоãо роман 
«Чайêовсьêий» присвячений подіям Національно-визвольної війни 
óêраїнсьêоãо народó. Особливе місце в творчості Є. Гребінêи належало 
байêам, яêі він називав  «приêазêами», осêільêи в їхній основі бóли народні 
прислів’я. Світовó славó приніс йомó романс «Черные очи» («Очи черные, 
очи страстные…»).  

Резóльтати діяльності. Поет, прозаїê, байêар, меценат, світова слава.  
 

1. Сформóлюйте резóльтати діяльності, виêористовóючи записані êóрсивом слова. 
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2. Театр. 
На початêó ХІХ ст. виниê óêраїнсьêий професійний театр. Центрами 

театральноãо життя бóли Харêів і Полтава. Першó óêраїнсьêó професійнó 
трóпó орãанізóвав ó Харêові диреêтор та режисер місцевоãо театрó Г. Квітêа-
Основ’яненêо. У Полтаві засновниêом театрó став І. Котляревсьêий. 
Театральний репертóар містив вистави яê зарóбіжних, таê і вітчизняних 
авторів. Особливо попóлярними бóли п’єси «Наталêа Полтавêа» 
І. Котляревсьêоãо, «Сватання на Гончарівці» Г. Квітêи-Основ’яненêа, 
«Назар Стодоля» Т. Шевченêа. 

Перша половина ХІХ ст. ó театральній êóльтóрі Уêраїни позначена 
іменами видатних аêторів Михайла Щепêіна і Карпа Солениêа. Михайла 
Щепêіна виêóпили з êріпацтва полтавці за сприяння Івана Котляревсьêоãо. 
Аêтор óспішно вистóпав на сценах Харêова, Полтави, Києва, зãодом працював 
ó Мосêві. Театральна діяльність Карпа Солениêа пов’язана з Києвом, 
Полтавою, Одесою і найдовше — з Харêовом, де він очолював театральнó 
трóпó. Обидва митці зóміли створити незабóтні театральні образи óêраїнців.  

Чільне місце ó театральномó житті займав аматорсьêий (непрофесійний) 
театр, переважно êріпосний (з аêторами-êріпаêами). Серед аматорсьêих 
найвідомішими бóли театри поміщиêів: Дмитра Трощинсьêоãо в с. Кибинці 
на Полтавщині, Дмитра Гавриленêа ó с. Озерêи на Полтавщині, Гриãорія 
Тарнавсьêоãо ó с. Качанівêа на Черніãівщині. Мали свої êріпосні театри деяêі 
польсьêі вельможі ó Правобережній Уêраїні. На західноóêраїнсьêих землях 
перші аматорсьêі трóпи виниêли напередодні революції 1848–1849 рр. Вони 
ставили п’єси І. Котляревсьêоãо, Г. Квітêи-Основ’яненêа, а таêож місцевих 
авторів — Миêоли Устияновича, Степана Петрóшевича та ін. 

 

1. Де в Уêраїні виниêли перші професійні театри? Хто їх очолював? 
2. Назвіть імена видатних аêторів тоãо часó. 
3. Хто виêонóвав ролі в аматорсьêих театрах? Яêі п’єси переважали ó репертóарі цих театрів?  
 

Дослідниêи про особливості розвитêó óêраїнсьêоãо театрó. 
Василь Шейêо (óêраїнсьêий істориê), 
Любов Тишевсьêа (óêраїнсьêа дослідниця): 

Оформлюючись яê професійне мистецтво, óêраїнсьêий 
театр черпав живлющі соêи з різних джерел і, насамперед, 
…звертався до народної творчості. Давні традиційні іãри та 
обряди (сватання, вечорниці, весільний обряд) 
виêористовóвали ó своїх творах і Г. Квітêа-Основ’яненêо, й 
І. Котляревсьêий, і Т. Шевченêо. Народна пісня і таноê, 
сатиричні вірші, ãероїчні дóми, шêільна інтермедія бóли 

Сцена з вистави 
«Наталêа Полтавêа». 
Сóчасна постановêа 
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творчо переосмислені та відображені ó праêтиці нової 
óêраїнсьêої драми й театрó. Лірична пісня, соêовитий ãóмор, 
народний êомізм, побóтова ясêравість хараêтерів — óсе це … 
(зóмовлювало) своєрідність жанрів і стильових особливостей 
óêраїнсьêоãо театрó. 

Аêтивна життєва позиція  

Гриãорій Квітêа-Основ’яненêо (1778–1843) 

Ім’я (повне). Гриãорій Федорович Квітêа. За 
назвою родинноãо маєтêó взяв псевдонім — 
Основ’яненêо. 
Народження. 18 листопада 1778 р. ó слободі 
Основа (нині — в межах Харêова).  
Походження. Із старшинсьêо-êозацьêої 
родини. Батьêо бóв êолезьêим радниêом, 

завдяêи чомó набóв дворянство.  
Освіта. Навчався вдома, а потім — ó Кóрязьêій монастирсьêій шêолі. 
Початêові óмови формóвання особистості. Родинне виховання сформóвало  

ó малоãо Гриãорія поваãó до рідної мови, історії, фольêлорó. З дитинства 
брав óчасть ó виставах аматорсьêоãо театрó. Дрóãом сім’ї бóв 
Гриãорій Сêоворода, твори яêоãо хлопчиê вивчав напам’ять.  

 Особистість та сóспільне і творче життя. Гриãорій Квітêа-Основ’яненêо 
ініціював створення ó Харêові Блаãодійноãо товариства, Інститóтó 
шляхетних дівчат, Харêівсьêої ãóбернсьêої бібліотеêи і Харêівсьêоãо 
професійноãо театрó. В  1812  р. став йоãо диреêтором. Свої перші твори 
дрóêóвав ó жóрналі «Уêраинсêий Вестниê», яêий видавав ó 1816–1817 рр. 
Йоãо êращі: повісті — «Марóся», «Сердешна Оêсана», «Конотопсьêа 
відьма»; êомедійні п’єси «Сватання на Гончарівці», «Шельменêо-денщиê», 
«Бой-жінêа», яêі й досі з óспіхом ставлять ó театрах. Гриãорія Квітêó-
Основ’яненêа шанобливо називають «батьêом óêраїнсьêої прози».  

Резóльтати діяльності. Театр, драматóрãія, проза, ãромадсьêа діяльність. 
 

1. Сформóлюйте резóльтати діяльності, виêористовóючи записані êóрсивом слова. 

3. Мóзиêа. 
На розвитоê мóзичноãо мистецтва вплинóли êóльтóрні традиції 

минóлоãо, яêі дбайливо оберіãали êобзарі, бандóристи, лірниêи; найвідоміші 
з-поміж них — Остап Вересай, Іван Крижовсьêий, Андрій Шóт. У піснях, 
переêазах, леãендах, дóмах вони прославляли ãероїчне минóле óêраїнсьêоãо 
народó, йоãо боротьбó за соціальне і національне визволення. 

Назар Стодоля. 
Постановêа 1954 р. 
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Поширенню мóзичної ãрамоти сприяли мóзичні êóрси, яêі діяли при 
óніверситетах, ãімназіях, ліцеях. У ХІХ ст. виниêли перші мóзичні товариства: 
Філармонічне товариство в Одесі, Симфонічне товариство аматорів мóзиêи 
та співó в Києві. Отож, почала розвиватись óêраїнсьêа симфонічна мóзиêа. 
Набóвав розвитêó хоровий спів. Хори виêонóвали  зазвичай церêовнó мóзиêó, 
однаê ó їхньомó репертóарі бóли і народні пісні. 

Мóзичне життя зосереджóвалося переважно ó Києві, Одесі, Харêові та Львові. 
Найвідомішим óêраїнсьêим êомпозитором першої половини ХІХ ст. бóв Йосип 
Витвицьêий. Він написав мóзичний твір «Уêраїна» і варіації на темó óêраїнсьêої 
народної пісні «Зібралися всі бóрлаêи». Основою творчості óêраїнсьêоãо 
êомпозитора чесьêоãо походження Алоїза Єдлічêи бóли збирання та обробêа 
óêраїнсьêих народних пісень, яêі зãодом óвійшли до збірêи «100 малоросійсьêих 
народних пісень». Він — таêож автор фантазії «Споãади про Полтавó».  

 

1. Хто оберіãав êóльтóрні традиції óêраїнсьêої минóвшини? 
2. Яê розвивалось óêраїнсьêе мóзичне мистецтво ó ХІХ ст.? 
3. Яêими бóли досяãнення Й. Витвицьêоãо й А. Єдлічêи? 
 

Коли в Україні бóли видані перші дрóêовані примірниêи «Кобзаря» Т. Шевченêа,… 

ó Велиêій Британії з ініціативи Р. Хілла впроваджені перші 
поштові марêи. На них зображено профіль êоролеви Віêторії. 

 Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1798 р. —  видання перших трьох частин «Енеїди» Івана Котляревсьêоãо; 
— 1840 р. —  перше видання ó Петербóрзі «Кобзаря» Тараса Шевченêа. 
2. Підãотóйте довідêó про óêраїнсьêе мóзичне мистецтво ó першій половині ХІХ ст. 
3. Порівняйте життєвий шлях особистостей з рóбриêи «Аêтивна життєва позиція». 
4. Охараêтеризóйте спільне та відмінне ó розвитêó різних ãалóзей óêраїнсьêоãо мистецтва, 
êористóючись схемою, що нижче.  

 

  

Пан та… 

Сцена з вистави «Сватання на Гончарівці». Сóчасна постановêа. 
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Архітеêтóра. Сêóльптóра. Живопис.  
 

 Яêі напрямêи домінóвали в óêраїнсьêій архітеêтóрі XVIII ст.? 
 З яêих матеріалів майстри виãотовляли сêóльптóри? 
 Яêими бóли основні риси óêраїнсьêоãо живописó XVIII ст.? 

 

1. Архітеêтóра. 
Для óêраїнсьêої архітеêтóри початêó ХІХ ст. хараêтерним бóло 

поширення êласицизмó, яêий надавав бóдівлям особливої офіційності. За 
êанонами êласицизмó сформóвалися певні вимоãи до місьêої забóдови: 
êвадратна площа ó центрі міста, від яêої йшли прямі вóлиці, поділяючи місто 
на êвадрати та прямоêóтниêи. Нова місьêа архітеêтóра враховóвала й 
особливості місцевості. У Західній Уêраїні з традиційною місьêою забóдовою 
не бóло потреби ó таêих рішóчих змінах. Там, зазвичай, зберіãали історичне 
ядро міста, а всі новації в архітеêтóрі виносили за йоãо межі.  

У Києві збóдовані в стилі êласицизмó за проеêтами архітеêтора Віêентія 
Беретті приміщення Київсьêоãо óніверситетó та Інститóтó шляхетних дівчат; 
Андрія Меленсьêоãо — театр, церêва Миêоли Доброãо і церêва Миêоли на 
Асêольдовій моãилі, пам’ятниê (êолона) на честь відновлення ма´дебóрзьêоãо 
права ó Києві.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Бóдови архітеêтора А. Меленсьêоãо ó Києві: зліва направо — церêва Миêоли Доброãо, 

êолона на честь відновлення ма´дебóрзьêоãо права, церêва Миêоли на Асêольдовій моãилі.  

 Упродовж уроку з’ясуйте: культура мала церковне чи світське спрямування? 
 

§ 14 

Київсьêий óніверситет на поштовій 
листівці 1914 р. і сьоãодні (вãорі 

праворóч). В. Беретті.   

Інститóт шляхетних дівчат. Київ. В. Беретті. 
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Перший êиївсьêий театр. 
А. Меленсьêий. Малюноê  

Зразêами різних напрямів êласичної 
архітеêтóри в Одесі стали: місьêий театр 
(архітеêтор Тома де Томон), а таêож 
Воронцовсьêий палац, Потьомêінсьêі сходи, 
бóдиноê Старої біржі, яêі óтворили єдиний 
архітеêтóрний ансамбль (архітеêтор 
Франчесêо Боффо). В архітеêтóрі Львова 
êласицизм представлений ратóшею на площі 
Риноê з висоêою вежею та ãодинниêом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проявом заãальноєвропейсьêих впливів бóло óтворення палацово-

парêових ансамблів та деêоративно-пейзажних парêів. Палацово-парêові 
ансамблі поєднóвали архітеêтóрó, мистецтво і природó. Серед них 
вирізнялися ãармонією палацові ансамблі на Черніãівщині:  Тарновсьêих ó 
селі Качанівêа та Гриãорія Галаãана в селі Соêиринці. У деêоративно-
пейзажних парêах під впливом ідей романтизмó бóдóвали водоспади, ãроти, 
óтворювали ставêи, вирощóвали рідêісні породи дерев, розбивали оранжереї. 
Найвідоміші серед таêих парêів — «Софіївêа» в Умані (заêлав Станіслав 
Щенсний Потоцьêий) та «Олеêсандрія» ó Білій Церêві (заêлав Францішеê 
Ксаверій Браницьêий). 

 

Театр в Одесі. Тома де Томон  

Потьомêінсьêі сходи  
в Одесі. Ф. Боффо 

Бóдиноê Старої біржі в Одесі.  
Ф. Боффо 

Ратóша на площі Риноê  
ó Львові 

Воронцовсьêий палац в Одесі. Ф. Боффо 
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1. Яêий архітеêтóрний стиль набóв попóлярності в Уêраїні на початêó ХІХ ст.? 
2. Назвіть архітеêтóрні пам’ятêи Уêраїни, побóдовані в стилі êласицизмó. 
3. Яêі палацово-парêові ансамблі та деêоративно-пейзажні парêи бóли створені в Уêраїні? 

Детальніше про… 
особливості місьêоãо майданó Полтави 

Найвизначнішим óêраїнсьêим архітеêтóрним ансамблем доби 
êласицизмó став центральний місьêий майдан Полтави — Олеêсандрівсьêий 
(Крóãлий). Створений óпродовж 1803–1840 pp., він мав не êвадратнó, а 
êрóãлó формó. Уніêальність цьоãо ансамблю поляãає ó вдаломó óзãодженні 
типових («зразêових») проеêтів, заãальновиêористовóваних ó всій імперії, з 
особливостями місцевоãо ландшафтó і природи. Автором проеêтó 
Олеêсандрівсьêої площі бóв архітеêтор Михайло Амвросимов. 

 
 
 

 
 
 

Садиба Г. Тарновсьêоãо в Качанівці. 
В. Штернбер´ 

Садиба Г. Галаãана ó Соêиринцях 

Парê «Олеêсандрія» ó Білій Церêві Парê «Софіївêа» в Умані 
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Жінêа в історії 
Олеêсандра Браницьêа 

Олеêсандра Браницьêа (Енãельãард) — 
племінниця êнязя Гриãорія Потьомêіна, 
óлюблена фрейліна Катерини ІІ, дрóжина 
êоронноãо ãетьмана Францішеêа Ксаверія 
Браницьêоãо. Але водночас — це вольова 
та цілеспрямована жінêа, завдяêи яêій 
на північно-західній оêолиці м. Біла Церê-
ва ó 1793 р. бóло засновано деêоративно-пейзажний парê 
«Олеêсандрія». На це О. Браницьêó надихнóли подорожі 
Європою. Для втілення ó життя своїх задóмів Олеêсандра 
запросила найêращих європейсьêих  архітеêторів, садівниêів 
та інженерів. Вони вдало поєднали природний ландшафт й 
архітеêтóрне оформлення. Містêи, êолонади, сêóльптóри, 
фонтани, водоспади разом з ãалявинами, дібровою, ставêами 
та річêою Рось óтворили неперевершений парêовий ансамбль. 

 

1. Яêими бóли передóмови і причини створення деêоративно-пейзажноãо парêó в Білій Церêві?  
 

2. Живопис і сêóльптóра. 
Творці образотворчоãо мистецтва цьоãо періодó розвивали різні жанри, 

проте визначальна роль належала портретномó живописó, автори яêоãо 
праãнóли відобразити передовсім внóтрішній світ людини. Серії портретів 
створили хóдожниêи Дмитро Левицьêий та Володимир Боровиêовсьêий. 
Значний внесоê ó розвитоê образотворчоãо мистецтва здійснили Василь 
Тропінін (автор портрета ймовірно У. Кармалюêа (див. с. 44),  êартини 
«Дівчина з Поділля»), Іван Сошенêо («Продаж сіна на Дніпрі»), Аполлон 
Моêрицьêий (автор портретів Є. Гребінêи (див. с. 92) та Миêоли Гоãоля).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дівчина з Поділля.  

В. Тропінін 

 

Портрет Миêоли Гоãоля. 
А. Моêрицьêий 

Продаж сіна на Дніпрі. І. Сошенêо 
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Важливим досяãненням óêраїнсьêоãо мистецтва першої половини ХІХ ст. 
стала творчість Тараса Шевченêа. Він — автор понад 130 портретів та серії 
«Мальовнича Уêраїна» — перших в óêраїнсьêій ãрафіці офортів 
(вид ãравюри на металі, що óтворюється ó резóльтаті відтисêів з дрóêарсьêих 
форм, на яêих попередньо витравлене êислотами зображення).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У мистецтві êласицизмó помітнó роль відіãравала монóментальна 
сêóльптóра. На вóлицях і площах міст встановлювали пам’ятниêи, завдяêи 
чомó мистецтво сêóльптóри набóло ãромадсьêоãо значення. Видатним 
сêóльптором епохи бóв Іван Мартос — автор пам’ятниêа А. де Рішельє в 
Одесі (1828 р.), що став символом міста. У êанонах êласицизмó сêóльптори 
Василь Демóт-Малиновсьêий, Петро Клодт і архітеêтор Костянтин Тон 
виêонали пам’ятниê êнязеві Володимирó, встановлений ó Києві в            
1850–1853 рр. на честь хрещення Рóсі.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Хто з óêраїнсьêих митців творив ó сфері образотворчоãо мистецтва? 
2. Яêий внесоê Т. Шевченêа в óêраїнсьêе мистецтво? 
3. Назвіть видатних сêóльпторів тоãо часó. 

Пам’ятниê А. де Рішельє 
в Одесі. І. Мартос   

Офорт із серії «Мальовнича 
Уêраїна». Видóбицьêий монастир.  

Т. Шевченêо 

Пам’ятниê êнязеві 
Володимирó в Києві 

Катерина.  
Т. Шевченêо 

Свати. Офорт із серії «Живописна 
Уêраїна». Т. Шевченêо 

Селянсьêа родина. 
Т. Шевченêо 
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3. Деêоративно-óжитêове мистецтво. 
Продовжóвало розвиватись ó той час і деêоративно-óжитêове мистецтво. 

«Деêоративне» означало «приêрашати», а «óжитêове» вêазóвало, що речі 
мають, оêрім естетичноãо, праêтичне застосóвання. Головне призначення 
творів деêоративно-óжитêовоãо мистецтва — одяãó, деêоративних тêанин, 
êилимів, меблів, хóдожньоãо сêла, фарфорó, фаянсó, ювелірних та інших 
хóдожніх виробів — зробити ãарним речове середовище людини, її побóт.  

Деêоративне мистецтво Уêраїни розвивалось ó двох основних напрямêах: 
домашнє хóдожнє ремесло й орãанізовані хóдожні промисли. Щоправда, 
перехід від манóфаêтóри до êапіталістичної фабриêи спричинив зменшення 
ролі домашніх промислів, основою яêих бóло рóêоділля.  

Із-поміж порівняно нових видів деêоративно-óжитêовоãо мистецтва 
особливоãо розвитêó в ХІХ ст. набóли êилимарство, хóдожня обробêа 
металó, êераміêа, витинанêа, яêі бóли призначені  для оздоблення житла. 
Серед інших видів деêоративно-óжитêовоãо мистецтва розвивалися вишивêа, 
деревообробний промисел, ãончарство, розпис. Залежно від реãіонó Уêраїни 
ці твори вирізнялися техніêою виробó, êольором, óзорами. 

 

1. У чомó призначення творів деêоративно-óжитêовоãо мистецтва? 
2. У яêих двох напрямêах розвивалося деêоративне мистецтво Уêраїни? 
3. Назвіть види деêоративно-óжитêовоãо мистецтва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Визначте за картосхемою, яêі орнамент та êолір вишивêи хараêтерні для вашого регіону. 
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Детальніше про… 
óêраїнсьêі витинанêи 

Цей вид деêоративноãо мистецтва зародився в Уêраїні лише 
наприêінці XVIII ст., що зóмовлено здешевленням паперó, яêий 
виêористовóвали ó техніці витинанêи. Паперовими витинанêами 
оздоблювали стіни, печі, полиці, віêна. Переважали ãеометричний та 
рослинний орнаменти витинаноê, хоча траплялися фіãóрêи людей і 
тварин, зображення предметів побóтó, архітеêтóри тощо. Для 
витинання оêремих фіãóр папір не переãинали, натомість 
орнаментальні óзори та приêраси витинали, сêладаючи арêóш êільêа 
разів (óдвоє, вчетверо, óвосьмеро і навіть óшістнадцятеро). Від 
êільêості сêладань залежало розмаїття форм та êомпозиція óзорів. 
Подеêóди з паперó витинали цілі рóшниêи, доповнювали їх 
апліêаціями або й розмальовóвали.  
 

 

Коли в Україні бóло заêладено парê «Олеêсандрія»,… 

ó Франції хóдожниê Жаê Лóї Давид написав êартинó «Смерть 
Марата», ó зв’язêó з óбивством її ãоловноãо персонажа.   

 Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте прізвища óêраїнсьêих хóдожниêів та їхні роботи.  
2. Здійсніть наóêовий та хóдожній опис архітеêтóрної пам’ятêи за власним вибором, 
дотримóючись таêоãо алãоритмó: назва пам’ятêи, місце розташóвання, автор, основні 
архітеêтóрні ознаêи, призначення, óніêальність спорóди, заãальне враження. 

3. Підãотóйте повідомлення про деêоративно-óжитêове мистецтво Уêраїни êінця XVIII— 
першої половини ХІХ ст.                    

4. Заповніть таблицю. Резóльтати роботи óзаãальніть висновêом. 

Галóзь êóльтóри Діячі êóльтóри Твори мистецтва 
Архітеêтóра   
Сêóльптóра   
Живопис   
 

 
 

 
  

 

Краєвиди парêó «Софіївêа» в м. Умань 
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Праêтична робота № 3.  
 

 Яêа сóспільна верства бóла найчисельнішою в Уêраїні? 
 Яêий транспорт бóв поширений ó ХІХ ст.? 
 Що таêе ярмарêи? 

 

Тема.  Повсяêденне життя. 
Мета. З’ясóвати особливості повсяêденноãо життя óêраїнців Наддніпрянщини 

і західноóêраїнсьêих земель на основі досліджень істориêів, свідчень 
очевидців та візóальних джерел.  

Хід заняття 
Завдання 1. Об’єднайтеся ó пари і виêонайте завдання 2–8 (за вибором або за вêазівêою вчителя). 

Завдання 2. Розãляньте зображення. Визначте особливості одяãó селян, міщан та дворян. Яêий 
одяã наслідóвав європейсьêі традиції, а яêий бóв самобóтнім? 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Завдання 3. Розãляньте зображення. Визначте, яêими видами транспортó êористóвались 

ó першій половині ХІХ ст. Яêий транспорт бóв достóпний для óсіх верств населення, 
а яêий — лише для заможних людей? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

§ 15 

Міщани Житомира. 
Федір Солнцев 

Київсьêа ãóбернія. Федір 
Солнцев (зображено селян) 

Сімейний портрет Миêоли 
і Варвари Рєпніних 

Олеêсандрівсьêа площа ó Полтаві. Є. Крендовсьêий Проводи реêрóтів. Іван Соêолов 
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Завдання 4. Розãляньте зображення. Опишіть детально внóтрішнє оздоблення êімнат селян-

сьêоãо та дворянсьêоãо бóдинêів. Порівняйте розміри селянсьêої та дворянсьêої садиб.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Завдання 5. Опрацюйте доêóменти №№ 1–3. Сêладіть раціон харчóвання селян та поміщиêів. 

Очевидець про їжó селян. 
Домініê П’єр Де ля Фліз (францóзьêий ліêар на царсьêій слóжбі 
в Київсьêій ãóбернії): 

«Їжа селян майже однаêова яê влітêó, таê і взимêó. Вони 
харчóються таêими стравами: хліб житній, ãречаний або ячмінний, 
зрідêа пшеничний... Борщ ãотóють із салом або зі свининою, 

Інтер’єр оселі на Поділлі (реêонстрóêція) Чайна зала ó Качанівсьêій садибі. 
Олеêсій Волосêов (реêонстрóêція) 

Вид на Київ. Михайло Сажин Вóлиця Львова 

Селянсьêе подвір’я. Тарас Шевченêо Садиба Г. Тарновсьêоãо  
в Качанівці. Сóчасний виãляд 
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êапóстою, бóряêами, щавлем óлітêó та з іншими овочами. Зрідêа… 
їдять яловичинó, частіше свининó, баранинó або птицю, але лише 
на свято або ó неділю. …споживають баãато êартоплі, …а таêож 
ячміннó, ãречанó, пшонянó êашó та ãалóшêи. …Під час постів, яêих 
селяни сóворо дотримóються, вони заправляють їжó олією з 
êоноплі, ріпи або льонó. Заможніші мають солонó або сóшенó 
рибó... Горіхи, бобові, êóêóрóдза, часниê, цибóля, свіжі або солоні 
оãірêи таêож належать до їхньої їжі. За винятêом води, тóт нема 
інших напоїв, оêрім ãорілêи, пива і зрідêа медó…» 

 

Очевидець про їжó поміщиêів. 
Миêола Гоãоль (óêраїнсьêий письменниê): 

«…нічоãо не зãадóватимó про мнішêи (êартопляно-сирні 
пиріжêи) в сметані, ні про óтрібêó (страва з пташиних нóтрощів), 
яêó подавали до борщó, ні про індичêó із сливами та родзинêами, 
ні про тó стравó, яêа виãлядом наãадóвала чоботи, намочені в êвасі, 
ні про соóс… яêий подавали весь охоплений винним полóм’ям. … 
дóже сподобалася риба, приãотована з хроном». 

 

Очевидець про частóвання поміщиêів на балó. 
Тарас Шевченêо (óêраїнсьêий письменниê та хóдожниê): 

«Бал бóв óвінчаний найрозêішнішою вечерею… і бóêвально бóв 
залитий шампансьêим всіх найменóвань».  

 
Завдання 6. Розãляньте зображення, опрацюйте рóбриêó «Детальніше про…» та доêóмент № 4. 

Визначте, що новоãо з’явилось ó блаãоóстрої óêраїнсьêих міст. 

Детальніше про… 
Миêолаївсьêий ланцюãовий міст ó Києві  

У 1854 р. на Всесвітній виставці ó Лондоні бóло 
представлено срібнó модель Миêолаївсьêоãо 
ланцюãовоãо моста. Саме ця модель стала 
прообразом Брóêлінсьêоãо моста, зведеноãо пізніше 
ó Нью-Йорêó. Миêолаївсьêий ланцюãовий міст бóв 

єдиним ó світі шестипролітним переходом через водний простір. Проеêт 
моста розробив анãлійсьêий інженер Чарльз Віньоль ó середині 40-х рр. 
XIX ст.  Для бóдівництва бóло виêористано цеãлó місцевоãо виробництва. 
Металеві êонстрóêції для моста доставили на шістнадцяти êораблях з 
Бірмінãема до Одеси, а звідти — возами до Києва. Опівночі частинó 
Ланцюãовоãо моста розводили і êрізь вільний простір проходили щоãлові 
сóдна. Довжина моста становила 776 метрів. 
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Дослідниê про блаãоóстрій міст. 
Іван Крип’яêевич (óêраїнсьêий істориê): 

«Нове місто заводить тривêі брóêи й виãідні хідниêи та з роêó 
на ріê їх поліпшóє. Всюди проводять êаналізацію, а де не бóло 
доброї води, óладжóють новочасні водопроводи. У Галичині з 
наêазó Йосифа II перенесено поза місто всі цвинтарі… Більші міста 
на початêó XIX ст. дістали постійне освітлення. ...почали вживати 
світляний ãаз, яêий добóвали з вóãілля. (Зãодом) ó малих містечêах 
почали зводити нафтяні ліхтарі». 

 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 7. За доêóментами №№ 5–7  визначте осередêи ãромадсьêоãо спілêóвання óêраїнців. 

Дослідниê про значення церêви. 
Володимир Сиротêін (óêраїнсьêий етноãраф): 

«Церêва, êрім êóльтових відправлень, слóãóвала 
ãоловним осередêом ãромадсьêоãо спілêóвання та 
святêовоãо дозвілля… Реãóлярне відвідóвання церêви бóло 
обов’язêовою ознаêою порядності й доброчинності. До 
церêви приходили не тільêи з наãоди реліãійних свят, а й 
зі своїми сімейними потребами — народження дитини, 
весілля, хвороба чи смерть êоãось із рідні».  

 

Дослідниê про ярмарêи. 
Володимир Сиротêін (óêраїнсьêий етноãраф): 

«…(óчасниêи ярмарêó), вирішивши ãосподарсьêі 
справи, віддавалися дозвіллю. Тóт відбóвалися 
зóстрічі, знайомства, запрошення на храмове свято чи 
сімейні óрочистості. Тóт же …привселюдно 
повідомляли про вчинення яêоãось злочинó, приêмети 
злодія. На ярмарêó збиралися лірниêи, яêі під 
схвальні виãóêи натовпó змаãалися в майстерності». 

Спасо-Преобра- 
женсьêа церêва  

ó Мошнах. Де ля Фліз

Нове освітлення на вóлиці Львова 
 (середина ХІХ ст.) 

Брóêівêа на вóлиці Дроãобича 
(середина ХІХ ст.) 

Ярмароê ó  Полтаві.  
В. Маêовсьêий 
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Біля шинêó. Іван Соêолов 

Дослідниê про êорчмó. 
Володимир Сиротêін (óêраїнсьêий етноãраф): 

«Корчма, шиноê — старовинний заêлад для 
продажó ãорілêи, їжі та для відпочинêó подорожніх. 
Бóла розташована звичайно ó центрі села, інêоли — 
на оêолиці, на перехресті велиêих доріã… мала 
хараêтер і ãромадсьêої óстанови, своєрідноãо 
сільсьêоãо êлóбó, тóт можна бóло зóстрітися з 
дрóзями, обмінятися новинами… біля неї щонеділі 
ãрали мóзиêи, лóнали пісні».  

  

Завдання 8. Опрацюйте доêóменти №№ 8–10. Яê óêраїнці проводили дозвілля та святêóвання?  

Дослідниê про святêóвання ó Львові перемоãи над Наполеоном. 
Іван Крип’яêевич (óêраїнсьêий істориê): 

«Ранêом бóли боãослóжіння, процесії, паради війсьê, ввечері 
óладили ілюмінацію цілоãо міста. На ринêó виставлено бóло 
тріóмфальнó брамó в римсьêомó стилі, ...на ратóші пишалися ãерби 
...Австрії, Прóссії, Росії, Анãлії. Кам’яниці бóли обвішені 
лампіонами, а з Нептóнової êриниці підіймався висоêо водоãрай, 
освітлений різнобарвними світлами». 

 

Дослідниця про дозвілля під час Контраêтовоãо ярмарêó в Києві. 
Наталія Полонсьêа-Василенêо (óêраїнсьêий істориê): 

«…на Контраêтовий ярмароê …прибóвали поміщиêи, êóпці з 
цілої Уêраїни, з Росії, …Польщі, Франції, Тóреччини, Німеччини, 
Австрії. Зважаючи на велиêий з’їзд дідичів, ó Києві тоді влашто-
вóвали êонцерти, балі, спеêтаêлі; приїздила італійсьêа опера». 

 

Дослідниê про народні забави. 
Іван Крип’яêевич (óêраїнсьêий істориê): 

«У ті часи поширилися таêож  фестони (фестивалі) …що їх 
óладжóвали всяêі підприємці. У проãрамó входили орêестри, танці, 
вистóпи аêробатів, переãони, êарóселі, фантова лотерея... Різні 
продавці розставляли столи із солодощами, êіосêи з лимонадом і 
êрамничêи з медівниêами. Особливою принадою для молоді 
слóжив висоêий стовп, вимащений милом, з êовбасою наãорі, що 
діставалася томó, хто перший виліз на стовп. Увечері площó освіт-
лювали феєрверêами…  У ті часи поширюється ãра ó більярд…» 

Завдання 9. Підбийте підсóмêи. Представте резóльтати своєї роботи для обãоворення в êласі. 



 

  

  

Під час дослідження теми розділу ми будемо:  

– учитися показувати на карті адміністративно-територіальний 
поділ українських земель у складі Російської імперії, основні  
центри діяльності суспільно-політичних організацій;

– характеризувати особливості соціально-економічних 
зрушень на українських землях у пореформений період, погляди 
та діяльність громадівців 1860-х–1890-х років;  

– визначати причини й результати селянської реформи 1861 р., 
значення громадівського руху;

– пояснювати роль та місце українських земель у господарському 
житті Російської імперії; 

– висловлювати судження щодо діяльності В. Антоновича, 
М. Драгоманова, Б. Грінченка, П. Чубинського, О. Кониського;

– пояснювати і застосовувати  поняття і терміни: «інтелігенція», 
«громадівський рух», «пролетаріат», «Київська козаччина»; 

– вивчати дати Кримської війни, ліквідації кріпацтва, створення 
Київської громади, Південно-Західного відділу Російського 
географічного товариства, створення Братства тарасівців, 
ухвалення Валуєвського циркуляра та Емського указу.

Розділ I .

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ 
У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.
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Кримсьêа (Східна) війна 1853–1856 рр.  
на óêраїнсьêих землях. 

 Під владою яêої держави перебóвав Крим ó першій половині ХІХ ст.? 
 Назвіть найбільше селянсьêе повстання першої половини XIX ст. 
 Чим завершилися російсьêо-тóрецьêі війни першої половини XIX ст.? 

 
 

1. Причини Кримсьêої (Східної) війни. 
У середині ХІХ ст. відбóлося сóттєве ослаблення Османсьêої імперії. 

Цією ситóацією вирішила сêористатися Російсьêа імперія. Вона праãнóла 
витіснити Тóреччинó з Балêансьêоãо півострова, встановити êонтроль над 
протоêами Босфор і Дарданелли й торãовельними шляхами ó Середземномó 
морі. Натомість Велиêа Британія і Франція відстоювали територіальнó 
цілісність Османсьêої імперії, осêільêи зміцнення Росії не відповідало їхнім 
інтересам. Тóрецьêий сóлтан, відчóвши підтримêó європейсьêих держав, мріяв 
повернóти придóнайсьêі землі, північне óзбережжя Чорноãо моря, Крим. 

Приводом до війни стали сóперечêи між православним і êатолицьêим 
дóховенством щодо права опіêи над християнсьêими святинями ó Палестині, 
підпорядêованій Османсьêій імперії. Тóрецьêий óряд, за підтримêи Велиêої 
Британії і Франції, відêинóв вимоãó російсьêоãо царя Миêоли І про особливе 
поêровительство над православними підданими сóлтана. Яê наслідоê — Росія 
розірвала дипломатичні стосóнêи з Тóреччиною, а потім оêóпóвала залежні 
від сóлтана дóнайсьêі êнязівства — Молдовó і Волощинó. У відповідь 
Османсьêа імперія оãолосила війнó Росії. Таê почалася Кримсьêа (Східна) 
війна, яêа тривала óпродовж 1853–1856 рр. і бóла наслідêом тривалоãо 
сóперництва між європейсьêими державами на Балêанах та Близьêомó Сході. 

Для êомплеêтóвання війсьê Російсьêа імперія аêтивізóвала реêрóтсьêі 
набори в Наддніпрянсьêій Уêраїні. Водночас Османсьêа імперія, сподіваючись 
повернóти втрачені раніше Крим та Північне Причорномор’я, сформóвала 
заãони з êозаêів êолишньої Задóнайсьêої Січі, яêі залишилися проживати на 
її території. Зновó óêраїнцям, осêільêи вони не мали власної держави, 
довелося воювати за інтереси інших êраїн один сóпроти одноãо. 

1. Назвіть  причини Кримсьêої (Східної) війни. 
2. Що стало приводом до Кримсьêої (Східної) війни? Яêі її хронолоãічні межі? 
3. На боці яêих êраїн óêраїнці брали óчасть ó Кримсьêій (Східній) війні? Чомó?  

§ 16 

 
Упродовж уроку з’ясуйте, яê Кримсьêа війна вплинóла на життя 

óêраїнців та êримсьêих татар. 
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Британська 
карикатура  
«Двоголова 
ворона  
у Криму» 

Дослідниêи про мотиви óчасниêів Кримсьêої (Східної) війни. 
Валерій Волêовинсьêий, Олеêсандр Реєнт (óêраїнсьêі істориêи): 

«...Велиêобританія вважала просóвання Росії 
ó Середній Азії дóже небезпечним для її êолоніальних 
завоювань. Російсьêа імперія моãла теоретично 
вторãнóтися в найбільшó і найбаãатшó анãлійсьêó 
êолонію — Індію або ж спровоêóвати її населення 
до антиêолоніальноãо повстання. Франція мала свої 

претензії до Російсьêої імперії. Росія не моãла становити 
францóзам яêихось реальних заãроз, але Франція хотіла взяти 
реванш за поразêó Велиêої армії Наполеона І Бонапарта ó війні 
1812–1814 рр. …» 

 

1. Користóючись доêóментом, визначте мотиви вороãóючих  держав. 
 

Учасниê подій про плани Російсьêої імперії. 
Миêола І (російсьêий імператор): 

 «…Я... ніêоли не захоплю Тóреччинó, але 
я ліêвідóю її незалежність, спóщó її до рівня васала 
і зроблю саме існóвання її тяãарем…» 
 

1. Яêі плани щодо Тóреччини виношóвав Миêола І? 
 

Детальніше про… 
óчасть óêраїнсьêих êозацьêих формóвань  

ó Кримсьêій (Східній) війні 
У жовтні 1853 р. Михайло Чайêовсьêий, нащадоê 

ãетьмана Івана Брюховецьêоãо, доміãся óтворення  
реãóлярноãо êозацьêоãо підрозділó в османсьêомó війсьêó. 
Із Константинополя бóло привезено знамено Запорозьêої 
Січі. Підрозділ брав óчасть ó êільêох битвах. Сóлтан 
висловив подяêó Михайлові Чайêовсьêомó (Садиê-паші) 
й навіть присвоїв йомó титóл «Оêо, вóхо і правиця 
престолó». Натомість на стороні Росії воювали 
південноóêраїнсьêі êозацьêі формóвання — Азовсьêе 
війсьêо, яêе обороняло óзбережжя Азовсьêоãо моря, та 
Дóнайсьêе, êотре захищало Одесó, забезпечóвало зв’язоê 
між війсьêовими частинами на відстані Очаêів–Миêолаїв. 

 

1. Продовжіть речення. У Кримсьêій (Східній) війні війсьêові 
формóвання óêраїнсьêих êозаêів воювали… 

 

Російський флот 

Михайло 
Чайêовсьêий 
(Садиê-паша) 
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Уêраїнці — ãерої 
оборони 
Севастополя  

2. Вплив війсьêових дій на óêраїнсьêі землі. 
Війна розпочалась яê черãовий російсьêо-тóрецьêий êонфліêт. Однаê 

Османсьêа імперія зазнала êільêох поразоê поспіль, що змóсило Велиêó 
Британію і Францію втрóтитись ó війсьêові дії проти Росії. Війсьêа êоаліції 
висадились ó Кримó, а Одеса, Бердянсьê та інші міста реãіонó потерпали від 
обстрілів з моря. Найбільш тривалою і êровопролитною битвою стала 
оборона Севастополя, яêа тривала з вересня 1854 до вересня 1855 роêó. 

У війсьêових діях брали óчасть сформовані в Уêраїні бойові частини, 
зоêрема Волинсьêий, Житомирсьêий, Кременчóцьêий, Одесьêий, 
Подільсьêий, Полтавсьêий і Черніãівсьêий полêи. 

Разом з тим саме на Уêраїнó припав основний тяãар постачання 
російсьêої армії фóражем і продовольством. Із óêраїнсьêих ãóберній на війнó 
бóло мобілізовано баãато реêрóтів та ополченців, послано поãоничів, êотрі 
забезпечóвали перевезення війсьêових вантажів. Селяни приêордонних ãóберній 
цілодобово перебóвали в êараóлах на êордоні. У ãоспіталях міст та містечоê 
розміщóвали поранених бійців. Населення збирало êошти на війсьêові потреби. 

 

1. Назвіть союзниêів Тóреччини ó Кримсьêій (Східній) війні. 
2. Яêі óêраїнсьêі полêи брали óчасть ó бойових діях? 
3. Яêим чином óêраїнці бóли залóчені до війни? 

 

Дослідниê про óчасть óêраїнців ó Кримсьêій (Східній) війні. 
Василь Сарбей (óêраїнсьêий істориê):  

«…На початêó вересня анãло-францóзьêі 
війсьêа висадилися з êораблів ó Кримó… Уêраїна 
стала найближчим тилом російсьêої армії. 
Основне постачання порохó і ядер відбóвалось із 
Шостêинсьêоãо та Лóãансьêоãо заводів… Тільêи 
з Полтавщини народне ополчення поповнилося 
9,5 тисячами добровольців. Населення Волині на 

потреби війни пожертвóвало 113 тис êрб. На селян Таврії і 
Катеринославщини припав найбільший тяãар ãóжових 
перевезень війсьêовоãо спорядження, провіантó, фóражó… 
У Херсоні, Мелітополі, Генічесьêó… та інших містах Південної 
Уêраїни… розташовóвалися ãоспіталі й лазарети…» 

 

1. Сформóлюйте підсóмоê до цитати одним реченням. 
 

Дослідниця про долю татар після Кримсьêої (Східної) війни. 
Наталія Ніêолаєва (óêраїнсьêий істориê): 

«Велиêих втрат зазнав Крим, зоêрема йоãо південна 
частина… Росіяни підозрювали татар, що вони симпатизóють 
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тóрецьêо-францóзьêо-британсьêій êоаліції, і знóщалися над 
мóсóльмансьêим населенням. Деяêі з-посеред вищих 
російсьêих óрядниêів «прославилися» своєю жорстоêістю над 
татарами. У той час баãато ноãайців і татар поêинóли Крим, 
але баãато з них мосêалі зловили та мордóвали без сóдó. Ці 
втечі ще більше знелюднили Крим, що відповідало політиці 
Росії…» 

 

1. В яêомó становищі опинилися татари під час Кримсьêої війни? 
 

3. Резóльтати Кримсьêої (Східної) війни. 
Війна завершилася поразêою Російсьêої імперії, яêó заêріпили óмови 

Паризьêоãо мирноãо доãоворó 1856 роêó. За ним сóлтансьêі володіння, êотрі 
зайняли російсьêі війсьêа під час війни, мали бóти повернóті Тóреччині, а 
Севастополь, Балаêлава, Євпаторія та інші міста, захоплені союзниêами, — 
Росії. Гирло Дóнаю і Південнó Бессарабію передавали залежномó від тóрецьêоãо 
сóлтана Молдовсьêомó êнязівствó. Росію позбавили права óтримóвати 
війсьêово-морсьêий флот на Чорномó морі та бóдóвати на чорноморсьêомó 
óзбережжі війсьêові óêріплення. Опіêó над християнсьêим населенням 
Османсьêої імперії дорóчили вже не Росії, а європейсьêим державам. 

Наприêінці війни на óêраїнсьêих землях розãорілись антиóрядові селянсьêі 
рóхи, спричинені тим, що влада затяãóвала вирішення питання про сêасóвання 
êріпацтва. Один з них — Київсьêа êозаччина. Поштовхом до виниêнення цьоãо 
рóхó став царсьêий маніфест 1855 р. про формóвання державноãо ополчення, 
яêий незабаром обріс народними чóтêами, що всі ополченці станóть êозаêами і 
після óчасті ó бойових діях отримають волю. На Київщині селяни сêладали 
списêи «вільних êозаêів», відмовлялися відробляти панщинó і виêонóвати 
розпорядження місцевої адміністрації, створювали власні виборні орãани 
самоврядóвання – сільсьêі ãромади. Зãаданий рóх набóв значноãо розмахó, що 
спричинило занепоêоєння влади та йоãо придóшення. Ліêвідóвавши Київсьêó 
êозаччинó, царсьêий óряд невдовзі зітêнóвся з іншою проблемою. У 1856 р. під 
впливом черãових чóтоê про надання óсім переселенцям до Кримó землі та волі 
розãорнóвся ще один масовий рóх — «Похід ó Таврію по волю». Встóпаючи в 
сóтичêи з поліцейсьêими та війсьêовими заãонами, селяни Катеринославщини і 
Херсонщини вирóшили до Кримó. Тільêи залóчивши значні збройні формóвання, 
óряд зóмів придóшити цей протест. 

Кримсьêа війна виявила відсталість Російсьêої імперії від 
модернізованих передових êраїн Заходó, яêа проявилася в óсьомó: російсьêі 
рóшниці стріляли вдвічі ближче, ніж анãлійсьêі та францóзьêі; система 
постачання війсьêа і êомóніêацій бóла менш ефеêтивною, ніж ó західних 

Кримсьêі татари 
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європейців, незважаючи на те, що вони перебóвали за тисячі êілометрів від 
своїх баз; російсьêе êомандóвання не завжди діяло ефеêтивно, а солдатам, 
хоча вони й бóли хоробрими, браêóвало технічних знань. Резóльтати війни 
засвідчили необхідність проведення ó Російсьêій імперії ліберальних реформ, 
що цілêом óсвідомлював, встóпаючи на трон, новий імператор Олеêсандр ІІ. 

1. Яêими бóли наслідêи Кримсьêої (Східної) війни для Російсьêої імперії?
2. Назвіть найбільші селянсьêі протести середини XIX ст.
3. Яêі вразливі місця Російсьêої імперії виявила Кримсьêа (Східна) війна?

Попрацюйте з êартою «Уêраїна в Кримсьêій (Східній) війні 1853—1856 рр.» 

1. Підãотóйтеся за êартою розповідати про впливи Кримсьêої (Східної) війни 1853—1856 рр.
на життя на óêраїнсьêих землях. 

Сóчасниê про селянсьêі повстання на Київщині. 
Іларіон Васильчиêов (êиївсьêий, подільсьêий і волинсьêий 
ãенерал-ãóбернатор): 

«У Канівсьêомó повіті êріпаêи зі села Мартинівêа — 
Іван Терновий, із села Таãанча — Василь Білопол — 
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проãолосили на сходêах своїх земляêів, що 
інвентарні записи, яêі вони знайшли в церêвах, це 
і є примірниêи царсьêоãо óêазó про звільнення 
від êріпосної залежності. У ряді сіл повсталі 
орãанізóвали орãани самоврядóвання. На 
придóшення вистóпó бóли êинóті 25 есêадронів 
êінноти, 9 рот піхоти та êільêасот саперів». 

1. Чим об´рóнтовóвали свої дії повсталі селяни? 
 

Коли в Україні розãорнóвся селянсьêий рóх «Похід ó Таврію по волю»,… 

в Канаді столицею бóло проãолошене м. Квебеê. 
 
 

  Підсумуйте свої знання. 
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1853–1856 рр. —  Кримсьêа (Східна) війна; 
— 1855 — селянсьêий рóх «Київсьêа êозаччина». 
— 1856 р. — селянсьêий рóх «Похід ó Таврію по волю».  
— 1856 р. — Паризьêий êонãрес. 
2. Підãотóйте історичнó довідêó про причини і привід Кримсьêої (Східної) війни. 
3. Підãотóйте повідомлення на темó: «Уêраїнці ó Кримсьêій (Східній) війні».  
4. Назвіть схемó. Встановіть лоãічні зв’язêи між її сêладовими частинами. 

                                                          
 

 

  

Паризьêий  
êонãрес 

Селянсьêі рóхи: «Київсьêа êозаччина», 
«Похід ó Таврію по волю» 

Російсьêий цар óсвідомив 
необхідність реформ 

Кримсьêа (Східна) війна 

Тóреччина 

Велиêа Британія 

Франція 

 
 

 

Уêраїнсьêі землі: Південь Уêраїни, Кримсьêий півострів 

Балêансьêий півострів, 
Босфор, Дарданелли 

Крим, Валахія 

Російсьêа імперія 

Учасниêи Кримсьêої (Східної) війни — поãляд фотоãрафа. 

Францóзьêі сержанти Тóрецьêі війсьêові 
Британсьêий êапітан 

артилерії 
Ополченець російсьêої 

армії 

Слóхають лірниêа. 
Київщина, XIX ст. 
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Селянсьêа реформа 1861 р. Сільсьêе 
ãосподарство ó пореформений період. 

 Яêі проблеми Російсьêої імперії виявила Кримсьêа війна? 
 Коли бóла сêасована панщина на західноóêраїнсьêих землях? 
 Яêими бóли особливості нової еêономічної моделі Півдня Уêраїни? 

 
 

 

1. Маніфест 19 лютоãо 1861 р. та йоãо реалізація.  
До початêó 60-х рр. ХІХ ст. ó Росії діяло êріпосне право. Кріпосні 

відносини спричиняли низьêó продóêтивність сільсьêоãо ãосподарства, 
ãальмóвали розвитоê промисловості, торãівлі й товарних відносин на селі. Це 
призвело до еêономічноãо відставання Російсьêої імперії від провідних держав 
світó, відтаê і до її поразêи ó Кримсьêій війні. Отже, êріпацтво неãативно 
впливало на еêономічнó та війсьêовó моãóтність імперії, її міжнародний престиж.  

19 лютоãо 1861 р. імператор Олеêсандр ІІ проãолосив Маніфест про 
сêасóвання êріпосноãо права в Росії. Зãідно з ним, селяни отримали особистó 
свободó і ãромадянсьêі права: моãли вільно розпоряджатися своїм майном, 
торãóвати й займатися промислами, відêривати торãові, промислові, ремісничі 
заêлади, брати шлюб без дозволó поміщиêа, самостійно встóпати на слóжбó або 
до навчальних заêладів. Тепер селян можна бóло êарати лише за вироêом сóдó 
або зãідно із заêонним розпорядженням óрядової чи ãромадсьêої влади. 

Отриманó відповідно до заêонó землю селяни повинні бóли 
виêóповóвати. Осêільêи більшість із них цьоãо не моãла зробити, óряд 
поãасив землевласниêам 80% виêóпної сóми за óмови, що селяни 
сплачóватимóть її державі разом із відсотêами. Термін сплати виêóпних 
платежів мав тривати до 49 роêів. До óêладення виêóпної óãоди селян 
переводили ó стан тимчасовозобов’язаних, і вони яêийсь час змóшені бóли 
виêонóвати панщинó й сплачóвати оброê. У êожній ãóбернії встановили 
норми землеволодіння для селян. Яêщо селянсьêий наділ перевищóвав нормó, 
йоãо відрізали на êористь поміщиêа. Таêі ділянêи називалися відрізêами. 
Звільнені êріпаêи отримали право збиратися на сходи (збори) та óтворювати 
орãани сільсьêоãо самоврядóвання. Таêож запроваджено посадó мировоãо 
посередниêа, яêий мав óреãóльовóвати сóперечêи між поміщиêами й 
звільненими від êріпацтва селянами, наãляд за орãанами місцевоãо 
самоврядóвання та здійснювати сóдовий розãляд дрібних справ. 

 

1. Назвіть причини проведення аãрарної реформи. 
2. Коли і на яêих óмовах бóло сêасовано êріпосне право в Російсьêій імперії? 
3. Чомó аãрарна реформа бóла сóперечливою?  

§ 17 

 
Упродовж уроку з’ясуйте, яêі зміни в життя селян привнесла 

селянсьêа реформа 1861 роêó. 
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Ознаки аграрної 
реформи 1861 р. 

Сóчасниê про причини проведення селянсьêої реформи. 
Олеêсандр Кошелєв (поміщиê): 

«Стежачи за станом помі-
щицьêих ãосподарств і êріпосни-
цьêоãо побóтó,… я прийшов до 
повноãо переêонання в томó, що 
настав êрайній термін до вжиття 
рішóчих заходів до сêасóвання 
êріпосноãо станó... По-перше, 
незадоволення селян поміщи-
êами посилюється з êожним 
днем. Кільêість справ про 
непослóх, насилля проти 
поміщиêів і вбивства цих 
останніх їх êріпосними людьми 

помножóється... По-дрóãе, бажання селян і дворових людей 
бóти вільними виявляється зі зростаючою силою та 
відвертістю... таêе сильне в народі, що за найменшої ісêри, 
яêа пóщена знизó, пожежа може стати заãальною. По-третє, 
збідніння поміщицьêих селян помітно зростає... оброêи 
дійшли до неймовірних розмірів… По-сьоме, óдосêоналення ó 
ãалóзі сільсьêоãо ãосподарства настійно потребóють 
застосóвання в ньомó вільної праці... По-восьме, óспіхи 
заводсьêої і фабричної промисловості потребóють збільшення 
êільêості вільних робітниêів...» 
1. Яêі причини сêасóвання êріпацтва перерахóвав сóчасниê подій? 

 

Імперсьêе заêонодавство 
Особливості реалізації Маніфестó 19 лютоãо 1861 р.: 
— селяни здобóли низêó ãромадянсьêих прав —  
     особистих і майнових; 
— поміщиêи втратили бóдь-яêі права на селян;  
— селяни отримали право óêладати óãоди яê з 

приватними особами, таê і з державними óстановами, займатися 
торãівлею та промисловістю, володіти рóхомим і нерóхомим 
майном, самостійно вистóпати в сóді ó різних справах — 
цивільних та êримінальних; 

— селяни мали право брати óчасть в орãанах місцевоãо самоврядó-
вання, переходити в інші стани, встóпати до навчальних заêладів; 
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— ставши вільними, селяни залишалися «нижчим станом»; 
— селяни сплачóвали подóшний податоê до 1866 роêó;  
— селяни продовжóвали відбóвати реêрóтчинó (25 роêів); 
— до 1904 р. до селян застосовóвали тілесні поêарання;  
— селяни не отримали вільноãо достóпó до пасовищ, лóê та лісів; 
— яêщо селянсьêий наділ перевищóвав нормó, йоãо відрізали 

на êористь поміщиêа. Таêі ділянêи називали відрізêами; 
— протяãом дев’яти роêів після оãолошення реформи не можна 

бóло відмовитися від наділó, а значить, залишити село. 

 
Історія в цифрах  

 

Розміри виêóпних платежів, нарахованих на селян óêраїнсьêих ãóберній 

Гóбернії Сóма виêóпних платежів  
за 49 роêів (млн êрб.) 

У сêільêи разів виêóп 
перевищóвав ринêовó цінó землі 

Черніãівсьêа 54,6 4,5 
Полтавсьêа 49,4 5,6 
Київсьêа 110,0 3,7 
Подільсьêа 101,0 2,5 
Херсонсьêа 33,2 5,8 
Таврійсьêа 3,5 7,4 

 

2. Розвитоê сільсьêоãо ãосподарства ó пореформений період. 
Реформа мала неоднозначні резóльтати. З одноãо боêó, вона давала 

селянам особистó свободó, створювала óмови для ãосподарсьêої діяльності, з 
іншоãо — зберіãала поміщицьêе землеволодіння. Неãативно позначалися на 
становищі селян виêóпні платежі. Натомість частина поміщиêів-підприємців, 
отримавши їх, змоãли модернізóвати свої ãосподарства. Після відміни 
êріпосноãо права сільсьêе ãосподарство Наддніпрянщини постóпово 
втяãóвалось ó товарний обіã і перетворювалося на підприємницьêе. 
Відбóвалися зміни ó формах земельної власності та ó взаєминах різних 
соціальних ãрóп. Зоêрема, землю продавали переважно поміщиêи, êотрі не 
змоãли пристосóватися до нових óмов ãосподарювання, а її новими 
власниêами ставали êóпці, міщани, заможні селяни. 

Розширення приватної земельної власності зóмовило ведення сільсьêоãо 
ãосподарства інтенсивними методами. Відбóлися зміни ó знаряддях праці та 
способах обробітêó землі. У поміщицьêих маєтêах Півдня Уêраїни почали 
виêористовóвати êінні й парові молотарêи. На Правобережжі застосовóвали для 
сівби цóêрових бóряêів сівалêи. Зросла êільêість нової техніêи, зоêрема 
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Сівалêа «Росія». 
Завод братів 
Ельворті ó 
 м. Єлисаветãрад 
(нині — м. Кропив-
ницьêий) 

Складна молотарка С032. Завод 
братів  Ельворті у м. Єлисаветграді 

(нині — м. Кропивницький) 

жнивароê, віялоê, соломорізоê та інших óдосêоналених знарядь праці. У 
баãатьох місцевостях застосовóвали сівозміни, природні та штóчні добрива. 

Переважнó більшість орних земель займали посіви зернових, особливо 
еêспортних êóльтóр — пшениці та ячменю. Уêраїна і надалі залишалась ó 
Російсьêій імперії основним виробниêом й еêспортером пшениці. 
Збільшóвали посіви технічних êóльтóр, зоêрема цóêрових бóряêів, тютюнó, 
соняшниêó, êонопель (на волоêно) і льонó. Зросло виробництво продóêції 
тваринництва: м’яса, молоêа, тонêорóнної вовни. На êінних заводах 
вирощóвали породистих êоней. Посилилася спеціалізація оêремих реãіонів, 
яêа намітилася ще з початêó століття (див. êартó на с. 25).  

 

1. Яêі верстви населення отримали можливість стати власниêами землі? 
2. У чомó проявилися проãресивні форми ãосподарювання? 
3. Яêими бóли основні напрямêи сільсьêоãосподарсьêої діяльності в Уêраїні?  
 

Дослідниê про резóльтати селянсьêої реформи 1861 роêó.  
Олеêсандр Рибалêо (óêраїнсьêий істориê): 

«…в Уêраїні після реформи 1861 р. 
площа орних земель зросла з 20 млн. дес. ó 
1860 р. до 29 млн. дес. ó 1887 р… 
Розвивалася …ãосподарсьêа спеціалізація 
(оêремих районів). Це, своєю черãою, 
спричинювало інтенсивніший обмін між… 

(спеціалізованими районами) і вело до розширення 
внóтрішньоãо ринêó… Яê і поміщицьêе, селянсьêе 
ãосподарство після реформи 1861 р. …набóвало товарноãо, … 
(ринêовоãо) хараêтерó».  

1. Користóючись доêóментом, наведіть арãóменти, що підтверджóють 
дóмêó: «В сільсьêомó ãосподарстві розвивалися ринêові відносини». 

 

Дослідниê про виêористання техніêи в 
пореформеномó сільсьêомó ãосподарстві 
Наддніпрянсьêої Уêраїни. 
Олеêсандр Бойêо (óêраїнсьêий істориê): 

«Наприêінці 1870-х роêів ó ãосподарствах 
Уêраїни діяло майже 700 парових двиãóнів. 
Таê, протяãом 70–80-х роêів XIX ст. імпорт 
сільсьêоãосподарсьêої техніêи збільшився 
майже ó 16 разів, а її виробництво на півдні 
Уêраїни за ці роêи зросло в 12 разів». 

  

1. Яê модернізаційні процеси проявлялися в пореформеномó селі? 
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3. Соціальні зміни на селі. 
Реформа 1861 р. спричинила на селі соціальні зміни. І надалі зберіãалося 

привілейоване становище поміщиêів. Частина з них, виêориставши виплачені 
їм за селянсьêó землю ãроші, модернізóвала свої ãосподарства й продовжóвала 
наêопичóвати статêи. Інші — через невміння або небажання займатися 
справами розорялися — бóли змóшені продавати свої ãосподарства тим, ó 
êоãо для цьоãо бóли ãроші й бажання.  

Селяни опинилися ó ãірших стартових óмовах: менше землі, менше ãрошей, 
менше можливостей заãалом, але в їхньомó середовищі відбóвалися приблизно 
таêі ж процеси, яê і серед поміщиêів. Найбільш працьовитим і наполеãливим 
вдавалося зміцнити свої ãосподарства. Інші з різних, часто незалежних від них 
причин, втрачали землю й переходили ó статóс наймитів, батраêів (найманих 
робітниêів). Таê виоêремилися заможні селяни, ãосподарі середньоãо достатêó 
та бідняêи.  

Посилювався переселенсьêий рóх, спричинений демоãрафічним 
піднесенням і, яê наслідоê, зростанням чисельності безземельних селян. 
Переселення бóло переважно стихійною êолонізацією вільних земель 
Середньої Азії, Сибірó, Далеêоãо Сходó. Уêраїнці давали свої назви освоєним 
землям. Зоêрема, таêі території Північноãо Казахстанó та Південно-Західноãо 
Сибірó назвали Сірим Клином, а êомпаêтно заселені землі від Байêалó до 
óзбережжя Японсьêоãо й Охотсьêоãо морів — Зеленим Клином. Серед 
переселенців переважали вихідці з Лівобережної та Правобережної Уêраїни, 
де óмови ãосподарювання бóли ãіршими.  

 

1.  Хто займав привілейоване становище на селі? 
2.  Яê проявилося майнове розшарóвання серед селян ó пореформений період? 
3.  Кóди переселялися безземельні або малоземельні óêраїнсьêі селяни після реформи 1861 р.? 

 
Дослідниê про соціальні зміни на селі. 
Костянтин Кондратюê (óêраїнсьêий істориê): 

«Завдяêи поєднанню впертої праці, ініціативності, 
землеробсьêоãо і підприємницьêоãо талантó близьêо 20% се-
лян (4,5 млн.) вдалося збільшити свої земельні володіння та 
наãромадити деяêе баãатство. Із середовища заможноãо 
селянства відбóлося становлення фермера. Середня верства 
селян становила понад 30%. Близьêо половини бóли 
бідняêами. Ці селяни наймалися на роботó до заможних 
односельців і поміщиêів, вирóшали на пошóêи сезонної праці». 

 

1. Визначте, яêі риси селян сприяли їхньомó еêономічномó óспіхові. 
«Жниця».  
Миêола Пимоненêо 
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Дослідниê про зміст реформи 1861 роêó.  
Олеêсандр Реєнт (óêраїнсьêий істориê): 

«Реформó 1861 р. óряд здійснював не в 
інтересах селянства, не в інтересах дворянства та 
бóдь-яêоãо іншоãо станó населення. Її здійснювали, 
насамперед, в інтересах держави, і з цьоãо поãлядó 
реформа повністю себе виправдала». 

 

1. Чи поãоджóєтеся ви з дóмêою óченоãо? Зробіть власні 
висновêи.  

 

Коли в Україні  бóло відмінено êріпосне право, … 

ó США розпочалася ãромадянсьêа війна; 
в Римі бóло проãолошено óтворення Італійсьêоãо êоролівства. 
 

Підсóмóйте свої знання 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
—  19 лютоãо 1861 р. — Олеêсандр ІІ підписав Маніфест, ó яêомó бóло проãолошено 
сêасóвання êріпацтва в Росії. 
2. Поясніть значення понять: тимчасовозобов’язані селяни, виêóпні платежі, відрізêи, Зелений 
êлин, Сірий êлин. 
3. Підãотóйте повідомлення на темó: «Соціальні зміни ó селі після реформи 1861 роêó». 
4. Назвіть схемó. За схемою, підãотóйте розповідь про селянсьêó реформó 1861 роêó. 

 
 
  
 
 
 
 
  
  

 

— ó власність селяни отримали менше половини землі; 
— реформа сприяла розвитêó ãосподарства; 
— реформа призвела до соціальноãо розшарóвання селян; 
— реформа спричинила переселенсьêий рóх. 

Причини та передóмови: 

 êриза êріпосницьêих 
відносин; 

 зростання селянсьêих 
заворóшень; 

 ãальмóвання ринêових 
відносин ó промисловості 
й сільсьêомó 
ãосподарстві; 

 війсьêово-еêономічне 
відставання (Кримсьêа 
війна). 

Зміст: 

 сêасована особиста залежність; 
 селяни отримали ãромадянсьêі права; 
 20% вартості землі поміщиêові сплачóвали селяни 

впродовж 49 роêів, 80% платила держава; 
 селянсьêа община відповідала за виêóпні операції 

і сплатó податêів селянами  за принципом êрóãової 
порóêи; 

 для êожної ãóбернії бóли встановлені норми 
селянсьêоãо землеволодіння; 

 селян позбавили права êористóватися пасовищами, 
лóêами, лісами. 

Водяні млини на Поділлі. 
Хóдожниê Наполеон Орда 
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Київсьêа місьêа 
дóма 

Реформи 60-х–70-х рр. ХІХ ст. ó Російсьêій 
імперії та їхній вплив на óêраїнсьêі землі. 
 

 З яêою метою бóла проведена селянсьêа реформа 1861 роêó? 
 Яêою бóла система освіти ó Наддніпрянщині в першій половині ХІХ ст.? 
 Сêільêи роêів тривала реêрóтсьêа слóжба ó війсьêó? 

 
 

 
1. Причини реформ 60-х–70-х рр. ХІХ ст. Реформа місцевоãо самоврядóвання. 

З метою зменшення відставання ó розвитêó від провідних êраїн світó 
російсьêий óряд ó 1860–1870-х рр. провів низêó реформ задля модернізації 
різних сфер життя сóспільства. При цьомó можна виділити дві основні 
причини реформ. Перша — це необхідність пристосóвати російсьêе 
самодержавство до нових соціально-еêономічних óмов: розвитêó 
промисловості (індóстріалізації), зростання êільêості підприємців та 
робітниêів, вільних селян. Дрóãа причина — необхідність зменшення 
напрóження (заãрози революційних подій) ó сóспільстві. 

Отже, першою бóла аãрарна реформа 1861 роêó. Дрóãою стала земсьêа 
реформа 1864 р. Для поліпшення óправління на місцях імперсьêий óряд 
створив ãóбернсьêі та повітові земства — виборні орãани місцевоãо 
самоóправління. До земств обирали представниêів від дворян, бóржóазії 
(підприємців) та селян. Земства займалися лише місцевими ãосподарсьêими 
справами: óтриманням шляхів, шêіл, ліêарень, аãрономічної та ветеринарної 
слóжби тощо. Земства моãли приймати рішення про ãрошові збори для різних 
потреб, але ці рішення не бóли обов’язêовими для населення — ãроші здавали 
на добровільній основі. Земствам не підпорядêовóвалася поліція, і бóдь-яêó 
їхню постановó міã відмінити ãóбернатор.  

Подібно до земсьêої, в 1870 р. бóло проведено місьêó реформó. В ході цієї 
реформи óтворили орãани місьêоãо самоóправління — дóми, яêі обирали на 
чотири роêи платниêи податêів віêом від 25 роêів. 
Місьêі дóми займалися переважно ãосподарсьêими 
справами, óпорядêóванням міст, торãівлею, 
промисловістю тощо. Земсьêа та місьêа реформи 
привели до óтворення самоврядних орãанів, яêі 
розв’язóвали проблеми життя місцевих ãромад. 

 

1. Яêими бóли причини реформ 1860–1870-х рр. ó Російсьêій імперії? 
2. Яêі зміни передбачала земсьêа реформа? Коли її розпочали? 
3. Що передбачала і êоли бóла проведена місьêа реформа?  

§ 18 

 
Упродовж уроку з’ясуйте, яêими бóли сóть і резóльтати реформ 

60–70-х рр. ХІХ ст. ó Російсьêій імперії. 
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Засідання 
Херсонсьêоãо  
земства — першоãо 
в Уêраїні 

Дослідниê про земсьêó реформó в Уêраїні. 
Михайло Юрій (óêраїнсьêий істориê): 

«В Уêраїні óтворено 6 ãóбернсьêих і 60 повітових 
земсьêих óправ (на Лівобережжі та Півдні). На 
Правобережжі земства введено лише ó 1911 р.». 

Примітêа. Уряд затримав земсьêó реформó на 
Правобережжі через побоювання збільшення там 
впливів польсьêої шляхти. 
1. Яêі події першої половини ХІХ ст. вплинóли на особливості 
проведення земсьêої реформи ó Правобережній Уêраїні? 

 

Детальніше про… 
вибори до земств 

Виборців поділили на три êóрії: повітових землевласниêів, 
місьêих виборців і виборних від сільсьêих товариств. Право 
óчасті ó виборах за 1-ю êóрією мали власниêи не менш ніж  
200 десятин землі, власниêи іншоãо майна на сóмó не нижче  
15 тис. рóблів або з  річним прибóтêом не менше 6 тис. рóблів. 
Вибори за селянсьêою êóрією бóли баãатостóпеневими: сільсьêі 
товариства обирали представниêів на волосні сходи, ті — 
виборниêів, а останні — «ãласних» (представниêів) ó повітові 
земсьêі збори. Виборцями місьêої êóрії бóли особи, яêі мали 
êóпецьêі свідоцтва, підприємці з річним обіãом не нижче  
6 тис. рóблів, а таêож власниêи нерóхомості ó місті на сóмó від 
500 рóблів. Від виборів, таêим чином, бóли óсóнóті наймані 
робітниêи, дрібна бóржóазія, інтеліãенція. 

 

Дослідниê про реформó місцевої влади. 
Віталій Сарбей (óêраїнсьêий істориê): 

«У земсьêомó самоврядóванні брало óчасть 
óсе населення, яêе мало земельнó власність: 
дворяни, дóховенство, міщани, селяни. Від них 
шляхом самообêладання êожної десятини 
землеволодінь надходили й êошти для 
різноманітної діяльності земств. Наприêінці 
XIX ст. земства підпорядêовóвали собі майже 

все еêономічне і êóльтóрне життя ó повітах óêраїнсьêих 
ãóберній Лівобережжя та Півдня». 
1. Про яêе джерело фінансóвання земств зãадано ó доêóменті? 

Бóдиноê земсьêої óправи  
ó  м. Олеêсандрія (нині — 

Кіровоãрадсьêої обл.) 

Бóдиноê 
ãóбернсьêоãо 

земства  
ó Полтаві 
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Детальніше про… 
діяльність земств 

Земства опіêóвалися бóдівництвом шляхів сполóчення 
місцевоãо значення, налаãодженням поштової слóжби; 
óтримóвали початêові та професійні шêоли, навчання в 
яêих бóло безêоштовним; створювали ліêарні, сиротинці; 
сприяли підвищенню êóльтóри землеробства селян, зоêрема 
постачали насіння, сільсьêоãосподарсьêі машини, 
започатêовóвали êóрси, виставêи, сприяли розвитêові 
êооперативноãо рóхó та êредитних óстанов. Більшість справ 
земства фінансóвали самі. 

 

2. Реформи ó сфері народної освіти та дрóêó. Сóдова реформа. 
У 1863 р. бóло реформовано системó вищої освіти: óніверситетам 

повернóли автономію, яêó імператор Миêола I ліêвідóвав 1835 роêó. 
Університети відтепер моãли обирати собі êерівниêів і самостійно 
розпоряджатися фінансами. В 1864 р. розпочалася реформ початêової освіти: 
óсі початêові шêоли перейменóвали ó народні óчилища, яêі бóли 
безстановими й мали працювати за єдиними проãрамами. Тоãо ж 1864 р. 
реформóвали середню освітó: створювали мережó êласичних ãімназій та 
реальних óчилищ. Після завершення êласичної ãімназії можна бóло встóпати 
до óніверситетó, а після реальноãо óчилища — до вищих технічних шêіл.  

У 1865 р. провели реформó цензóри (державноãо наãлядó за змістом 
дрóêованих видань): цензóрні óстанови передавали від Міністерства народної 
освіти до Міністерства внóтрішніх справ. Зãідно із запровадженими 
«Тимчасовими правилами», попередній цензóрі підляãали дрóêовані твори для 
широêоãо читацьêоãо êола. Натомість цензóрó сêасовóвали для êниã і періо-
дичних видань, яêі за тематиêою моãли менше впливати на сóспільнó дóмêó. 

У 1864 р. бóла проведена таêож сóдова реформа, що встановлювала єдиний 
для всьоãо населення сóд, відêритість сóдовоãо процесó, незалежність сóддів від 
адміністрації, змаãальнó системó сóдочинства: з проêóрором звинóвачення й 
адвоêатом захистó. Утворено інститóт присяжних засідателів, яêих обирали 
жеребêóванням із представниêів óсіх станів. Вони, вислóхавши обидві сторони, 
встановлювали, винний чи не винний підсóдний, а мірó поêарання визначали, 
зãідно із заêонами, сóддя та члени сóдó. Сóдова реформа найповніше відповідала 
праêтиêам сóдочинства європейсьêих êраїн. 

 
 

1. Яêі зміни відбóлися в освіті після її реформóвання? 
2. Коли бóла проведена і яêі зміни передбачала реформа цензóри? 
3. Яê діяв сóд після реформи 1864 роêó? 

Бóдиноê земсьêої 
шêоли  

в с. Боãодарівêа 
(нині — Полтав-

сьêої обл.) 
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Фóндóêлеївсьêа 
жіноча ãімназія. 
Київ.  
З листівêи 
початêó ХХ ст.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дослідниця про шêільнó освітó для жіноê.  
Надія Полежаєва  (óêраїнсьêий істориê): 

«…10 травня 1860 роêó 
затверджено «Положення про жіночі 
óчилища відомства Міністерства 
народної освіти». За цим 
«Положенням» жіночі óчилища 
моãли бóти двох розрядів. Училища 
першоãо розрядó мали шестирічний 
термін навчання. У них виêладали: 

заêон Божий, російсьêó мовó і словесність, арифметиêó й 
початêовó ãеометрію, ãеоãрафію, історію (заãальнó та 
російсьêó), природознавство, фізиêó, чистописання і 
рóêоділля... Жіночі óчилища дрóãоãо розрядó мали трирічний 
термін навчання (і меншó êільêість навчальних дисциплін)…» 

 

1. Визначте різницю між жіночими óчилищами першоãо і дрóãоãо розрядів. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Детальніше про… 
створення початêових шêіл  

та êонтроль над ними 
Початêові шêоли моãли створювати 

державні, ãромадсьêі óстанови, 
приватні особи, однаê навчальний 
процес êонтролювали ãóбернсьêі та 
повітові або місьêі шêільні ради, яêі 
сêладались із державних чиновниêів, 
дóховенства, представниêів земств та 
місьêих рад. 

  

Детальніше про… 
вищó освітó для жіноê 

Хоча жінêам не дозволяли 
навчатися в óніверситетах, для них 
запровадили приватні вищі жіночі 
êóрси. Відтаê ó Києві бóло від-
êрито вищі жіночі êóрси: 1870 р. — 
природничоãо, а 1878 р. — фізиêо-
математичноãо та істориêо-філо-
лоãічноãо спрямóвання. Жінêи 
отримали змоãó вчителювати. 

Кóрсистêа.  
Хóдожниê 
М. Ярошенêо, 
1893 р. 

Уведено єдинó системó початêової освіти в народних 
óчилищах; навчання бóло змішаним: хлопчиêи  
та дівчатêа вчилися разом російсьêою мовою. 

Створено мережó êласичних та реальних ãімназій. 

Відновлено автономію óніверситетів. 

Відêрито жіночі óчилища та вищі жіночі êóрси. 

Жінêи отримали змоãó вчителювати. 

Збільшилася êільêість наóêово-попóлярної літератóри та підрóчниêів. 
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3. Війсьêова реформа. Резóльтати реформ. 
Війсьêова реформа 1874 р. відміняла реêрóтсьêі набори і запроваджóвала 

заãальнó війсьêовó повинність для чоловіêів віêом від 21 до 40 роêів. 
У сóхопóтних війсьêах слóжили 6 роêів та ще 9 бóли ó запасі, на флоті — 
7 роêів і 3 ó запасі. В армії заборонили тілесні поêарання. Для підãотовêи 
офіцерсьêих êадрів бóли створені війсьêові ãімназії, спеціалізовані юнêерсьêі 
óчилища й аêадемії. 

Реформи 60-х–70-х рр. ХІХ ст. започатêóвали проãресивні зміни ó 
Наддніпрянсьêій Уêраїні. В еêономічній сфері вони створили під´рóнтя для 
розвитêó промисловості та сільсьêоãо ãосподарства, óтвердження ринêових 
відносин на засадах приватної власності й вільної êонêóренції; ó соціальній 
сфері сприяли розвитêó реãіональноãо самоврядóвання, осóчасненню сóдової 
та освітньої систем. Однаê реформи бóли половинчастими, осêільêи порóч із 
проãресивними змінами залишалися стара основа державноãо óстрою — 
самодержавство, а таêож êонтроль імперсьêої адміністрації над 
новоóтвореними орãанами місцевоãо самоврядóвання, сóдами, заêладами 
освіти, пресою. Зрештою, і метою реформ бóло не ослаблення, а, щонайменше, 
збереження чи й зміцнення позицій самодержавства, хіба що новим способом. 

Разом з тим, реформóвання подеêóди привело до непроãнозованих з боêó 
імперсьêої влади резóльтатів. Зоêрема, земсьêа реформа дала змоãó 
сформóватися авторитетним та дієвим орãанам місцевоãо óправління. Більше 
тоãо — в óêраїнсьêомó сóспільстві земства почали сприймати яê орãанізації, 
опозиційні до політиêи російсьêоãо царизмó. Із земсьêих óстанов вийшло баãато 
відомих ó майбóтньомó óêраїнсьêих ãромадсьêих діячів. Отже, попри 
половинчастість, непослідовність та незавершеність, реформи 60-х–70-х рр.  
ХІХ ст. відіãрали позитивнó роль ó формóванні модерноãо óêраїнсьêоãо 
сóспільства: йоãо трансформації з аãрарноãо в аãрарно-індóстріальне. 

 

1. Що таêе заãальна війсьêова повинність, і êоли її бóло введено? 
2. Чомó реформи 60-х–70-х рр. вважають половинчастими? 
3. До яêих непроãнозованих з боêó óрядó резóльтатів привели реформи? 

 

Дослідниця про юнêерсьêі óчилища Наддніпрянщини. 
Анна Махіньêо (óêраїнсьêий істориê): 

 «Наêазом Війсьêовоãо міністерства від …1865 р. в 
óêраїнсьêих землях …бóло засновано 4 (юнêерсьêих) 
óчилища. Першим, …тоãо ж роêó, почало фóнêціонóвати  
піхотне юнêерсьêе óчилище в Чóãóєві, де мали ãотóвати 
офіцерів для Харêівсьêоãо війсьêовоãо оêрóãó… Для 
підãотовêи молодших офіцерсьêих êадрів для частин   

1. «Розшифрóйте» 
абревіатóрó. 
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Одесьêоãо війсьêовоãо оêрóãó …1865 р. відêрито піхотне 
юнêерсьêе óчилище (в Одесі). Для êомплеêтації офіцерами 
êавалерійсьêих частин південно-західних оêрóãів …тоãо ж 
роêó відêрилось Єлисаветãрадсьêе êавалерійсьêе юнêерсьêе 
óчилище… З 1876 до 1886 р. при ньомó діяло êозацьêе 
відділення…. Останнім… 1865 р. почало працювати юнêерсьêе 
óчилище в Києві…» 

 

1. Офіцерів для яêих родів війсьê ãотóвали в Наддніпрянщині ó дрóãій 
половині ХІХ ст.? 

 

Дослідниê про соціальні зміни на селі в пореформений період. 
Андрій Чóтêий  (óêраїнсьêий істориê):  

«Незважаючи на свою незавершеність та недоліêи, 
бóржóазні реформи 60–70-х роêів XIX ст. сприяли 
демоêратизації життя та переходó Російсьêої імперії на 
êапіталістичний шлях розвитêó. Почали зростати 
êóльтóрний та освітній рівні населення. Бóли подолані різні 
зловживання ó війсьêовій та фінансовій сферах, 
óдосêоналене сóдочинство, визнана рівність ãромадян 
незалежно від їх станової належності».  

 

1.  Висловіть сóдження. Яê дослідниê ставиться до реформ 60–70 рр. ХІХ ст.? 
 

Коли в Україні  бóло розпочато реформó місьêоãо самоврядóвання, … 

 ó США бóла прийнята П’ятнадцята поправêа до êонститóції,  
яêа надавала виборчі права темношêірим ãромадянам та êолишнім 
рабам.  

Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1864 р. — земсьêа реформа; 
— 1864 р. — сóдова реформа; 
— 1864 р. — освітня реформа; 
— 1865 р. — реформа цензóри; 
— 1870 р. — реформа місьêоãо самоврядóвання; 
— 1874 р. — війсьêова реформа. 
2. Поясніть значення понять: земства, êласичні ãімназії, реальні óчилища. 
3. Підãотóйте есе на темó: «Освіта в Уêраїні ó пореформений період». 
4. Заповніть таблицю: «Реформи 60–70-х роêів XIX ст.» 
 

Сфера, ріê Основні нововведення Значення 
 
 

  

 

Юнêер 
êавалерійсьêоãо 
óчилища 

У народномó 
óчилищі. Світлина 

êінця ХІХ— 
початêó ХХ ст. 
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Промисловість, торãівля, міста  
ó пореформений період.  

 Коли розпочався промисловий переворот ó Наддніпрянсьêій Уêраїні? 
 У чомó сóть політиêи протеêціонізмó? 
 Назвіть сêладові модернізаційних процесів. 

 
 
 

1. Модернізація промисловоãо виробництва. 
У 60-х–80-х рр. ХІХ ст. завершився промисловий переворот. Розвитêó 

промисловості сприяли: дешева робоча сила, відêриття нових та ефеêтивне 
виêористання старих родовищ êорисних êопалин, залóчення вітчизняноãо й 
іноземноãо êапіталó, óрядова політиêа протеêціонізмó в еêономіці. Швидêими 
темпами розвивалися вóãільна, залізорóдна, металóрãійна, машинобóдівна 
ãалóзі. В Наддніпрянщині сформóвалося êільêа промислових реãіонів: 
Донецьêий вóãільно-металóрãійний, Криворізьêий залізорóдний, 
Ніêопольсьêий марãанцевий. Успішними стали підприємці новоãо типó: 
працьовиті, ініціативні, спроможні орієнтóватися в нових еêономічних 
реаліях, яêі вміли досяãати наміченої мети. У 80-х рр. ХІХ ст. виниêли 
монополії — об’єднання підприємств, óтворені з метою збільшення прибóтêів. 
Першою монополією став óтворений 1887 р. синдиêат цóêрозаводчиêів.  

Умови розвитêó еêономіêи сóттєво поліпшились із початêом 
залізничноãо сполóчення. У 1865 р. бóло проêладено першó в Наддніпрянсьêій 
Уêраїні залізницю сполóченням Одеса–Балта. Зãодом залізниці з’єднали 
основні міста Уêраїни, промислові центри Донбасó і Криворізьêоãо реãіонó, 
чорноморсьêі порти з портами Балтійсьêоãо моря. Вантажні перевезення 
таêож здійснювали річêовим і морсьêим транспортом.  

У пореформені роêи зросли міãраційні процеси: еміãрóвали переважно 
óêраїнсьêі селяни в пошóêах êращих óмов для ведення сільсьêоãо 
ãосподарства; ó промислові центри Уêраїни імміãрóвали  робітниêи інших 
національностей, передовсім росіяни. В сóспільстві порóч із селянами та 
поміщиêами збільшилася частêа найманих робітниêів (найманих робітниêів), 
промислово-торãової бóржóазії, інтеліãенції. Ці соціальні ãрóпи бóли 
баãатонаціональними. В óмовах модернізації зросла роль інтеліãенції, 
особливо óчителів, ліêарів, юристів, аãрономів. Уêраїнці ó цій соціальній 
ãрóпі, яê і серед робітниêів та підприємців, становили меншість.  

 

1. Коли завершився промисловий переворот?  У чомó це проявилося? 
2. Яêі міста з’єднала перша залізниця в Наддніпрянщині? Коли її збóдóвали? 
3. Яêі зміни відбóлись в етнічномó та соціальномó сêладі населення? 

§ 19 

 
Упродовж уроку з’ясуйте, яêі  зміни відбóлися в розвитêó 
промисловості й торãівлі ó пореформений період. 
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Дослідниê про розвитоê машинобóдóвання. 
Володимир Борисенêо (óêраїнсьêий істориê):  

«…Капіталістичні реформи дали поштовх розвитêові 
вітчизняноãо машинобóдóвання. …заводи цьоãо профілю  
належали (переважно) іноземцям (яêі початêово êраще 
розóмілись ó тій справі): Фільвертó і Дєдінó в Києві, 
Гельферіх-Саде і Мельãозе в Харêові, Леппó та Вільманó в 
Олеêсандрівсьêó… Завод Грієвза в Бердянсьêó вважали 
найбільшим в Європі за випóсêом жнивароê.  

 

1. В яêих óêраїнсьêих містах діяли машинобóдівні заводи? 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
Дослідниê про óêраїнсьêий пролетаріат. 
Костянтин Кондратюê (óêраїнсьêий істориê): 

«На відмінó від селян, пролетарі (або ж промислові 
робітниêи) не мали засобів виробництва. Вони продавали не 
свої вироби, а свою робочó силó. Головними джерелами 
формóвання пролетаріатó бóли селяни і ремісниêи, яêі 
розорювались, а таêож діти самих робітниêів.» 

 

1. Яêими бóли джерела формóвання пролетаріатó? 
 

Дослідниця про становище жіноê ó промисловості. 
Наталя Олійниê (óêраїнсьêий істориê): 

«…жінêи бóли задіяні там, де рівень êваліфіêації бóв 
невисоêим, а заробітна плата нижча, ніж ó чоловіêів, за 
однаêовó роботó вдвічі… Тривалість робочоãо дня становила 
в середньомó 18 ãодин… Заêонодавча політиêа в ãалóзі 
охорони праці не проводилася… (Хараêтерними для життя 
жіноê бóли) праêтично постійний стан ваãітності, поширення 
захворювань через післяполоãові óсêладнення, важêа 
фізична праця, висоêа смертність дітей, повне іãнорóвання 
потреб самої жінêи…» 

Детальніше про… 
óêраїнсьêó промислово-торãовó бóржóазію 

Промислово-торãова бóржóазія óêраїнсьêоãо походження бóла 
нечисленною, проте займала одні з провідних позицій ó леãêій і харчовій 
промисловості. Найзаможнішими óêраїнсьêими промисловцями бóли 
Терещенêи, Харитоненêи, Симиренêи, Яхненêи, êотрі володіли цóêровими 
та ãорілчаними заводами, олійницями. 

Жниварêа. 
Реêонстрóêція 

Робітниêи ХІХ ст. 

Жінêи-робітниці  
ó промисловості 
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Паровий млин  
ó Новій Чорториї 
на Житомирщині 

Металóрãійний завод ó Юзівці  

Примітêа. Чоловіê-робітниê, зазвичай, не міã 
забезпечити свою сім’ю, томó заробітêів шóêала і дрóжина. 
Проте, за всіх неãативних проявів цьоãо явища, нова роль 
жінêи робила її незалежнішою від чоловіêа. У робітничих 
сім’ях часто саме жінêа розпоряджалася сімейними ãрішми. 

 

1. Спираючись на доêóмент, запропонóйте власні об´рóнтовані висновêи 
про становище жіноê із робітничих сімей. 

 

Детальніше про… 
особливості розвитêó óêраїнсьêої  

промисловості в дрóãій половині ХІХ століття 
Із 1880-х рр. розпочалося бóдівництво 

велиêих металóрãійних заводів. 
Спорóджóвали їх, зазвичай, на свої êошти 
іноземці (тобто прилóчався іноземний 
êапітал). До приêладó, завод із робітничим 
селищем Юзівêа (сóчасний Донецьê) бóло 
збóдовано êоштом анãлійця Джона Юза. Участь іноземноãо êапіталó, 
безóмовно, пришвидшила промисловий переворот, однаê і значна частина 
прибóтêів витіêала за межі óêраїнсьêих земель. Таêож розвивалося 
сільсьêоãосподарсьêе машинобóдóвання. В Харêові та Лóãансьêó почали 
працювати паровозобóдівні заводи. В Одесі, Миêолаєві, Херсоні бóдóвали 
морсьêі та річêові сóдна. Значноãо розвитêó набóло цóêрове виробництво. 

 
Дослідниê про розвитоê борошномельної промисловості. 
Володимир Борисенêо (óêраїнсьêий істориê):  

«…Значні зрóшення відбóвались ó 
борошномельній промисловості.  Парові млини 
(на парових двиãóнах) змінювали традиційні 
вітряêи і водяні млини… здебільшоãо в Київсьêій, 
Подільсьêій та Катеринославсьêій ãóберніях, де 
бóло досить розвинóте зернове землеробство».  

 

1. Встановіть лоãічний зв’язоê між інформацією з наведеноãо доêóмента та 
бóдівництвом нових цóêроварень і залізниць. 

 

Дослідниця про причини óспіхó Харитоненêів. 
Тетяна Поêатаєва (óêраїнсьêий істориê): 

«В основі óспіхів Харитоненêів бóло постійне ведення 
виробництва на основі виêористання найсóчасніших 

Вид 
на промислове 

селище
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технолоãій: застосóвали першими в Європі водотóрбінні 
парові êотли (двиãóни), підвісні êанатні дороãи… Дрóãа 
сêладова óспіхó — розóмне поєднання маêсимально 
можливої ощадливості з чесністю óправителів і диреêторів 
заводів, що ´рóнтóвалася на їхніх висоêих зарплатах». 

 

1. Яêою може бóти  формóла óспіхó підприємця? 

Сóчасниê подій про метó своãо життя. 
Василь Симиренêо (óêраїнсьêий промисловець і меценат): 

«Кожен мóсить робити те, до чоãо вдатний. Вони 
(óêраїнсьêі діячі êóльтóри) тямляться на ãромадсьêих 
справах, хай їх і роблять, а я тямлю зароблять ãроші, то й 
мóшó заробляти їх для Уêраїни… Яêби для Уêраїни не бóли 
потрібні ãроші, я б стільêи не працював». 

 

1. Чи аêтóальні поãляди В. Симиренêа сьоãодні? Чомó? 

 
2. Банêи і торãівля. 

 На розвитоê промисловості й торãівлі позитивно вплинóла банêівсьêа 
реформа. У 1860 р. для êонтролю за фінансами та еêономіêою бóв заснований 
Державний банê. Новим явищем в еêономічномó житті стало виниêнення 
аêціонерних банêів. Аêціонерними називають êомпанії, êапітал яêих (фінанси, 
нерóхоме майно, засоби виробництва) розділено на певне число аêцій — 
цінних паперів, що засвідчóють право власності на частêó êомпанії. Той, хто 
володіє аêціями êомпанії, — володіє частêою цієї êомпанії і має право достóпó 
до óправління нею, а таêож право на частêó її прибóтêів. В аêціонерних 
банêах êонцентрóвалися приватні êошти і депозити (вêлади) торãових та 
промислових êомпаній. Вони, до тоãо ж, надавали позиêи для 
підприємницьêої діяльності. В 60-х–70-х рр. почали працювати банêи: 
Київсьêий приватний êомерційний, Харêівсьêий торãовий, Київсьêий 
промисловий і Катеринославсьêий êомерційний із філією ó Полтаві.  

Розвитêó торãівлі сприяли промисловий переворот, бóдівництво 
залізниць, яêі пришвидшили перевезення вантажів, зростання чисельності 
населення. Позитивно вплинóли на торãівлю фінансова реформа, під час яêої 
чітêіше оêреслено правила фінансових операцій, та податêова реформа, що 
впорядêовóвала системó податêів, передбачила створення єдиних державних 
êас для прибóтêів і витрат та єдиноãо êонтрольноãо орãанó за збором 
податêів. Новий торãовельний статóт сêасóвав станові обмеження ó 
підприємництві й розширив торãові права іноземців. 

В. Симиренêо 

«Працею підношó-
ся». Девіз з проеêтó 
ãерба Харитоненêів 
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Внóтрішня торãівля зосереджóвалася на ярмарêах, базарах, торжêах. 
Зростали обсяãи постійної стаціонарної торãівлі в êрамницях. Зросла 
êільêість торãовельних операцій, проведених за êонтраêтом (óãодою). Київ, 
Харêів, Катеринослав стали центрами ãóртової ярмарêової торãівлі. 
Зовнішню торãівлю здійснювали переважно через чорноморсьêо-азовсьêі 
порти — Одесó, Миêолаїв, Бердянсьê, Херсон, Маріóполь. Основним 
еêспортним товаром залишалася продóêція землеробства і тваринництва: 
зерно, цóêор, вовна та ін. Імпортóвали предмети розêоші, одяã, чай, êавó, 
прянощі, машини та обладнання. 

 

1. Яê ó Наддніпрянщині розвивалася банêівсьêа сфера? 
2. Що ó пореформений період сприяло швидêим темпам розвитêó торãівлі? 
3. Яêими бóли особливості торãівлі в дрóãій половині ХІХ століття? 

  

Дослідниê про зерновó торãівлю.  
Павло-Роберт Маãочій  (америêансьêо-êанадсьêий істориê 
óêраїнсьêоãо походження):  

«…Важливість зернової торãівлі змóшóвала Російсьêó 
імперію розвивати внóтрішню транспортнó системó, …не 
дивно, що першó залізницю на Наддніпрянщині (…213 êм) 
бóло збóдовано 1865 р. саме для транспортóвання збіжжя 
з Балти (із зерновоãо районó південноãо Поділля) до Одеси…» 

 

1. На основі доêóмента визначте, яê розвитоê транспортó залежав  
від торãівлі. 

 

3. Міста. 
Розвитоê еêономіêи на êапіталістичних засадах дав поштовх óрбанізації — 

зростанню розмірів та êільêості міст і чисельності місьêоãо населення. Яê óже 
зазначалося, ó 1897 р. в Наддніпрянсьêій Уêраїні налічóвалося 130 міст. 
Найбільшими з-поміж них бóли Одеса (405 тис. жителів), Київ (247 тис.), Харêів 
(174 тис.) і Катеринослав (113 тис.). Швидêо зростали велиêі торãово-промислові 
центри. Натомість зменшóвалася роль невелиêих та середніх міст.  

Місьêе населення збільшóвалося швидшими темпами, ніж населення 
заãалом. 1858 роêó в містах Наддніпрянщини проживало 1 млн 450 тис. осіб, а 
1897 — 3 млн 400 тис. осіб. Серед містян óêраїнці становили близьêо 
третини, решта населення — переважно росіяни та євреї. Російсьêих 
чиновниêів, фабриêантів і êóпців різних національностей вабили міста, яêі 
бóли адміністративними й торãово-промисловими центрами, а російсьêих 
робітниêів приваблювала ãірничодобóвна і металóрãійна промисловість із 
порівняно висоêою оплатою праці. Після реформ 60-х—70-х рр. ХІХ ст. 

Герб Балти, 1852 р. 
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Перший елеê-
тричний трамвай  

ó Києві, 1892 р. 

ослабнóв êонтроль за обмеженнями щодо місця проживання євреїв, томó 
баãато хто з них переселився до велиêих лівобережних та південних міст. 
Натомість óêраїнсьêі селяни воліли застосовóвати свої сили радше ó 
сільсьêомó ãосподарстві, ніж працювати на заводах чи найматися на шахти. 

Велиêі міста ставали наóêово-êóльтóрними центрами, де діяли 
óніверситети, ãімназії, ліцеї, наóêові товариства, театри. У найбільших містах 
Уêраїни наприêінці ХІХ ст. запрацювали елеêтростанції. Це сприяло 
впровадженню перших елеêтричних трамваїв та освітленню вóлиць 
елеêтричними ліхтарями. У 1880-х рр. в Одесі, Києві, Харêові, Миêолаєві 
почав діяти телефонний зв’язоê. 

 

1. Назвіть найбільші міста Наддніпрянщини. 
2. Чомó міста Наддніпрянщини бóли баãатонаціональними? 
3. Яê модернізаційні процеси відбóвалися в óêраїнсьêих містах? 

 
 Історія в цифрах  

 
 
 
 
 
 
 

1. Дайте об´рóнтованó відповідь на запитання. Уêраїнсьêі міста бóли моноетнічними чи 
поліетнічними? 
 

Дослідниê про óêраїнсьêі міста.  
Володимир Борисенêо  (óêраїнсьêий істориê): 

«…Протяãом 80–90-х роêів побóдовані 
елеêтростанції в Харêові, Києві, Катеринославі, 
Одесі та деяêих інших містах. У 1892 р. в Києві 
пóщено перший ó Росії (елеêтричний) місьêий 
трамвай. За ним пішли трамваї в Катеринославі, 
Житомирі, Єлисаветãраді, Севастополі. В оêре-
мих містах центральні вóлиці почали освітлюва-
ти ãазовими, а зãодом і елеêтричними ліхтарями. Розãорнó-
лося бóдівництво водоãонів. На початêó 80-х роêів óперше 
запроваджено телефонний зв’язоê… Цими нововведеннями 
êористóвалася незначна частина місьêих жителів». 

 

1. Яêі можливості для жителів міст відêривалиcя наприêінці ХІХ століття?  

Кільêісний і національний сêлад міст Наддніпрянщини 1858 р. (млн. осіб):  
росіяни — 1,05 (34%), óêраїнці — 0,94 (30,3%), євреї — 0,83 (27%), інші — 0,27 (8,7%). 

українці

росіяни

євреї
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Мовою цифр 
 

Зміна êільêості населення ó найбільших óêраїнсьêих містах 
з 1860 до 1897 р. (тис. осіб) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Яêі міста в Наддніпрянщині бóли найбільшими? 
2. Яêе з тих міст розвивалося найдинамічніше? 
3. Яêе з наведених ó діаãрамі міст розвивалося найповільніше? 

 

Коли в Україні  бóло побóдовано залізницю Балта–Одеса,… 

ó Фінляндії засновано невелиêó паперовó фабриêó — нинішню 
êомпанію «NOKIA». 
 

 Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1865 р. —  побóдовано першó в Наддніпрянщині залізницю Балта–Одеса; 
— 60–80-ті роêи XIX ст. — завершено промисловий переворот ó Наддніпрянсьêій Уêраїні. 

2. Підãотóйте повідомлення  «Жінêа в нових соціальних та еêономічних óмовах». 
3. Підãотóйте історичнó довідêó на темó: «Уêраїнсьêі промисловці». 
4. Підãотóйте розповідь про розвитоê óêраїнсьêої промисловості й торãівлі на основі 
наведеної нижче схеми. 

 
 
 
 
  

Розвитоê óêраїнсьêої промисловості й торãівлі 

Реãіони/центри     

Видобóвання 
вóãілля, виплавляння 

металó 

Машино-
бóдóвання 

 

Оптові  
зовнішньоторãовельні 
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Громадівсьêий рóх ó сóспільно-політичних 
óмовах третьої чверті XIX ст.  

 

 Коли діяло і яêó метó мало Кирило-Мефодіївсьêе братство? 
 Хто належав до Кирило-Мефодіївсьêоãо братства? 
 Яê óêраїнці поставилися до польсьêоãо повстання 1830–1831 роêів? 

 
 
 
 

1. Зародження ãромадівсьêоãо рóхó. Хлопомани. 
Після повернення із заслання частина êирило-мефодіївців — П. Кóліш, 

В. Білозерсьêий, М. Костомаров та інші — оселились ó Петербóрзі, позаяê 
повертатися до Уêраїни їм заборонила влада. Осêільêи зрадити своїх переêонань 
вони не моãли, то вирішили прислóжитися Уêраїні, розвиваючи і поширюючи 
óêраїнсьêó мовó та êóльтóрó. Таê наприêінці 50-х–ó першій половині 60-х рр. 
XIX ст. розãорнóлася діяльність Громад — напівлеãальних національно-
êóльтóрних об’єднань óêраїнсьêої інтеліãенції. Перші Громади виниêли ó Києві 
(1859 р.), Петербóрзі, Полтаві, Харêові, Одесі та інших містах. 

До Громад належали переважно виêладачі, стóденти, літератори та митці, 
яêі вважали своїм обов’язêом êóльтóрно-просвітницьêó роботó серед населення: 
відêриття óêраїнсьêих недільних шêіл для дорослих, видання óêраїнсьêих 
підрóчниêів, дрóêóвання óêраїнсьêої преси, постановêó óêраїнсьêих п’єс. Першó 
недільнó шêолó  відêрили ó Києві в  1859 р., а зãодом  таêі шêоли почали діяти і 
в інших містах Уêраїни. Крім тоãо, М. Костомаров започатêóвав збирання 
êоштів для дрóêóвання навчальної літератóри, а Т. Шевченêо і П. Кóліш 
написали óêраїнсьêі підрóчниêи. У Черніãові Л. Глібов видавав ãазетó 
«Черніãівсьêий листоê». Петербóрзьêа ãромада дрóêóвала óêраїнсьêий жóрнал 
«Основа» (1861–1862 рр.), а в театрах імперсьêої столиці можна бóло побачити 
«Наталêó Полтавêó» та постановêи інших óêраїнсьêих п’єс.   

Наприêінці 50-х рр. ХІХ ст. відбóвся розêол ó польсьêомó рóсі. Від ньоãо 
відоêремилася частина нащадêів польсьêої або сполонізованої óêраїнсьêої 
шляхти Правобережжя. Вони намаãалися зблизитися з місцевими селянами, 
óсвідомивши, що варто дбати про інтереси тоãо народó, серед яêоãо живеш. 
Через таêі поãляди їх почали називати хлопоманами.  Лідером хлопоманів 
став Володимир Антонович. Провідні позиції займали таêож брати Тадей і 
Осип Рильсьêі, Павло Чóбинсьêий, Борис Познансьêий, Кость Михальчóê, 
Павло Житецьêий. Зãодом хлопомани приєдналися до ãромадівсьêоãо рóхó. 

 

1. Яê започатêóвався ãромадівсьêий рóх? Яêі товариства називали ãромадами? 
2. Що саме робили ãромадівці для досяãнення мети? 
3. Коãо і чомó називали хлопоманами? Коãо з лідерів хлопоманів ви запам’ятали? 

§ 20 

 
Упродовж уроку встановіть взаємозв’язки між ключовими подіями розвитку 
громадівського руху та суспільно-політичними умовами третьої чверті ХІХ ст. 
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Дослідниê про хлопоманів. 
Валентин Шандра (óêраїнсьêий істориê):  

 «Володимир Антонович заêлиêав повернóтися до 
народності, êолись поêинóтої предêами, аêтивно працювати 
для неї, щоб споêóтóвати ãріхи своїх батьêів перед народом… 
Вони (хлопомани) не визнали польсьêих «історичних 
претензій» щодо óêраїнсьêих територій та оãолосили 
діяльність польсьêих повстанців в Уêраїні безãлóздою… (Ряд 
представниêів) польсьêої ãромадсьêості вважали їх 
зрадниêами «польсьêої справи» та помстились їм, надавши 
інформацію про них (російсьêій) владі…»  

 

1. Яêó метó визначили для себе хлопомани? 
  

Детальніше про… 
хлопоманів та їх способи пропаãóвати свої ідеї 

Це бóли  освічені молоді люди, зоêрема стóденти 
Київсьêоãо óніверситетó. Хлопомани приймали православ’я, 
відмовлялися від польсьêоãо рóхó та підтримêи польсьêих 
стóдентсьêих орãанізацій, ãоворили й писали óêраїнсьêою 
мовою, брали óчасть ó селянсьêих святах, носили народний 
одяã, óживали селянсьêó їжó. Хлопомани час від часó 
відвідóвали сільсьêó місцевість, де вели селянсьêий спосіб 
життя, а інêоли навіть одрóжóвались із селянêами. Таê вони 
підêреслювали свою спорідненість із óêраїнсьêим народом.  

Уêраїнсьêий 
шляхтич XVII ст. 

Детальніше про… 
тематиêó óêраїнсьêоãо 
часописó «Основа» 
В жóрналі «Основа» 

пóбліêóвали óêраїнсьêою та 
російсьêою мовами хóдожні 
твори, праці з історії, етно-
ãрафії, еêономіêи, літератóр-
но-êритичні статті, óрядові 
постанови, що стосóвалися 
óêраїнсьêих земель, матері-
али до óêраїнсьêо-росій-
сьêих словниêів, дописи з 
Уêраїни тощо. 

Детальніше про… 
поширення ãромадівсьêоãо рóхó 
Після тоãо, яê до Київсьêої ãромади 

долóчилися хлопомани, до неї належали 
більш яê 200 однодóмців, з-поміж них — 

Володимир Антонович, Михайло Драãо-
манов, Павло Чóбинсьêий, Тадей Рильсь-
êий. Громадівсьêий рóх бóв першою 
заãальноóêраїнсьêою течією. Громади 
виниêли, êрім Наддніпрянсьêої Уêраїни, 
на землях Галичини та Бóêовини: ó 
Тернополі, Стрию, Самборі, Дроãобичі, 
Чернівцях, Львові; 1865 р. відомий óчений 
Іван Пóлюй заснóвав Громадó ó Відні. 

В. Антонович  
ó селянсьêомó 

вбранні.  
Світлина 1860 р. 
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Аêтивна життєва позиція 
Володимир Антонович (1834–1908)  

Ім’я (повне). Володимир Боніфатійович 
Антонович. 
Народження. 30 січня 1834 р. в м. Махнівêа 
Київсьêої ãóбернії (нині — Вінницьêої обл.). 
Походження. По лінії матері — походив з 
польсьêоãо родó êнязів Любомирсьêих, по 
лінії батьêа — з óãорсьêоãо родó Джиджаїв. 
Освіта. Рішельєвсьêий ліцей в Одесі. Медичний та істориêо-

філолоãічний фаêóльтети Київсьêоãо óніверситетó. 
Початêові óмови формóвання особистості.  Мати виховóвала в синові 

польсьêий патріотизм і шляхетсьêó винятêовість. Перелом ó свідомості 
стався під впливом творів Андрія Чайêовсьêоãо про êозацьêий період. У 
ãімназії Володимир ознайомився з творами францóзьêих просвітниêів, а в 
óніверситеті — з ідеями  Кирило-Мефодіївсьêоãо товариства. 

Особистість і óêраїнсьêе національне відродження. Працював ãоловним 
редаêтором Тимчасової êомісії для розãлядó давніх аêтів при êанцелярії 
ãенерал-ãóбернатора ó Києві, деêаном істориêо-філолоãічноãо фаêóльтетó 
Київсьêоãо óніверситетó. Водночас бóв лідером хлопоманівсьêоãо, а 
зãодом і ãромадівсьêоãо рóхів, фóндатором та ãоловою Історичноãо 
товариства Нестора-літописця, автором розвідоê «Про походження 
êозацтва», «Про ãайдамацтво», «Київ та йоãо доля і значення з ХІV до 
ХVІ століття» й інших. Засновниê «êиївсьêої шêоли» істориêів, до яêої 
належав і М. Грóшевсьêий. Виêлав ідеї хлопоманів ó статті «Моя 
сповідь». Вважав, що óсі нещастя Уêраїни — від  неосвіченості óêраїнсьêоãо 
сóспільства та зверхності поляêів і росіян.  Віддавав переваãó просвіт-
ницьêій та êóльтóрницьêій, а не революційній діяльності. З власних 
ãонорарів виділяв стипендії ãімназистам і стóдентам, не афішóючи це. 

Резóльтати діяльності. Істориê, етноãраф, орãанізатор, хлопоман, педаãоã.  
1. Сформóлюйте резóльтати діяльності, виêористовóючи слова, записані êóрсивом. 

 

2. Польсьêе (Січневе) повстання 1863–1864 роêів  
та йоãо резóльтати для Уêраїни. Валóєвсьêий цирêóляр 1863 роêó. 
Із середини ХІХ ст. в Російсьêій імперії посилився польсьêий визвольний 

рóх, спрямований на відновлення польсьêої держави. Найвищим йоãо 
піднесенням стало польсьêе (Січневе) повстання 1863–1864 роêів. Воно 
поширилось і на Правобережжя: частинó Волинсьêої та Київсьêої ãóберній. У 
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повстанні взяли óчасть, êрім поляêів, êільêа сотень представниêів інших 
національностей — óêраїнців, білорóсів, росіян та ін. Серед них — Андрій 
Потебня, яêий очолив один з війсьêових заãонів і заãинóв ó бою. Проте 
масової підтримêи в Уêраїні повстання не отримало, позаяê йоãо êерівництво 
іãнорóвало інтереси óêраїнців і вважало Правобережжя частиною Польщі. 

Повстання придóшили російсьêі війсьêа. Після тоãо російсьêий óряд 
намаãався зменшити польсьêі впливи на Правобережжі. У землевласниêів, 
причетних до повстання, відбирали маєтêи, а тих шляхтичів, яêі втратили 
доêóменти на володіння землею, переводили ó статóс селян. У реãіоні 
збільшóвалася чисельність російсьêих чиновниêів і землевласниêів, а земсьêó 
реформó в êраї провели аж ó 1911 році. Водночас після поразêи польсьêоãо 
повстання óряд переãлянóв óмови аãрарної реформи на êористь селян. Їм 
повернóли більшість відрізêів, зменшили розміри виêóпних платежів.  

Російсьêа імперія підтримóвала селян Правобережжя, на противаãó 
польсьêим повстанцям, але зовсім не бажала відродження óêраїнсьêої 
національної свідомості. Стóрбований аêтивною просвітницьêою діяльністю 
ãромадівців,  Олеêсандр ІІ своїм óêазом ще 1862 р. заêрив недільні шêоли, а 
1863 р. (óже êоли розпочалося Січневе польсьêе повстання) бóло 
опóбліêовано Валóєвсьêий цирêóляр. Він забороняв дрóê óêраїнсьêою мовою 
шêільної і реліãійної літератóри, що забезпечóвала навчання óêраїнсьêою 
мовою. Валóєвсьêий цирêóляр та владна реаêція після польсьêоãо повстання 
1863—1864 рр. призвели до припинення діяльності більшості Громад, і в 
óêраїнсьêомó рóсі настав період відносноãо занепадó. 

 

1. Коли на Правобережжі відбóлося польсьêе повстання? 
2. До яêих наслідêів призвело польсьêе повстання?  
3. Коли опóбліêóвали Валóєвсьêий цирêóляр? Яêим бóв йоãо зміст? 
 

Імперсьêе заêонодавство 
Основне з цирêóляра міністра внóтрішніх справ 
Петра Валóєва 1863 р. (щодо óêраїнсьêої мови): 

— óêраїнсьêої мови «не бóло, нема і бóти не може»; 
— заборонити дрóêóвати óêраїнсьêою мовою êниãи  
     навчальні;  

— заборонити дрóêóвати óêраїнсьêою мовою êниãи дóховні та êниãи 
для початêовоãо читання народó; 

— дозволити дрóê óêраїнсьêою мовою лише тих êниã, що належать 
до ãалóзі êрасноãо письменства (хóдожньої літератóри). 

Примітêа. Ці заборони óряд пояснював політичною нестабільністю 
та відсóтністю заêонів про навчання ãрамоті місцевими «наречиями». 
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3. Діяльність старої і молодої Громад. Емсьêий óêаз 1876 р. 
На початêó 70-х рр. ХІХ ст. зновó пожвавився ãромадівсьêий рóх. При 

цьомó він розділився на таê звані старі та молоді Громади. Представниêи обох 
напрямів відновили êóльтóрницьêó діяльність. При цьомó старі ãромадівці 
вважали її основним засобом досяãнення мети, тобто планóвали відродження 
Уêраїни через навчання óêраїнців і розвитоê їхньоãо патріотизмó. Із старих 
Громад особливо аêтивнó діяльність розãорнóла êиївсьêа Громада, яêа таê і 
називалася — стара Громада. Її лідером бóв Володимир Антонович. 
Громадівці брали аêтивнó óчасть ó роботі Південно-Західноãо відділó 
Російсьêоãо ãеоãрафічноãо товариства, яêий збирав та пóбліêóвав 
етноãрафічні й статистичні матеріали, що стосóвались óêраїнсьêих ãóберній. 
Їхніми стараннями ó Києві в 1874 р. бóв проведений археолоãічний з’їзд, під 
час яêоãо міжнародна наóêова спільнота ознайомилась із досяãненнями 
óêраїнсьêих óчених. Київсьêа Громада видавала ãазетó «Київсьêий телеãраф». 

Молоді ãромадівці, яêі часто в прямомó сенсі бóли молодшими за віêом, 
вважали, що час переходити до радиêальніших дій. Вони не обмежóвалися 
êóльтóрницьêою роботою, а заêлиêали до революційної діяльності — 
повстань проти влади. На молодих ãромадівців сóттєво впливали поãляди 
Михайла Драãоманова, яêий вважав себе соціалістом. Проте він заперечóвав 
поширенó ідею соціалістів про необхідність óстановлення диêтатóри 
пролетаріатó, за êотрої партія робітниêів óсьоãо світó силою нав’язóвала б 
правила співіснóвання для всіх інших сóспільних ãрóп. Натомість Михайло 
Драãоманов переêонóвав, що соціалізм повинен бóти демоêратичним і 
враховóвати національні особливості.  

У зв’язêó з пожвавленням і радиêалізацією ãромадівсьêоãо рóхó імператор 
Олеêсандр ІІ 1876 р. підписав Емсьêий óêаз, яêий óвів ще більше заборон 
щодо виêористання óêраїнсьêої мови. Дозволено дрóêóвати лише хóдожні 
твори та історичні доêóменти, але російсьêою абетêою. Оêремим пóнêтом óêазó 
заборонено жити в Уêраїні Михайлові Драãомановó та етноãрафові, авторó слів 
нинішньоãо ãімнó Уêраїни Павлові Чóбинсьêомó. Рятóючись од репресій, 
Михайло Драãоманов та деяêі інші ãромадівці виїхали за êордон, частина 
Громад припинила діяльність. Бóли ліêвідований Південно-Західний відділ 
Російсьêоãо ãеоãрафічноãо товариства, заêрита ãазета «Київсьêий телеãраф».  

 

1. Яêі  течії виниêли ó ãромадівсьêомó рóсі?  
2. Яêих поãлядів дотримóвалися представниêи молодої Громади? Хто бóв їх лідером? 
3. В яêомó році Олеêсандр ІІ видав Емсьêий óêаз? Що він проãолошóвав? 
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Бóдиноê êолеãії 
Павла ¥ала´ана на 
Фóндóêлеївсьêій 
вóлиці. Київ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дослідниê про êолеãію Павла ¥ала´ана. 
Іãор Гирич (óêраїнсьêий істориê):  

«У 1871 р. …нащадоê велиêоземельної êозацьêої 
старшини… Гриãорій ¥ала´ан заснóвав ó Києві ліцей 
óêраїнсьêоãо типó — êолеãію Павла ¥ала´ана… 
Праêтично всі виêладачі мали óêраїнофільсьêі 
симпатії і бóли аêтивними óчасниêами óêраїнсьêоãо 
рóхó в 60-х–80-х рр. ХІХ ст., їх поліційно 
переслідóвали за «антиóрядові дії». У êолеãії 

виêладали таêі світила наóêи і староãромадівці, яê 
П. Житецьêий, Є. Треãóбов, …В. Наóменêо. Колеãія… бóла 
неãласним освітнім заêладом êиївсьêої Громади». 

 

1. Ця цитата про поєднання матеріальноãо і дóховноãо. Таê чи ні? 
 

Імперсьêе заêонодавство 
Основне з Емсьêоãо óêазó 1876 роêó 

Заборонити óêраїнсьêою мовою: 
— виêладання бóдь-яêих навчальних дисциплін; 

— дрóêóвати теêсти до мóзичних нот; 
— видання творів та переêладів, за винятêом: а) історичних 

доêóментів і б) творів êрасноãо письменства… 
— ввезення в межі імперії êниã і брошóр, виданих за êордоном на 
малорóсьêомó «наречии»; 

— видання ãазети «Київсьêий телеãраф»… 
 Заборонити проживання в малоросійсьêих ãóберніях Михайлові 
Драãомановó і Павлові Чóбинсьêомó. 

Детальніше про… 
діячів Південно-Західноãо відділó 

Російсьêоãо ãеоãрафічноãо товариства 
Ними бóли істориêи Володимир 

Антонович і Михайло Драãоманов, засновниê 
óêраїнсьêої статистичної наóêи Олеêсандр 
Рóсов, етноãраф та фольêлорист Павло 
Чóбинсьêий, êомпозитор Миêола Лисенêо, 
письменниê і літератóрознавець Олеêсандр 
Конисьêий, драматóрã Михайло Старицьêий та 
інші відомі óêраїнсьêі діячі наóêи й êóльтóри. 

Детальніше про… 
етноãрафічнó 

(народознавчó) еêспедицію 
Павла Чóбинсьêоãо 
Перший том за матеріала-

ми етноãрафічно-статистичної 
еêспедиції, яêó очолював  
П. Чóбинсьêий, бóв відзначе-
ний срібною медаллю на 
виставці ó Парижі в 1873 році. 
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 Жінêа в історії 
Христина Алчевсьêа 

Христина народилась ó  дворянсьêій 
родині. Батьêо мав деспотичний хараêтер і 
вважав, що дівчатам освіта не потрібна. 
Христина з дитинства тяãнóлася до наóêи й 
мріяла стати вчительêою, але через 
êонсервативні переêонання батьêа знання  

здобóвала самотóжêи.  Зате для себе вирішила, що 
праãнóтиме «навчити яêомоãа  більше жіноê ãрамоти». Коли стала  дрóжиною 
відомоãо óêраїнсьêоãо підприємця, мецената Олеêсія Алчевсьêоãо — переїхала 
до Харêова. Олеêсій Алчевсьêий ó 1860-ті роêи очолював Харêівсьêó ãромадó. 

Христина не залишилась осторонь. Бóла єдиною жінêою в 
товаристві. Вона здійснила свою мрію й стала фóндаторêою 
першої недільної шêоли для жіноê, а таêож належала до 
засновниêів  Харêівсьêоãо товариства поширення в народі 
ãрамотності, першої безêоштовної народної бібліотеêи-читальні. 
Але передóсім бóла щасливою мамою й дрóжиною. Олеêсій і 
Христина виховали п’ятеро дітей, яêі продовжили справó батьêів — 
слóжили óêраїнсьêомó народові.  

1. Чи можна Христинó Алчевсьêó назвати щасливою жінêою й баãатоãранною особистістю? 

 
Аêтивна життєва позиція  
Михайло Драãоманов (1841–1895) 

Ім’я (повне). Михайло Петрович Драãоманов. 
Народження. 30 вересня 1841 р. ó м. Гадяч 
Полтавсьêої ãóбернії (нині — Полтавсьêої обл.) 
Походження. З дворянсьêоãо родó êозацьêоãо 
походження.  
Освіта. Гадяцьêе повітове óчилище, Полтавсьêа 
ãімназія, Київсьêий óніверситет.  

Початêові óмови формóвання особистості.  «Я надто зобов’язаний своємó 
батьêó, яêий розвив ó мені інтелеêтóальні інтереси…»  

Особистість і óêраїнсьêе національне відродження.  Бóв доцентом Київсьêоãо 
óніверситетó. Аêтивно прилóчився до роботи êиївсьêої старої Громади та 
Південно-Західноãо відділення Російсьêоãо ãеоãрафічноãо товариства. 
Редаãóвав ãазетó «Київсьêий телеãраф». Разом з В. Антоновичем óпорядêóвав 
збірêó «Історичні пісні óêраїнсьêоãо народó». Після Емсьêоãо óêазó змóшений 
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бóв еміãрóвати за êордон. У Женеві (Швейцарія) заснóвав óêраїнсьêó 
дрóêарню, де з 1878 р. видавав перший óêраїнсьêий політичний жóрнал 
«Громада». Вистóпив на Паризьêомó літератóрномó êонãресі з доповіддю 
«Уêраїнсьêа літератóра, заборонена російсьêим óрядом». Яê політичний 
мислитель дотримóвався ідей соціалізмó, яêий мав «ãромадівсьêий 
хараêтер». Відстоював об’єднання ãромадян яê вільні й самостійні 
óтворення, що бóдóватимóть між собою відносини на федеративних 
засадах з низó до верхó — аж до всесвітньої федерації. Виношóвав  теорію 
розвитêó óêраїнства шляхом поєднання óêраїнсьêих традицій з проãрамами 
західних демоêратично-ліберальних і соціалістичних рóхів. Написав праці 
«Пропащий час — óêраїнці під Мосêовсьêим царством, 1654–1876», «Про 
óêраїнсьêих êозаêів, тóрêів та татар». В останні роêи життя обіймав посадó 
професора історії в Софійсьêомó óніверситеті (Болãарія). 

Резóльтати діяльності.  Істориê, ãромадсьêий діяч, Женева, демоêратизм, 
соціалізм, федералізм, європейсьêість, ãромади. 

 

1. Сформóлюйте резóльтати діяльності, виêористовóючи слова, записані êóрсивом. 
 

Аêтивна життєва позиція  
Павло  Чóбинсьêий  (1839–1884) 

Ім’я (повне). Павло Платонович Чóбинсьêий. 
Народження. 27 січня 1839 р. на хóторі 
Чóбинсьêий Полтавсьêої ãóбернії (нині 
с. Чóбинсьêе Київсьêої області). 
Походження. З небаãатої дворянсьêої родини. 
Освіта. Переяславсьêе повітове óчилище, Дрóãа 
Київсьêа ãімназія, юридичний фаêóльтет 

Петербóрзьêоãо óніверситетó. 
Початêові óмови формóвання особистості.  З дитинства мріяв про подорожі, 

захоплювався ãеоãрафією, в стóдентсьêі роêи познайомився з відомими 
ãеоãрафами: Миêолою Пржевальсьêим та Миêолою Миêлóхою-Маêлаєм. 

Особистість і óêраїнсьêе національне відродження.  У стóдентсьêі роêи брав 
óчасть ó діяльності петербóрзьêої Громади, бóв дописóвачем жóрналó 
«Основа». Повернóвшись в Уêраїнó, став членом êиївсьêої Громади. 
Восени 1862 р. написав вірш «Ще не вмерла Уêраїни…» За «óêраїнсьêó 
діяльність» бóв висланий до Арханãельсьêої ãóбернії. Після заслання 
повернóвся до Уêраїни. В 1873 р. став ініціатором створення й сеêретарем 
Південно-Західноãо відділó Російсьêоãо ãеоãрафічноãо товариства. Бóв 
зновó висланий з Уêраїни після Емсьêоãо óêазó, але за сприяння президії 
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Російсьêоãо ãеоãрафічноãо товариства отримав дозвіл проживати в 
Петербóрзі. Менше яê за три роêи підãотóвав до дрóêó сім томів «Трóдів 
етноãрафічно-статистичної еêспедиції». За свої праці одержав золотó 
медаль від Російсьêоãо ãеоãрафічноãо товариства, золотó медаль на 
Міжнародній виставці в Парижі та Уваровсьêó премію від Санêт-
Петербóрзьêої аêадемії наóê.  

Резóльтати діяльності. Юрист, етноãраф, автор ãімнó Уêраїни. 
1. Сформóлюйте резóльтати діяльності, виêористовóючи слова, записані êóрсивом. 

 

Коли в Україні  ó Києві проходив міжнародний археолоãічний з’їзд,… 

в Берні (Швейцарія) на міжнародній êонференції бóв 
заснований Всезаãальний (зãодом — Всесвітній) поштовий союз.  
 

 Підсумуйте свої знання. 
 

1–2 Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1859 р. — створення êиївсьêої Громади; відêриття недільної шêоли ó Києві; 
— 50–60-ті рр. ХІХ ст. — розãортання ãромадівсьêоãо рóхó; 
— наприêінці 50-х рр. ХІХ ст. — розãортання рóхó хлопоманів; 
— 1863–1864 рр. —  польсьêе (Січневе) повстання на Правобережжі; 
— 1863 р. — Валóєвсьêий цирêóляр; 
— 70–90-ті роêи XIX ст. —  діяльність старих та молодих Громад; 
— 1873—1876 рр. — діяльність Південно-Західноãо відділó Російсьêоãо ãеоãрафічноãо товариства; 
— 1874 р. — міжнародний археолоãічний з’їзд ó Києві; 
— 1876 р. — Емсьêий óêаз. 
3.  Поясніть значення понять: Громади, хлопомани, Валóєвсьêий цирêóляр, Емсьêий óêаз. 
4. Доповніть таблицю. За її допомоãою підãотóйте повідомлення про ãромадівсьêий рóх. 

 

Національні 
рóхи 

Форми Хроноло-
ãія (роêи) 

Мета Діячі Реаêція 
влади 

Нас-
лідêи 

 
Громади 

 
50-ті—60-ті 

 

 
? 

В. Білозерсьêий 
М. Костомаров 
Т. Шевченêо 
……………….……. 

Валóєвсь-
êий цир-
êóляр 
1863 р. 

 
? 

Хлопоман-
ство 

Кінець  
50-х 

? ?  ? 

Старі 
ãромади 

70-ті—90-ті Автономія 
Уêраїни 

В. Антонович 
П. Чóбинсь-
êий 
……………………… 

 
? 

 
? 

 
 
 
 
 
Уêраїнсьêий 

Молоді 
ãромади 

70-ті—90-ті Незалеж-
ність Уêраїни 

М. Драãоманов ? ? 

Польсьêий Січневе 
повстання 

? Річ 
Посполита 

А. Потебня Придó-
шення 
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Сóспільно-політичні рóхи  
в останній чверті XIX ст.  
 

 Унаслідоê яêих подій Крим бóло приєднано до Російсьêої імперії? 
 Хто таêі робітниêи і підприємці? 
 Яêими бóли цілі óчасниêів ãромадівсьêоãо рóхó? 

 
 
 
 
 

1.  Національне відродження êримсьêих татар. Ісмаїл Гаспринсьêий. 
Приєднання Кримсьêоãо ханатó до Російсьêої імперії спричинило масовó 

еміãрацію до Тóреччини татар, яêі хотіли жити в мóсóльмансьêій державі, але 
побоювалися óтисêів від російсьêоãо óрядó. Проте початêово російсьêа влада 
лояльно ставилася до верхівêи êримсьêотатарсьêоãо населення, відêривши 
беям (êнязям) та мірзам (дрібній шляхті) достóп до статóсó російсьêоãо 
дворянства і наділивши їх землею із селянами, яêі на ній проживали.  

Проте ó середині ХІХ ст. ставлення російсьêоãо óрядó до Кримó і йоãо 
мешêанців змінилося. Невелиêе êримсьêотатарсьêе містечêо Аê-Мечеть бóло 
перетворено в адміністративний центр Сімферополь, земельні володіння 
êримсьêих татар влада почала передавати російсьêим аристоêратам. Після 
завершення Кримсьêої війни російсьêий óряд посилив óтисêи êримсьêих 
татар, що спричинило новó хвилю еміãрації. На їхнє місце прибóвали óêраїнці, 
росіяни та представниêи інших етносів. Яêщо до початêó російсьêоãо 
правління татари становили 90% жителів Кримó, ó 1854 р. — вже 60%, то ó 
1897 р. — 34%. Зазнала втрат і місцева êóльтóра. Частинó пам’ятоê бóло 
зрóйновано, мечеті перетворено на православні храми. 

Проте таêа російсьêа політиêа не завадила розãортанню ó 1880-х рр. 
êримсьêотатарсьêоãо національноãо відродження. Йоãо центром стала 
історична столиця Кримсьêоãо ханатó м. Бахчисарай, а лідером — Ісмаїл 
Гаспринсьêий (Гаспіралі). У Бахчисараї І. Гаспринсьêий заснóвав ãазетó 
«Переêладач-терджиман» (1883–1914 рр.), яêа мала на меті слóжити словом 
не лише êримсьêим татарам, а й óсім тюрêсьêим народам Російсьêої імперії.    
Таêож І. Гаспринсьêий започатêóвав просвітянсьêий рóх, óчасниêи êотроãо 
праãнóли реформóвати застарілó татарсьêó системó освіти, створити єдинó 
тюрêсьêó мовó, розвивати національний дрóê, модернізóвати  мóсóльмансьêий 
спосіб життя та поліпшити становище жіноê.  

 

1.  Яêою бóла політиêа Росії щодо êримсьêотатарсьêої знаті після приєднання Кримó? 
2.  Яê змінилася політиêа російсьêоãо óрядó стосовно êримсьêих татар із середини XIX ст.? 
3.  Яê розвивався національний рóх êримсьêих татар з 80-х роêів XIX ст.? 

§ 2 1 

 
Упродовж уроку з’ясуйте найсуттєвіші відмінності між різними суспільно-
політичними рухами Наддніпрянщини в останній чверті ХІХ століття. 
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Дослідниê про Ісмаїла Гаспринсьêоãо. 
Олеêсій Соêирêо  (óêраїнсьêий істориê): 

«…йоãо дóже часто називають батьêом êримсьêо-
татарсьêоãо народó… Гаспринсьêий êазав, що справа 
відродження êримсьêих татар можлива тільêи шляхом їх 
долóчення до європейсьêих цінностей, до плодів цивілізації 
та її найрізноманітніших технолоãій… Гаспринсьêий … 
написав: «Мій народ хворий, але йоãо одóжання — це не 
справа сьоãоднішньоãо». Головним способом він вважав 
освітó і прищеплення нових цінностей: «побóтова êóльтóра…, 
самовдосêоналення, аêтивна діяльність…» 

 

1. Прихильниêом еволюційних чи революційних змін бóв І. Гаспринсьêий? 
 

Детальніше про… 
діяльність Ісмаїла Гаспринсьêоãо (Гаспіралі) 

Утворені з ініціативи І. Гаспринсьêоãо шêоли новоãо 
методó навчання бóли світсьêими, чим виêлиêали 
незадоволення мóсóльмансьêоãо дóховенства. Цей діяч 
написав і видав êільêа навчальних посібниêів для нових 
шêіл, з-поміж яêих найвідоміший — «Учитель дітей».   
Ісмаїл Гаспринсьêий таêож орãанізóвав видання 
жіночоãо жóрналó, що містив поради з виховання дітей ó 
європейсьêомó стилі, пропаãóвав світсьêó жіночó освітó. 

 

1. Яê ілюстрація, що праворóч, пов’язана з теêстом рóбриêи? Що на ній зображено? 
 

2. Народництво, соціал-демоêратичний і робітничий рóх. 
У 70-х–80-х рр. ХІХ ст. ó Наддніпрянсьêій Уêраїні поширився 

народницьêий рóх. Народниêи, яêими найчастіше бóли представниêи  
різночинної інтеліãенції, вважали неприйнятним для Росії êапіталістичний 
шлях розвитêó. Натомість вони пропаãóвали ідеї побóдови справедливоãо 
соціалістичноãо сóспільства на основі селянсьêої общини. Головним способом 
досяãнення мети вважали революцію. З 1874 р. народниêи розпочали 
праêтиêó «ходіння в народ». Вони поселялись ó селах, влаштóвавшись там на 
роботó писарями, вчителями, фельдшерами тощо, і проводили із селянами 
бесіди про встановлення справедливоãо сóспільноãо ладó, підштовхóючи їх до 
повстання. Під дією таêої пропаãанди селяни Чиãиринсьêоãо повітó на чолі з 
народниêом Яêовом Стефановичем ó 1877 р. хотіли підняти повстання задля 
справедливоãо розподілó поміщицьêої землі. Цю подію назвали 
«Чиãиринсьêою змовою». Однаê змовó виêрили, а більше тисячі селян 

Ісмаїл 
Гаспринсьêий 
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поêарали. Втім, народ не відãóêнóвся на революційні заêлиêи. Селяни не 
довіряли чóжинцям з міста, нерідêо навіть допомаãали жандармам їх виявляти.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
У зв’язêó з промисловим переворотом зростала чисельність робітниêів, 

óмови життя і праці яêих бóли надто важêими. Це сприяло поширенню 
робітничоãо рóхó. На óêраїнсьêих землях він розпочався наприêінці 60-х рр. 
ХІХ ст. Робітниêи вимаãали підвищення заробітної плати, поêращення óмов 
праці. Зазвичай праêтиêóвали таêі форми протестó: рóйнóвання машин 
і обладнання, страйêи. 1875 р. в Одесі Євãен Заславсьêий заснóвав першó 
робітничó орãанізацію — «Південноросійсьêий союз робітниêів». До ньоãо 
належали 250 робітниêів. Члени союзó êерóвали страйêами на заводах Одеси, 
поширювали свої відозви ó Харêові, Катеринославі (Дніпрі), Миêолаєві, 
Херсоні. Однаê влада ліêвідóвала цю орãанізацію швидше, ніж за ріê. 

На початêó 1870-х рр. ó робітничомó середовищі поширилися 
соціалістичні ідеї і, зоêрема, марêсизм, яêий пов’язóвав побóдовó 
соціалістичноãо сóспільства саме з робітниêами. Серед пропаãандистів 
марêсизмó на óêраїнсьêих землях бóли професор Київсьêоãо óніверситетó 

Перші орãанізації народниêів 
в Уêраїні: «Київсьêа 
êомóна», «чайêівці», 

нелеãальні ãóртêи в Одесі, 
Житомирі, Харêові, Черніãові 

та інших містах. 

Втративши вірó в можливість 
підãотовêи селянсьêої революції, 
народниêи перейшли до інших 

методів боротьби  
із самодержавством і наприêінці 

1870-х рр. поділилися на дві течії: 
помірêованó, óособленням яêої стала 

орãанізація «Чорний переділ»,  
і радиêальнó, яêó представляла 
орãанізація «Народна воля». 

Члени «Народної волі» 
орãанізóвали низêó замахів  

на життя представниêів влади. 
Під час одноãо з таêих 
терористичних аêтів бóв 

óбитий ó 1881 р. імператор 
Олеêсандр ІІ. Влада відповіла 

на ці дії репресіями.  
Народницьêий рóх бóв 

розãромлений. 

Народниêи: перші орãанізації; їх поділ на дві течії 
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Миêола Зібер та óчасниê ãромадівсьêоãо і народницьêоãо рóхів Серãій 
Подолинсьêий. У середині 90-х рр. ХІХ ст. Володимир Ульянов (Ленін) 
óтворив ó Петербóрзі «Союз боротьби за визволення робітничоãо êласó». 
Аналоãічні ãрóпи виниêли в Києві, Катеринославі, Миêолаєві та інших містах. 
1898 р. вони об’єднались ó Російсьêó соціал-демоêратичнó робітничó партію — 
РСДРП, яêа стала першою заãальноросійсьêою соціалістичною партією, що 
діяла і на óêраїнсьêих землях. 

 

1. Яêий рóх назвали народницьêим? Яê він розвивався в Уêраїні? 
2. Де виниêла перша робітнича орãанізація? Хто її очолив? 
3. Що таêе РСДРП? Яêої ідеолоãії дотримóвались її члени? 

 

Дослідниê про формóвання політичної свідомості óêраїнців. 
Норман Дейвіс (анãлійсьêий істориê): 

«Яêщо брати до óваãи психолоãічнó сферó, то життя ó 
містах та робота на промислових підприємствах сприяли 
розвитêові рис, що бóли цілêовито чóжими жителям сіл. 
Фабричний ãóдоê, залізничний ãрафіê, потреба ó 
пóнêтóальності — ці новації здавалися селянам незрозóмілими 
і дратівливими… Серед …людей, непевних своãо становища в… 
(новомó) сóспільстві, стала зароджóватися êласова свідомість. 
Почала формóватись і національна свідомість — серед 
поêолінь, яêі тільêи-но здобóли освітó й ó своїх селах ніêоли 
не замислювалися про свою ідентичність та про свою мовó. А 
серед тих, хто вже не бóв безпорадним êріпаêом і міã 
формóвати власнó дóмêó про добрі резóльтати й поãані 
наслідêи політичних подій, поставала політична свідомість». 

 

1. Що незвичноãо для селян бóло ó житті робітниêів? 
 

3. «Братство тарасівців». 
Наприêінці ХІХ ст. óêраїнсьêий рóх політизóвався. Виниêли перші 

óêраїнсьêі ãрóпи з політичними вимоãами. З-поміж них — «Братство 
тарасівців». Орãанізацію створили ó 1891 р. харêівсьêі стóденти Іван Липа, 
Миêола Байздренêо, Михайло Базьêевич і стóдент Київсьêоãо óніверситетó 
Віталій Боровиê. Працюючи під час êаніêóл ó êомісії з переписó нерóхомоãо 
майна в Полтавсьêій ãóбернії, вони відвідали моãилó Тараса Шевченêа ó 
Каневі й постановили заснóвати національнó óêраїнсьêó таємнó орãанізацію. 
За êоротêий час її поповнили представниêи молодої інтеліãенції з інших міст 
Уêраїни. Провідними ідеолоãами та лідерами товариства бóли Іван Липа, 
Борис Грінченêо, Михайло Коцюбинсьêий, Миêола Міхновсьêий. 

Годинниê ХІХ ст. 
з мóзею в Ірпіні 

Халóпи шахтарів 
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Члени  
«Братства  
тарасівців».  
Харêів.  
Світлина 1891 р. 

Проãрама «Братства тарасівців» передбачала боротьбó за визволення 
óêраїнсьêоãо народó з-під імперсьêоãо ãнітó, поширення óêраїнсьêої мови 
в родині, державних óстановах, шêолі, навчання дітей óêраїнсьêої ãрамоти. 
Водночас тарасівці êритиêóвали старше поêоління ãромадівців за надмірне 
захоплення êóльтóрницьêою діяльністю, яêа, на їхню дóмêó, не привела до 
поліпшення становища простих людей. Вони визнавали діяльність ãромадівців 
для óêраїнсьêої справи êорисною, але недостатньою. Поãляди тарасівців 
пропаãóвали Михайло Коцюбинсьêий, зоêрема ó êазці-алеãорії «Хо», Борис 
Грінченêо ó «Листах з Уêраїни Наддніпрянсьêої». 

Спершó центром рóхó тарасівців бóв Харêів, зãодом розãорнóли 
діяльність осередêи ó Києві, Катеринославі (Дніпрі), Лóбнах, Одесі, Полтаві, 
Прилóêах, Черніãові. Заãальна чисельність братчиêів становила близьêо 
100 осіб. Тарасівці діяли серед стóдентства, шêільної молоді, селян і 
робітниêів. Члени ãóртêа читали леêції з óêраїнсьêої історії, писали наóêово-
попóлярні твори, орãанізовóвали постановêи вистав óêраїнсьêою мовою, 
намаãалися налаãодити нелеãальне постачання з Галичини до 
Наддніпрянщини тóтешніх óêраїнсьêих видань. «Братство тарасівців» 
проіснóвало до 1898 роêó. Більшість йоãо óчасниêів зазнали переслідóвань із 
боêó царсьêоãо óрядó. Проте напрям, яêий вони задали, продовжився ó роботі 
інших молодіжних орãанізацій.  

1. Хто та з яêою метою створив орãанізацію «Братство тарасівців»?  Коли вона виниêла? 
2. Яêі ідеї сповідóвали члени «Братства тарасівців»? 
3. На що бóла спрямована діяльність членів братства? 

 

Із проãрамних засад «Братства тарасівців» (1893 р.) 
«…ми, молоді óêраїнці... поêлали 

привселюдно в êоротêих словах висловити 
наші поãляди… Кожна освічена людина 
з наóêи і власноãо досвідó знає, що 
людсьêість óся поділяється на раси, 
народності, нації… Таê, êожна нація має 
свою мовó, звичаї, історію, êóльтóрó і 
взаãалі свій світоãляд… Ми повинні віддати 

óсі свої сили на те, щоб визволити свою націю з тоãо ãнітó, 
в яêомó вона зараз перебóває… Уêраїна бóла, єсть і бóде 
завсіди оêремою нацією… потребóє національної волі для 
своєї праці й постóпó. 

 

1. Підберіть з доêóмента арãóменти, яêі б пояснили девіз членів братства:  
«Не ми бóдемо, êоли Вêраїні волі й долі не здобóдемо!»  
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Пам’ятниê Б. Грінченêó в Києві 
біля óніверситетó йоãо імені 

Аêтивна життєва позиція 
Борис Грінченêо (1863–1910)  

Ім’я (повне). Борис Дмитрович Грінченêо.  
Народження. 9 ãрóдня 1863 р. на хóторі 
Вільховий Яр поблизó села Рóсьêі Тишêи 
Харêівсьêої ãóбернії (нині Сóмсьêої обл.).  
Походження. З родини збіднілих дворян. 
Освіта. Харêівсьêа реальна шêола. Сêлав 
при Харêівсьêомó óніверситеті іспити на  
звання народноãо вчителя. 

Початêові óмови формóвання особистості.  З дитинства полюбив мелодійнó 
óêраїнсьêó мовó, яêою розмовляли  хóтірсьêі люди та й батьêо при 
спілêóванні зі селянами.  Перечитав óсі êнижêи з батьêівсьêої бібліотеêи. 

Особистість і óêраїнсьêе національне відродження.   
 Учителював ó селах Харêівщини, Сóмщини, Катеринославщини (нині 
Дніпропетровсьêа обл.), ó томó числі   в селищі Олеêсіївêа Катеринославсьêої 
ãóбернії ó народній шêолі Христини Алчевсьêої. Роботó поєднóвав з 
фольêлорно-етноãрафічною, наóêовою та лінãвістичною діяльністю. В 
1891 році бóв одним із засновниêів «Братства тарасівців». Орãанізатор 
видання попóлярних êнижоê óêраїнсьêою 
мовою. Разом з дрóжиною – письменницею 
М. Заãірною — впорядêовóвав мóзей 
óêраїнсьêої старовини Василя Тарнавсь-
êоãо. Переїхавши в 1902 р. до Києва, став 
редаêтором óêраїнсьêих періодичних 
видань: ãазети «Громадсьêа дóмêа», 
жóрналó «Нова ãромада»; очолив êиївсьêе 
товариство «Просвіта». Видав «Словниê 
óêраїнсьêої мови». Автор більш яê 
50 оповідань, повістей, збіроê поезій, 
óêраїнсьêих шêільних підрóчниêів.  
Долóчився до створення  Всеóêраїнсьêої 
óчительсьêої спілêи. 

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте 
самостійно) . 

 

1. Яê ó пам’ятниêó Б. Грінченêó (в Києві) відображено  
наслідêи йоãо діяльності? 
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Коли в Україні  виêрили «Чиãиринсьêó змовó»,… 

в Тихомó оêеані британсьêий êоролівсьêий фреãат «Шах» 
óперше під час бою виêористав торпедó проти перóансьêоãо 
броненосця «Уасêар».  
 

 Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 80-ті роêи XIX ст. — êримсьêотатарсьêий визвольний рóх; 
— 70–80-ті роêи XIX ст. —  розãортання народницьêоãо рóхó; 
— 1877 р. — Яêів Стефанович «Чиãиринсьêа змова»; 
— 1891 р. — створення «Братства тарасівців». 
2.  Поясніть значення понять: татарсьêе національне відродження, ходіння в народ, «Братство 
тарасівців». 

3. Підãотóйте статтю до енциêлопедії про Ісмаїла Гаспринсьêоãо. 
4. За схемою підãотóйте доповідь про êримсьêотатарсьêий сóспільно-політичний рóх і 
радиêалізацію óêраїнсьêоãо й заãальноросійсьêих політичних рóхів ó останній чверті ХІХ ст. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Суспільно-політичні рухи 

Уêраїнсьêий 
Мета: ? 

«Братство тарасівців» 

І. Липа,  
Б. Грінченêо, 
М. Коцюбинсьêий, 
М. Міхновсьêий 

Резóльтати: ? 

Харêів, … 

Діяльність: ? 

У 70–80-ті рр.  

Різночинна 
інтеліãенція 

Я. Стефанович 
«Чиãиринсьêа 
змова» 1877 р. 

Резóльтати: ? 

Народництво 
Мета: ? 

Діяльність: ? 

Робітничий 
Мета: ? 

1875 р. 
Є. Заславсьêий 

«Південно-
російсьêий союз 
робітниêів» 

РСДРП в Уêраїні   
з 1898 р. 

Резóльтати: ? 

70-ті рр. XIX ст. 
М. Зібер (соціалізм, 

марêсизм) 

Діяльність: ? 

Кримсьêотатарсьêий 
Мета: ? 

з 1880-х рр.  
півострів Крим  

Ісмаїл Гаспринсьêий 

Бахчисарай 

Резóльтати: ? 

Діяльність: ? 

Чиãирин із Сóботівсьêоãо шляхó.  
Т. Шевченêо 

Замах на імператора Олеêсандра ІІ.  
Гравюра ХІХ ст. 
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Праêтична робота № 4. 
 

 Коãо називали хлопоманами? 
 Яêий зв’язоê між Кирило-Мефодіївсьêим братством і ãромадівсьêим рóхом? 
 Чим різнилися поãляди Старих і Молодих Громад? 

 

Тема. Кóльтóрницьêий етап національноãо відродження на óêраїнсьêих землях ó сêладі 
Російсьêої імперії: сóспільні виêлиêи. 

 
Мета. З’ясóвати, в яêих обставинах розãорнóвся êóльтóрницьêий етап óêраїнсьêоãо 

національноãо відродження, перед яêими виêлиêами постало óêраїнсьêе сóспільство та 
яê на них воно реаãóвало в середині—дрóãій половині ХІХ століття.  

 

Хід заняття 
Завдання 1. Об’єднайтеся в пари. Ознайомтеся з доêóментами праêтичної роботи.  
 

Завдання 2. До виêлиêів із довідêи, що нижче, підберіть щонайменше по одномó доêóментові, 
яêий би ілюстрóвав реаêцію в óêраїнсьêомó сóспільстві на відповідний виêлиê. 
Зразоê: V — 12.  
 

Довідêа. Виêлиêи, що стояли перед óêраїнсьêим сóспільством ХІХ ст. 
I. Відсóтність національної óêраїнсьêої держави. 

II. Спроби стримóвати національні праãнення óêраїнців з боêó Російсьêої імперії 
та польсьêоãо національноãо рóхó. 

III. Низьêий освітній рівень більшості людей, яêі зберіãали óêраїнсьêі традиції та 
мовó. 

IV. Політична асиміляція аристоêратичної (шляхетсьêої, êозацьêо-старшинсьêої) 
еліти óêраїнсьêоãо сóспільства. 

V. Необхідність êонсолідації (зãóртóвання) óêраїнсьêоãо сóспільства. 
VI. Заперечення з боêó польсьêої та російсьêої еліт (аристоêратичної, 

інтелеêтóальної і політичної) фаêтó існóвання оêремоãо óêраїнсьêоãо народó та 
óêраїнсьêої мови.  

 

Учасниê подій звертається до своїх ідейних опонентів. 
Володимир Антонович (ідеолоã хлопоманівсьêоãо рóхó): 

«Яêщо ви хочете бóти послідовними демоêратами і 
слóжити народó, то мóсите визнати, що більшість народó на 
Правобережній Уêраїні становлять óêраїнці. Отже, поляêи-
шляхтичі мають перед сóдом совісті два виходи: або 
полюбити народ, серед яêоãо вони живóть, …повернóтися до 
йоãо національності і невтомною працею і любов’ю 
споêóтóвати те зло, що бóло завдано óêраїнсьêомó народові 
їхнім êласом, або залишитися ó ролі визисêóвачів чóжої 
праці і вороãів національноãо розвитêó своãо народó». 

§ 2 2 
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Дослідниê про приêлад діяльності хлопоманів. 
Олеêсандр Доніê (óêраїнсьêий істориê): 

«Таê, шляхтич Т. Рильсьêий, êотрий майже 40 роêів 
прожив ó с. Романівêа (сóчасна Житомирщина), відêрив 
зразêовó народнó шêолó, в яêій сам óчителював. У 
власномó ãосподарстві він виêористовóвав аãрономічні 
досяãнення та технічні новинêи, надавав односельцям 
допомоãó в розв’язанні їхніх повсяêденних проблем.» 

 

Дослідниê про національні ідеї поляêів, росіян та óêраїнців. 
Іãор Гирич  (óêраїнсьêий істориê):  

«Уêраїнці стиêнóлися з впливами сóсідніх 
національних ідей, але знайшли свій вихід на виêлиêи часó, 
протиставивши польсьêомó елітаризмó й аристоêратизмó та 
російсьêомó централізмó й авторитаризмові свою 
демоêратичнó ідею рівноправності та ãромадсьêоãо óстрою. 
Проте за всіх позитивів ãромадівсьêа теорія мала й свою 
сóттєвó вадó, бо поãоджóвалася з ідеєю бездержавності 
óêраїнсьêоãо народó і можливості існóвання нації без 
власної держави». 

 
Дослідниê подій про діяльність ãромадівців. 
Олеêсандр Доніê (óêраїнсьêий істориê): 

«Видання «Основи» стало потóжним êаталізатором 
розширення óêраїнофільсьêих лав, до яêих потяãлась 
інтеліãенція… Яê правило, Громади об’єднóвали по êільêа 
десятêів наóêовців, виêладачів, стóдентів, діячів êóльтóри з 
метою реалізації óêраїнсьêої національної ідеї».  

 
Дослідниê про ãромадівсьêий рóх. 
Андрій Чóтêий (óêраїнсьêий істориê): 

«…Вирізняють два етапи діяльності ãромад: 1859–1864 рр. 
та 1870–1890 рр. …Громадівці …(оêрім іншоãо) видавали 
недороãó літератóрó для населення, створювали власні 
рóêописні періодичні видання, проводили аãітацію серед 
населення в êонтеêсті піднесення йоãо національної 
свідомості на приêладах вітчизняної історії». 
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Дослідниê про здобóтêи óêраїнців на перетині  
інтересів польсьêих та російсьêих. 
Іãор Гирич  (óêраїнсьêий істориê): 

«…Проãравши повстання 1830 р., поляêи втратили й 
свої ідеолоãічно-інтелеêтóальні переваãи в êраї. Бóло 
заêрито Кременецьêий ліцей і Віленсьêий óніверситет, 
натомість росіяни ó Києві відêрили в 1834 р. óніверситет 
Св. Володимира, яêий мав освітньо й наóêово 
óтверджóвати споêонвічнó належність «Юãо-Западноãо 
êрая» до Росії і російсьêоãо народó. Проте наміри ці 
втілилися в життя не цілêом. Адже саме óніверситет  
Св. Володимира став одним з неофіційних центрів 
óêраїнознавчих досліджень…» 

 

Дослідниê про спроби óêраїнсьêої інтеліãенції поширювати 
óêраїнсьêó літератóрó та освітó в Наддніпрянщині. 
Ярослав Грицаê  (óêраїнсьêий істориê):  

 «Існóвання óêраїнсьêих видань для простоãо народó 
вело б до відчóження Уêраїни від решти Росії. …заãроза 
(для імперії) виниêла тоді, êоли óêраїнсьêі наóêовці та 
письменниêи стали писати попóлярні речі. …серйозність 
заходів óрядó засвідчóє той фаêт, що наприêінці ХІХ ст. 
знання óêраїнсьêої мови стало однією з óмов встóпó на 
цензорсьêó слóжбó». 

 

Дослідниê про ідеал соціальноãо óстрою óêраїнців. 
Іãор Гирич  (óêраїнсьêий істориê): 

«Уêраїнсьêий народ мав свій особливий соціальний 
óстрій – ãромадó. Ця ãромада мала принциповó відмінність 
від польсьêої ´міни і російсьêої общини… Уêраїнсьêа ж 
ãромада — самодостатній орãанізм, яêий завдяêи своїй 
самоорãанізації вистóпив за соціально справедливий óстрій, 
яêомó на перешêоді бóли польсьêа шляхта і російсьêий 
абсолютизм». 

 
Дослідниê про діяльність Старої Громади. 
Андрій Чóтêий (óêраїнсьêий істориê): 

 «У 1875 р. ãромадівці таêож придбали ãазетó 
«Київсьêий телеãраф», яêа перетворилася на офіційнó 
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трибóнó óêраїнсьêоãо національноãо рóхó, хоча і видавалась 
російсьêою мовою». 

 

Дослідниê про подвійнó лояльність частини óêраїнців. 
 Андрій Чóтêий (óêраїнсьêий істориê): 

 «В óмовах óтрати державності óêраїнсьêа старшина 
наприêінці XVIII ст. та їхні нащадêи в XIX ст. стали 
людьми з подвійною лояльністю. Вони залишалися 
«малоросійсьêими патріотами» ó томó розóмінні, що не 
цóралися своїх êоренів, зберіãали симпатію до своєї 
êóльтóри, до Уêраїни яê території, де вони народилися й 
росли. Одночасно в політичномó розóмінні вони ставали 
патріотами велиêої Росії,… êóди вêлючали і свою Уêраїнó». 

 

Учасниê подій про óêраїнсьêі національні перспеêтиви.  
Пантелеймон Кóліш (óêраїнсьêий письменниê і ãромадсьêий діяч): 

«Уêраїнсьêа мова й óêраїнсьêа політична самостійність 
становлять проблемó, для вирішення яêої, може бóти, бóдóть 
потрібні ще віêа». 

 
Дослідниê про один із наслідêів діяльності ãромад.  
Ярослав Грицаê  (óêраїнсьêий істориê):  

«…ãромади завершили об’єднання двох реãіональних 
стрóменів — правобережноãо та лівобережноãо, óособлених ó 
двох лідерах тоãочасноãо рóхó, Антоновичі й Драãоманові. 
Резóльтатом цьоãо стала êристалізація поняття «соборності» 
Уêраїни».  

 
Завдання 3. В життєписі Олеêсандра Конисьêоãо відшóêайте фаêти, яêі б підтверджóвали однó 

або деêільêа цитат дослідниêів (за вашим вибором). 
 

Аêтивна життєва позиція  
Олеêсандр  Конисьêий  (1836–1900) 

Ім’я (повне). Олеêсандр Яêович Конисьêий. 
Народження. 18 серпня 1836 р. на хóторі 
Переходівêа Черніãівсьêої ãóбернії (нині 
Ніжинсьêоãо районó Черніãівсьêої області). 
Походження. Батьêо бóв зóбожілим 
поміщиêом із Черніãівщини. 
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Освіта. Ніжинсьêе дворянсьêе óчилище. Черніãівсьêа ãімназія. Сêлав 
еêстерном іспит на êандидата права в Ніжинсьêомó ліцеї. 

Початêові óмови формóвання особистості.  Під впливом «Кобзаря» Т. Шев-
ченêа став писати  óêраїнсьêою мовою, за що й бóв виêлючений з ãімназії. 

Особистість і óêраїнсьêе національне відродження.  Працював ó сóдах. Яê 
адвоêат надавав êонсóльтації й захищав знедолених. Бóв членом 
полтавсьêої, а зãодом êиївсьêої Громади, орãанізовóвав діяльність 
недільних шêіл. Написав читанêó для óêраїнсьêих шêіл. У 1863 р. бóв 
засланий до Волоãди. Після повернення із заслання працював ó редаêції 
ãазети «Київсьêий телеãраф». Налаãодив зв’язêи з  óêраїнсьêими діячами 
ó Галичині. Брав óчасть ó створені Літератóрноãо, а зãодом і Наóêовоãо 
товариства ім. Шевченêа ó Львові. Разом з В. Антоновичем ініціював 
створення в 1897 р. Заãальноóêраїнсьêої безпартійної орãанізації (ЗУБО), 
що мала на меті об’єднати національно свідомих óêраїнців óсієї Російсьêої 
імперії. Підтримав ідею заснóвання ó Києві видавництва «Віê». Став 
автором національно-дóховноãо  ãімнó «Молитва за Уêраїнó» («Боже, 
Велиêий, Єдиний!…»). 

 
Завдання 4. Підготуйтеся обґрунтовано захищати результати своєї роботи з виконання завдання № 2 

для обговорення у загальному колі. 

 
 

Київсьêа Стара Громада. Світлина 1873 р. 



 

  

  Під час дослідження теми розділу ми будемо:

Розділ  .

Західноукраїнські  землі 
у складі  Австро-Угорщини 

в другій половині ХІХ ст.
  

– учитися показувати на карті території західноукраїнських 
земель, основні місця діяльності науково-культурних 
і  суспільно-політичних осередків регіону;

– характеризувати особливості  соціально-економічного 
та культурного розвитку  західноукраїнських земель, мету 
й діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» 
і Наукового товариства імені Т. Шевченка; 

– пояснювати роль та місце українських земель у господарському 
житті Австро-Угорщини, причини виникнення радикального 
руху, причини і наслідки трудової еміграції;

– визначати основні напрями діяльності перших політичних 
партій Галичини, мету і результати кооперативного руху; 

– висловлювати судження щодо діяльності І. Франка, 
Ю. Бачинського, Ю. Романчука, Олександра і Володимира 
Барвінських, М. Грушевського, В. Нагірного, Ю. Федьковича;

– пояснювати і застосовувати терміни та поняття: «староруси-
ни», «народовці», «москвофіли», «радикали», «Просвіта», «нова 
ера», «Український П’ємонт»;

– вивчати дати селянської реформи, виникнення 
культурно-освітнього товариства «Просвіта», утворення 
перших політичних партій.



   
156 

Соціально-еêономічний розвитоê західно-
óêраїнсьêих земель ó дрóãій половині ХІХ ст. 

 Коли бóло сêасовано панщинó на західноóêраїнсьêих землях? 
 Яêою бóла сільсьêоãосподарсьêа спеціалізація êраю? 
 У чомó особливість промисловоãо розвитêó реãіонó? 

 
 
 

 

1. Сільсьêе ãосподарство êраю після селянсьêої реформи 1848 роêó. 
Селянсьêа реформа 1848 р. створила сприятливі óмови для розвитêó 

ринêових відносин. Селянсьêі ãосподарства втяãóвалися в товарно-ãрошові 
відносини. У землеробство впроваджóвали нові сільсьêоãосподарсьêі 
машини та поліпшені знаряддя праці: вдосêоналені залізні плóãи і борони, 
êосарêи, січêарні тощо. Традиційне трипілля замінювали проãресивнішою 
системою сівозмін, проводили меліорацію земель. Оêрім тоãо, поширилася 
пропаãанда сільсьêоãосподарсьêих знань: пóбліêóвали сільсьêоãосподарсьêó 
літератóрó, відêрили сільсьêоãосподарсьêó шêолó в Дóблянах біля Львова. 
За нових óмов одні поміщиêи збільшóвали свої земельні óãіддя. Інші — 
розорялися, продавали свої землі або здавали їх ó довãотерміновó орендó. З 
іншоãо боêó, землевласниêами бóли й óêраїнсьêі селяни. Серед них переважали 
малоземельні ãосподарства, хоча бóли і середняцьêі, й, навіть, заможні. 

Через малоземелля, незначнó êільêість промислових підприємств ó 
реãіоні й зростання êільêості населення баãато селян залишали рідні землі та 
вирóшали на сезонні роботи в центральні й західні провінції Австрії або ж ó 
пошóêах êращої долі виїжджали до Канади, США, Бразилії, Арãентини. 
Тимчасове або на постійній основі переміщення людей з рідної землі в інші 
êраїни через сêладні еêономічні óмови називають трóдовою еміãрацією.  

Щоб яêось підняти рівень життя селян, західноóêраїнсьêа інтеліãенція 
започатêóвала êооперацію — самоврядне об’єднання людей із спільними 
інтересами для взаємодопомоãи та співпраці. Поширеними бóли споживча, 
заãотівельно-збóтова, êредитна форми êооперації. Першим óêраїнсьêим 
споживчим товариством ó Галичині стала «Народна торãівля», êотрó заснóвав 
ó Львові в 1883 р. Василь Наãірний. Щоб домоãтися позиê на виãідних óмовах 
і не бóти при цьомó ошóêаними, селяни об’єднóвались ó êредитні спілêи. 
Масовою орãанізацією стало товариство «Сільсьêий ãосподар», члени яêоãо 
навчали селян новітнім методам ãосподарювання на своїй землі. 

  

1. Яêі позитивні зміни відбóлись ó землеробстві? 
2. Що таêе трóдова еміãрація? Чим вона бóла спричинена? 
3. Яê розвивався êооперативний рóх в óêраїнсьêих реãіонах Австро-Уãорсьêої імперії? 

§ 23

 
Упродовж уроку з’ясуйте, якими були основні зміни в економіці  

та соціальній сфері західноукраїнських земель у другій половині ХІХ століття. 
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Історія в цифрах  

Селянсьêі ãосподарства óêраїнсьêих реãіонів Австрійсьêої імперії 
 

 

 

 

 

 

Аêтивна життєва позиція  

Василь Наãірний (1848–1921) 

Ім’я (повне). Василь Степанович Наãірний. 
Народження. 11 січня 1848 р. ó с. Гірномó  
на Львівщині. 
Походження. З родини селян-середняêів.  
Освіта. Чотири роêи навчався ó сільсьêій 
парафіяльній шêолі. У Стрию заêінчив три 
êласи реальної шêоли, а четвертий і п’ятий — 

ó Львові. Бóв слóхачем Технічної аêадемії ó Львові. В Цюрихó 
(Швейцарія) заêінчив відділ бóдівництва політехнічноãо óніверситетó. 

Початêові óмови формóвання особистості. Під час навчання ó шêолі 
хлопцеві доводилося перебиватися абияêими харчами, а в лютий мороз 
носити леãêó одежинó. Рано втратив матір. Бабóся (по батьêові) 
виховала ó Васильêа любов до своãо народó та велиêó набожність. 

Особистість та професійна і ãромадсьêа діяльність. Працював ó Швейцарії 
в бóдівельній сфері. Там ознайомився з êооперативним рóхом, а зãодом 
написав статтю «Яê люди собі ó нóжді помаãають». У Львові продовжив 
інженернó працю: за йоãо проеêтами бóло побóдовано понад 200 церêов 
ó Галичині. Водночас займався ãромадсьêою діяльністю. У 1883 р. 

Детальніше про… 
меліорацію земель 

До меліорації належать 
осóшення й зрошення земель, 
реãóлювання річоê та поверх-
невоãо стоêó вод, заêріп-
лення пісêів і ярів тощо. 

Детальніше про… 
еміãрацію óêраїнців Галичини, 

Заêарпаття і Бóêовини 
Упродовж дрóãої половини ХІХ ст. 

із західноóêраїнсьêих земель на 
постійне проживання за êордон 
виїхало понад 400 тис. осіб. 

заможні (5%)

середняцьêі (15%)

малозаможні (80%)
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Кооперація в óêраїнсьêих реãіонах Австро-Уãорсьêої імперії 

Споживча Заãотівельно-
збóтова 

Кредитна 

1883 р. — товариство 
«Народна торãівля»  
ó Львові, зãодом —
Крайовий Союз 
споживчий. 
Засновниê: В. Наãірний. 
Мета: орãанізація збóтó 
товарів óêраїнсьêоãо 
промислó, створення 
ãóртівні для місьêих   
та сільсьêих êрамниць, 
постачання для селян 
селеêційноãо насіння.  

1899 р. — товариство 
«Сільсьêий ãосподар» 
ó с. Олесьêо. 
Засновниêи: отці Тома 
та Юліан Дóтêевичі. 
Мета: збóт сільсьêо-
ãосподарсьêої 
продóêції, заãотовленої 
ó селах, постачання 
взамін óсіх необхідних 
для селян товарів. 

1894 р. – êредитна спілêа 
«Віра» ó Перемишлі  
(таêі спілêи називали  
ще райффайзенêами). 
Засновниê: Т. Кормош. 1895 р. — 
банê «Дністер» ó Львові. 
1895 — Крайовий Союз 
êредитовий, зãодом  
Центробанê, яêий об’єднав óсі 
êредитні товариства Галичини. 
Мета: надання позичоê для 
виробничої діяльності  
на пільãових óмовах 
óêраїнсьêомó населенню. 

У просвітницьêій діяльності 

— видання спеціалізованих освітніх жóрналів; 
— фінансóвання óêраїнсьêих мистецьêих і êóльтóрних заходів; 
— фінансóвання діяльності товариства «Просвіта». 

 

заснóвав товариство «Народна торãівля» ó Львові. Ставши редаêтором 
ãазети «Батьêівщина», час від часó дрóêóвав праêтичні поради для 
бóдівництва. Видав брошóрó «Порадниê для êрамниць», де доêладно 
описав, яê започатêóвати власнó торãовельнó справó. Василь Наãірний 
таêож долóчився до створення товариств рóсьêих ремісниêів «Зоря», 
«Соêіл» та ін. Задля підтримêи ãалицьêоãо мистецтва створив 
«Товариство для розвою рóсьêої штóêи». Очолив товариство óêраїнсьêих 
робітниêів «Сила».  

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1. Бóдь-яêа діяльність потребóє бажання і можливостей. Що спонóêало В. Наãірноãо до 
аêтивної ãромадсьêої діяльності? Звідêи ó ньоãо бóли можливості? 

2. Промисловий розвитоê. 

Після революції 1848 р. промислове виробництво на західноóêраїнсьêих 
землях пожвавилося, хоч австрійсьêий óряд і надалі розãлядав цей реãіон яê 
джерело сировини для західних провінцій імперії та риноê збóтó їхніх 
промислових товарів. У 70–90-х рр. ХІХ ст. відбóвався промисловий переворот, 
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Галицьêі сірниêи, 
виãотовлені на 
фабриці ó Сêоле 

(Львівщина) 

 

Нафтовий шиб. Битêів  
(Івано-Франêівсьêа обл.) 

почали діяти новозбóдовані фабриêи і заводи. Основними ãалóзями 
промисловості залишалися нафтодобóвна, харчова, лісопильна та 
деревообробна. У них переважав іноземний êапітал — передóсім австрійсьêий, 
німецьêий, анãлійсьêий. 

Нафтова промисловість бóла зосереджена в 
районі Борислава та Дроãобича, її фінансóвали 
переважно австрійсьêі й анãлійсьêі підприємці. У 
лісопильній і деревообробній промисловості 
дрібні водяні лісопильні почали замінювати 
паровими. За óчасті іноземних інвесторів ó 
Велиêомó Бичêові на Заêарпатті спорóдили 
лісохімзавод, де переробляли бóêові дрова на 
оцет, деревне вóãілля та іншó продóêцію. В харчовій промисловості 
переважали борошномельні підприємства, пивні, спиртові та цóêрові заводи. 
Зріс видобóтоê солі. В óêраїнсьêих реãіонах він становив 64% від 
заãальноімперсьêоãо. У Східній Галичині працювали êільêа невелиêих 
машинобóдівних заводів. Але ремісництво і надалі займало чільне місце ó 
промисловості західноóêраїнсьêих земель. Зоêрема теêстильне та взóттєве 
виробництво залишалися справою ремісниêів. 

Із 60-х рр. ХІХ ст. розпочалося бóдівництво залізниць. У 1861 р. 
відêрито першó на óêраїнсьêих землях залізничнó лінію Львів–Перемишль. 
У резóльтаті цьоãо Львів через Краêів бóв з’єднаний зі столицею держави 
Віднем. У 1873 р. почала діяти залізниця Золочів–Тернопіль–Підволочисьê, 
що з’єднала Західнó Уêраїнó з Наддніпрянсьêою. Через залізничне 
сполóчення австрійсьêий óряд праãнóв сполóчити центральні райони Австрії 
з російсьêим приêордонням, а таêож забезпечити збóт товарів австрійсьêої 
промисловості та вивезення сировини з óêраїнсьêих реãіонів імперії.  

 

1. Яê проявлялася êолоніальна політиêа Австрії щодо еêономіêи її óêраїнсьêих реãіонів? 
2. Охараêтеризóйте ãалóзі промисловості, що розвивалися на західноóêраїнсьêих землях. 
3. Коли розпочалося бóдівництво залізниць? Назвіть основні залізничні лінії. 

 

Очевидець про зайнятість ó промисловості  
Східної Галичини жіноê та дітей. 
Іван Франêо (óêраїнсьêий письменниê та ãромадсьêий діяч): 

«Найбільше (жіноê) працює ось при яêих (професіях): 
при малярстві 204, при цеãельнях 147,… в êопальнях ãлини 
4100 (більше, ніж мóжчин…), в êопальнях (ãравію) 2204…, в 
фабриêах тютюнó 1521 (86% працюючих в тих фабриêах)… 
Дітей нижче 14 літ …при ãончарстві 3682…, при êопальнях 
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ãлини 2300…, при êопальнях (ãравію) 3200…, при фабриêах 
сірниêів 155, при різництві 200, …при шевстві 568». 

 

1. Зробіть власні висновêи, спираючись на наведенó цитатó. 
 

Очевидець про значення залізниць. 
Уривоê з поезії Івана Франêа «Стріча»: 
В чóдовó ніч через Підãір’я сонне, 
Мов лютий звір зірвавшись з пóт, жене 
Яêеєсь диво чорне, невãомонне, […] 
Кóди летиш, êóди чвалаєш ти 
З моãóчим розмахом, залізний êоню? 
Земля тісна для твої бистроти, […] 
І межі ти прорвав, предвічні перешêоди, 
В однó сім’ю з’єднав всі землі, всі народи!  

Примітêа. До 1892 р. довжина залізничних 
êолій на західноóêраїнсьêих землях досяãла 3200 êм. 

 

1. Про яêі позитивні та неãативні особливості залізничноãо 
сполóчення написав Іван Франêо?

 

3. Торãівля. Розвитоê міст. 
Розвитоê ринêових відносин зóмовив зміни ó сфері торãівлі. У найбільших 

містах діяли філії австрійсьêих банêів, а таêож місцеві банêи. Переважаючими 
формами торãівлі бóли ярмарêи і торãи. Але постóпово зростала стаціонарна 
торãівля. Оптовою торãівлею займалися здебільшоãо іноземні êомпанії. 
Вивозили (еêспортóвали) із західноóêраїнсьêих земель нафтó, озоêерит, сіль, 
хóдобó та різні сільсьêоãосподарсьêі продóêти, довозили сюди (імпортóвали) 
предмети побóтó, машини й обладнання, хіміêати, мінеральні добрива, 
цемент, êам’яне вóãілля, чорні та êольорові метали.  

У пореформені десятиліття зросла êільêість місьêоãо населення. Для 
реãіонó найтиповішими залишалися міста з населенням до 10 тис. осіб. Проте 
бóли і велиêі міста, зоêрема Львів, Чернівці, Ужãород. Яêщо серед сільсьêих 
мешêанців óêраїнці становили понад 70% населення, то серед містян їхня 
частêа бóла значно меншою — не сяãала й 20%. Західноóêраїнсьêі міста і надалі 
залишалися більше торãовельними, ніж промисловими центрами.  

Еêономічний розвитоê виêлиêав зміни ó соціальній стрóêтóрі сóспільства — 
формóвався êлас найманих робітниêів та підприємців. При цьомó óêраїнсьêих 
підприємців бóло небаãато, а óêраїнсьêа інтеліãенція залишалася хоч і 
аêтивною, але нечисленною. Найбільшó частêó óêраїнсьêоãо сóспільства 
становили селяни. 

Залізничний міст в Яремчі  
(нині — Івано-  

Франêівсьêої обл.), 
збóдований ó 1894–1896 рр. 
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1.  Що еêспортóвали із західноóêраїнсьêих земель, а що імпортóвали до них? 
2.  Яêі міста бóли найбільшими на західноóêраїнсьêих землях? 
3.  Яêі особливості соціальної стрóêтóри óêраїнсьêої спільноти êраю?    

 
 Історія в цифрах  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1. Порівняйте дані цієї діаãрами з діаãрамою на с. 174. 
 

Детальніше про… 
підприємців Галичини 

Промисловий розвитоê виêлиêав виниêнення êласó підприємців. 
Тодішніми підприємцями з місцевоãо населення бóли переважно поляêи, 
євреї, вірмени, німці. Їхня діяльність часто зводилася до дрібноãо 
підприємництва, бо попит на промислові товари залишався низьêим. 
Селянсьêі ãосподарства залишалися здебільшоãо самодостатніми, а 
поміщиêи надавали переваãó імпортним товарам і послóãам. 
Підприємницьêа діяльність потребóвала певноãо рівня освіти. Осêільêи 
поляêи від 1867 р. êонтролювали освітню політиêó, óêраїнсьêе населення, 
з оãлядó на це, бóло дисêриміноване. Томó óêраїнців серед ãалицьêих 
підприємців виявилося небаãато. А жменьêа освічених людей ціêавилася 
більше політиêою чи êóльтóрою, ніж ãосподарсьêим життям. 

 

Дослідниця про населення міст Галичини ó ХІХ столітті. 
Христина Бойêо (óêраїнсьêий істориê): 

…ó 47 повітових містах Східної Галичини в 1870 р. римо-
êатолиêи становили 31%, ãреêо-êатолиêи — 22%,  євреї — 45%. 
…ó 1900 році ó 8 містах (Галичини) євреїв бóло більш яê 75% 
óсіх мешêанців (наприêлад: ó Бориславі, Дóêлі, Щирці, 
Тарнобжеãó, Розвадові, Бродах, Заліщиêах та Косові), а ó  

Галицьêі міщани 
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Співвідношення основних національних ãрóп Львова (170,1 тис. мешêанців: 49, 9% поляêів, 
45,1% євреїв, 19,19% óêраїнців) та Чернівців (83 тис. мешêанців: 34,4% євреїв, 17,9% поляêів, 

17,3% óêраїнців) 
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55 — більш яê 50% (наприêлад: ó Бóчачі, Дроãобичі, 
Станіславі (нині Івано-Франêівсьê), Тернополі, Коломиї). 

 

1. Визначте за реліãійним сêладом західноóêраїнсьêих міст їхній 
національний сêлад.  

 

Коли в Україні  на новозбóдований Львівсьêий залізничний воêзал прибóв перший 

потяã з Відня, … 
в Російсьêій імперії  бóло сêасовано êріпацтво. 

 

  Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1848 р. —  селянсьêа реформа в Австрійсьêій імперії; 
— 1861 р. — відêриття першої в Уêраїні залізничної лінії Львів–Перемишль. 
2. Поясніть значення понять: трóдова еміãрація; êооперація. 
3. Підãотóйте історичнó довідêó про діяльність óêраїнсьêих êооперативів. 
4. За схемою сêладіть розповідь про причини, напрямêи і наслідêи трóдової еміãрації 

óêраїнців.  
 
 
 
 
 

Уêраїнці добóвають 
вóãілля ó США 

Уêраїнці обробляють 
поле ó Канаді 

Уêраїнці збирають  
мате (чай) в Арãентині 

Наслідêи. Виснажлива праця óêраїнців заради виживання за межами своєї Батьêівщини. 
Утворення óêраїнсьêої діаспори — óêраїнсьêих спільнот за межами своєї Батьêівщини. 

Уêраїнсьêі робітничі 
бараêи в Бразилії 

Канада,     США,    
Бразилія,   Аргентина 

Західні та центральні 
провінції Австрії 

Причини. Малоземелля,  слабêий розвитоê 
промисловості, зростання êільêості населення 

Трóдова еміãрація óêраїнців 
Галичини, Бóêовини, Заêарпаття 
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Мосêвофіли і народовці. 

 Що відстоювала Головна Рóсьêа Рада? Коли вона діяла? 
 У резóльтаті яêих подій відбóлось об’єднання Італії?  
 У резóльтаті яêих подій відбóлось об’єднання Німеччини? 

  
 
 

 

  

1. Дóалістична óãода 1867 р. та її наслідêи для óêраїнців. 
Після поразêи ó війні з П’ємонтом і Францією 1859 р. та Прóссією та 

Італією 1866 р. Австрія опинилася перед заãрозою нових визвольних повстань. 
У підсóмêó імператор та йоãо óряд пішли на деяêі постóпêи народам, яêі 
населяли êраїнó. 1867 р. Австрія та Уãорщина підписали óãодó, за яêою 
óтворилася дóалістична (двоїста) Австро-Уãорсьêа імперія. Очолював її 
цісар (імператор) із династії Габсбóрãів, êотрий одночасно бóв êоролем 
Уãорщини. Проãолошено рівноправність народів імперії ó державних 
óстановах, сóдах і освіті. Крім тоãо, влада імператора відтепер обмежóвалася 
виборними Рейхстаãом (Державною Радою) в Австрії та Сеймом  в 
Уãорщині. Отже, Австро-Уãорщина бóла вже не абсолютною, а 
êонститóційною монархією.  

Після 1867 р. західноóêраїнсьêі землі за адміністративною приналежністю 
розділили на дві частини: Галичина і Бóêовина належали до Австрії, а 
Заêарпаття — до Уãорщини. Галичина отримала обмеженó внóтрішню 
автономію, але й цьоãо разó óряд відмовився поділити її на Східнó 
(óêраїнсьêó) і Західнó (польсьêó). Краєм óправляв намісниê, êотроãо 
австрійсьêий óряд призначав переважно з поляêів. Вони ж домінóвали і в 
Галицьêомó сеймі (орãані місцевоãо самоврядóвання), що діяв ó Львові. 
Внóтрішнє самоврядóвання запроваджóвали і на Бóêовині. Проте в 
Бóêовинсьêомó сеймі, що працював ó Чернівцях, більшість становили рóмóни 
й австрійці. Заêарпаття ó сêладі Уãорщини ніяêоãо самоврядóвання не мало.  

Сóспільно-політичний рóх на західноóêраїнсьêих землях дрóãої половини 
ХІХ ст. вирізнявся êільêома напрямêами, але найпомітнішими бóли дві течії: 
мосêвофіли, яêі бачили майбóтнє Уêраїни лише ó союзі з Росією, і народовці, 
êотрі вважали óêраїнців оêремим народом та ó своїй діяльності намаãалися 
захищати йоãо інтереси. 

 

1. До яêих внóтрішніх змін призвели зовнішньополітичні невдачі Австрійсьêої імперії? 
2. Що змінилось ó становищі західноóêраїнсьêих земель ó дрóãій половині ХІХ ст.? 
3. Яêі дві течії виоêремилися в óêраїнсьêомó сóспільно-політичномó рóсі реãіонó? 

 

§ 24  

 
Упродовж уроку з’ясуйте особливості світоглядних позицій старорусинів, 

москвофілів і народовців. 
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Бóдівля 
Галицьêоãо сеймó 
ó Львові (нині — 

національний 
óніверситет  
ім. І. Франêа) 

Дослідниê про наслідêи дóалістичної óãоди 1867 р. 
Ярослав Грицаê (óêраїнсьêий істориê): 

«Стосовно Галичини австро-óãорсьêий êомпроміс 
доповнювався австро-польсьêим êомпромісом… 
Намісниê Галичини повинен бóти призначений 
обов’язêово з числа польсьêої аристоêратії, а ó Відні 
польсьêих інтересів мав пильнóвати оêремий «міністр  
для справ Галичини». Уся соціальна, еêономічна, 

освітня політиêа бóла спрямована насамперед на задоволення 
польсьêих інтересів. Уêраїнсьêі посли володіли лише 15% 
депóтатсьêих місць ó Галицьêомó сеймі…»   

 

1. Яê дóалістична óãода позначилася на політичномó житті Галичини? 
 

2. Старорусини. Москвофіли. 
Після поразêи революції 1848–1849 рр. серед більшої частини óêраїнсьêих 

діячів виниêло розчарóвання політиêою австрійсьêої влади щодо óêраїнців. Це 
розчарóвання посилилось ó Галичині після реформ 1860-х рр. і призвело до 
наростання польсьêо-óêраїнсьêоãо протистояння. Рóсьêа інтеліãенція 
намаãалася довести, що має не менш давню політичнó і êóльтóрнó історію, ніж 
поляêи. При цьомó вона пов’язóвала своє минóле з історією Київсьêої Рóсі й 
Галицьêо-Волинсьêої Рóсі, а мовні витоêи вела від церêовнослов’янсьêої мови. 
Прихильниêів цьоãо напрямêó називали старорóсинами. 

Інша частина інтеліãенції вважала, що óêраїнсьêе і російсьêе минóле є 
спільним, тож шóêала підтримêи в Росії. Представниêів цієї течії називали 
мосêвофілами. Вони заперечóвали існóвання óêраїнців яê оêремої нації, 
обстоювали тезó про «єдиний общерóссêий народ» від Карпат до Камчатêи, 
до яêоãо вони відносили населення Східної Галичини, Бóêовини і Заêарпаття. 
Вважаючи Російсьêó імперію рятівниêом західних óêраїнців, праãнóли 
приєднати до неї західноóêраїнсьêі землі. Враховóючи таêе спрямóвання 
мосêвофільсьêоãо рóхó, правлячі êола Росії таємно фінансóвали йоãо.  

Серед мосêвофілів переважали стара інтеліãенція та сільсьêа бóржóазія. 
Ідеолоãами рóхó бóли Денис Зóбрицьêий і Михайло Качêовсьêий ó Галичині, 
Касіян Боãатирець — на Бóêовині, Адольф Добрянсьêий — на Заêарпатті. 
Під їхнім впливом діяли êóльтóрно-освітні товариства: «Ставропіãійсьêий 
інститóт», «Галицьêо-рóсьêа матиця», Товариство ім. М. Качêовсьêоãо, 
«Народний дім». Головний дрóêований орãан мосêвофілів — ãазета «Слово». У 
1870 р. мосêвофіли заснóвали орãанізацію «Рóсьêа Рада», проãолосивши її 
настóпницею «Головної Рóсьêої Ради» та єдиним представниêом óсіх місцевих 
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óêраїнців. Мосêвофіли займали провідні позиції ó сóспільно-політичномó 
житті західноóêраїнсьêих земель ó 60-х–80-х рр. ХІХ ст. 

 

1. Коãо називали старорóсинами? 
2. Яêі основні світоãлядні ідеї мосêвофілів? 
3. Яêі орãанізації створили мосêвофіли або ж перебóвали під їхнім впливом?  

  
Дослідниê про мосêвофільсьêі настрої ó Галичині. 
Іãор Гирич (óêраїнсьêий істориê): 

…На мосêвофільсьêі позиції перейшла більшість діячів 
Головної Рóсьêої Ради 1848 р. Один з діячів «Рóсьêої трійці» 
Яêів Головацьêий перейшов на відверте політичне російство 
й переїхав до Росії.  

 

1. Помірêóйте. Чомó ãаличани симпатизóвали мосêвофілам? 
 

Детальніше про… 
причини падіння авторитетó мосêвофілів 

На початêó 1880-х рр. відбóлася подія, що óвійшла в історію яê 
«Гнилицьêа справа». Мешêанці села Гниличêи на Тернопільщині хотіли мати 
власнó церêвó. Селяни, не отримавши дозвіл на відêриття ãреêо-êатолицьêоãо 
храмó, написали заявó про перехід ó православ’я. З одноãо боêó, це не бóло 
протизаêонним, а з іншоãо — таêó заявó розцінили яê визнання російсьêої 
зверхності. Ще одна подія óвійшла в історію під назвою «Справа Ольãи 
Грабар і її дрóзів». У ході розãлядó справи про зрадó 21 особи бóло доведено 
фінансóвання мосêвофілів з території Російсьêої імперії та листóвання з 
низêою російсьêих діячів. І хоча підсóдних виправдали, через виявлені фаêти 
мосêвофіли втратили баãатьох своїх прихильниêів ó реãіоні. 

 

3. Народовці. 
На початêó 60-х рр. ХІХ ст. носієм національної ідеї стало молоде 

поêоління óêраїнсьêої інтеліãенції — óчителі, письменниêи, жóрналісти, 
юристи, стóденти. Їх не влаштовóвала позиція мосêвофілів. У своїй 
діяльності вони орієнтóвалися на óêраїнсьêий народ, відтаê почали 
називатися народовцями (óêраїнофілами). Чільне місце серед них займали 
Володимир і Олеêсандр Барвінсьêі, Юліан Романчóê та інші. Народовці 
вважали óêраїнців слов’янсьêим народом, яêий проживає на території від 
Кавêазó до Карпат, і вистóпали за розвитоê óêраїнсьêої мови та êóльтóри. 
Для пропаãóвання своїх ідей видавали часописи «Правда», «Вечорниці», 
«Мета», «Нива»; створювали ãóртêи, товариства, êлóби. Головним дрóêованим 
орãаном народовців бóла ãазета «Діло» (виходила від 1880 р.). 

Денис Зóбрицьêий 
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25 лютоãо 1850 р. 

У 1868 р. народовці заснóвали êóльтóрно-освітнє товариство «Просвіта». 
Товариство дрóêóвало попóлярнó літератóрó; в містах і селах орãанізовóвало 
читальні (попередниці сóчасних бібліотеê), де можна бóло ознайомитися яê з 
хóдожньою, таê і спеціалізованою, передóсім сільсьêоãосподарсьêою, 
літератóрою; відêривало êóрси ãрамоти для неписьменних; проводило 
літератóрні вечори та леêції. З виниêненням êооперативів діяльність 
«Просвіти» значною мірою фінансóвали за їхні êошти. Наприêінці ХІХ ст. 
налічóвалося 19 просвітянсьêих осередêів.  

Із народовцями співпрацювали лідери óêраїнсьêоãо рóхó з 
Наддніпрянщини, ãоловно ãромадівці. Позаяê ó Російсьêій імперії бóли значні 
перешêоди для розвитêó національноãо рóхó, ãромадівці й народовці праãнóли 
перетворити Галичинó на П’ємонт Уêраїни — êрай, з яêоãо моãла б 
відродитись об’єднана Уêраїна. Найаêтивнішими наддніпрянцями щодо 
цьоãо стали П. Кóліш, М. Драãоманов, О. Конисьêий, В. Антонович,           
М. Грóшевсьêий. Їхніми партнерами з ãалицьêоãо боêó бóли О. Барвінсьêий, 
І. Франêо, М. Павлиê та інші. Зоêрема, з ініціативи Олеêсандра Конисьêоãо 
на êошти полтавсьêої поміщиці Єлизавети Милорадович за аêтивної óчасті 
ãалицьêих народовців 1873 р. ó Львові створили Літератóрне товариство 
імені Т. Шевченêа. У 1892 р. воно бóло реорãанізоване ó Наóêове товариство 
імені Т. Шевченêа (НТШ), осêільêи стало наóêовим центром óêраїнсьêих 
óчених-патріотів. Упродовж 1897–1913 рр. товариство очолював видатний 
істориê Михайло Грóшевсьêий.  

 

1. Хто таêі народовці? Яêою бóла сфера їхньої діяльності? 
2. Коли  засновано товариство «Просвіта»? Чим займалися «просвітяни»? 
3. Яê óтворилося Наóêове товариство ім. Т. Шевченêа?  

Аêтивна життєва позиція 

 

Народження. с. Шляхтинці 
(нині — Тернопільсьêої обл.). 
Походження. Батьêо бóв ãреêо-

êатолицьêим священиêом. 
Шляхетсьêий рід Барвінсь-
êих простежóється від по-
чатêó XVI століття. 
Сімейне виховання. 

Батьêо бóв добрим до сім’ї, 
привітним до парафіян. 

Олеêсандр Гриãорович Барвінсьêий 
(1847—1926) 

Володимир Гриãорович Барвінсьêий 
(1850–1883) 

6 червня 1847 р. 
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Передплачóвав óêраїнсьêі часописи. Вивчав і записóвав народні пісні. Барвінсьêі 
свято шанóвали рідне слово, до чоãо привчали і дітей. Оêрім тоãо, молодшоãо з 
братів — Володимира — в 14 роêів травмóвав êінь. На певний час він 
óсамітнився з êниãами. З особливим захопленням читав «Кобзар», а Тараса 
Шевченêа вважав своїм дóховним батьêом. 

Освіта. Олеêсандр Барвінсьêий заêінчив сільсьêó шêолó, 
першó Тернопільсьêó êласичнó ãімназію, філософсьêий 
фаêóльтет Львівсьêоãо óніверситетó. Доêторсьêó дисертацію 
захистив ó Віденсьêомó óніверситеті. 
Особистість та ãромадсьêе життя. Ще стóдентом очолив 
осередоê Громади ó Львові. Палêо вболівав за óêраїнсьêий 
народ. Вважав своїм обов’язêом дбати про йоãо інтереси. Бóв 

виêладачем. Очолював «Рóсьêе Товариство Педаãоãічне». 1894 р. ініціював 
відêриття ó Львівсьêомó óніверситеті êафедри східноєвропейсьêої історії. 
Бóв одним з ініціаторів реорãанізації Літератóрноãо товариства  
ім. Т. Шевченêа в Наóêове товариство імені Т. Шевченêа, яêе очолював ó 
1892–1897 роêах. Разом з тим, впроваджóвав ó життя політиêó «нової 
ери», яêа передбачала êомпроміс з австрійсьêою владою та польсьêими 
політичними êолами. Бóв депóтатом австрійсьêоãо парламентó, послом 
Галицьêоãо сеймó. Засновниê Католицьêоãо Рóсьêоãо Народноãо Союзó 
(зãодом — Християнсьêо-Сóспільна партія). Бóв запрошений óрядовим 
радниêом, опісля — радниêом віденсьêоãо дворó.  

Резóльтати діяльності. (Самостійно сформóлюйте резóльтати діяльності).  
 
 

1. Що спільноãо бóло в Олеêсандра Барвінсьêоãо з автономістами Наддніпрянсьêої Уêраїни? 
 

Освіта. Володимир Барвінсьêий заêінчив сільсьêó шêолó, 
першó Тернопільсьêó êласичнó ãімназію, правничий 
фаêóльтет Львівсьêоãо óніверситетó. 

Особистість та ãромадсьêе життя. Бóв одним з лідерів 
народовців, співзасновниêом товариства «Просвіта» та 
«Рóсьêоãо Товариства Педаãоãічноãо», засновниêом і 
першим редаêтором ãазети «Діло». 30 листопада 1880 р. 
орãанізóвав перші óêраїнсьêі масові збори ó Львові — народне віче. Йоãо 
óчасниêи вимаãали від австрійсьêої влади надати ãалицьêим óêраїнцям 
політичні, еêономічні та êóльтóрні права. Переêладав óêраїнсьêою мовою 
твори анãлійсьêих, францóзьêих, російсьêих письменниêів і сербо-хорватсьêі 
народні пісні.  

Резóльтати діяльності. «І ще одноãо нам борця не стало, Одноãо радниêа за 
бідний люд, Велиêе серце битись перестало. Рóêа трóдяща опóстила трóд… 
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Но діло, що Тобою розпочате, Не вмре… — êлянемося Тобі! Примір Твій і 
слова Твої ãрімêії Нам додадóть і сили, і надії» (Іван Франêо). 

 

1. Порівняйте біоãрафії двох братів. Що в них бóло спільноãо, а що відмінноãо? 
 

Зі статóтó НТШ про метó орãанізації: 
«Цілею товариства є плеêати та розвивати наóêó і штóêó 

(мистецтво) в óêраїнсьêо-рóсьêій мові, збирати та зберіãати 
різні наóêові предмети та пам’ятêи старовини Уêраїни-Рóси». 

    

Аêтивна життєва позиція  
Михайло Грóшевсьêий (1866–1934) 

Ім’я (повне).  Михайло Серãійович Грóшевсьêий. 
Народження. 29 вересня 1866 р. в давньомó 
óêраїнсьêомó м. Холм, на той час Царства 
Польсьêоãо в Росії (нині належить до Польщі). 
Походження. Батьêо бóв педаãоãом, а мати 
походила із сім’ї священиêа, яêомó надали 
дворянство. 
Освіта. Перша Тифлісьêа êласична ãімназія. Заêінчив істориêо-

філолоãічний фаêóльтет Київсьêоãо óніверситетó, де під êерівництвом 
Володимира Антоновича захистив маãістерсьêó дисертацію.  

Початêові óмови формóвання особистості. Батьêи виховали ó сина «тепле 
прив’язання» до óêраїнсьêої пісні, мови, історії. У ãімназії захопився 
читанням праць М. Костомарова, П. Кóліша, М. Маêсимовича. 

Особистість та ãромадсьêе життя. Ще під час навчання ó Києві В. Антонович 
залóчив своãо стóдента М. Грóшевсьêоãо до діяльності êиївсьêої Громади. 
Переїхавши до Львова, М. Грóшевсьêий продовжóвав брати óчасть в 
óêраїнсьêомó національномó рóсі. Протяãом 1894–1914 рр. очолював 
новостворенó êафедрó східноєвропейсьêої історії Львівсьêоãо óніверситетó. 
У Львові розпочав написання фóндаментальноãо дослідження «Історія 
Уêраїни-Рóси». У 1897 р. очолив Наóêове товариство ім. Т. Шевченêа. 
Редаãóвав наóêове видання «Записêи НТШ». У 1899 р. став 
співзасновниêом Уêраїнсьêої національно-демоêратичної партії (УНДП). 
Для підтримêи óêраїнсьêої літератóри разом з Іваном Франêом видавав 
«Літератóрно-наóêовий вісниê»  ó Львові, а зãодом — ó Києві.  

Резóльтати діяльності. (Самостійно сформóлюйте резóльтати діяльності).   
 

1. З’ясóйте, чи моãли мати спільні справи О. Барвінсьêий та М. Грóшевсьêий. Яêі саме? 
 

Емблема НТШ 
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Жінêа в історії 
Єлизавета Сêоропадсьêа-Милорадович 
Доньêа полтавсьêоãо ãóбернсьêоãо 

маршала Івана Сêоропадсьêоãо, зростала в 
атмосфері залюбленості óêраїнсьêою 
минóвшиною. Її дитячі та юні роêи минóли 
ó маєтêó Тростянці на Черніãівщині. 
Вийшовши заміж, переїхала до Полтави, де 
її називали ãетьманшею. І не лише томó, що бóла правнóчêою 
ãетьмана Івана Сêоропадсьêоãо. Вона — непересічна особистість. 
Бóла аêтивною діячêою полтавсьêої Громади. Допомаãала 
êоштами видавництвам, жіночим ãімназіям, óêраїнсьêим неділь-
ним шêолам. Після Валóєвсьêоãо цирêóляра Єлизавета фінансó-
вала діяльність львівсьêої «Просвіти». У 1873 р. стала однією з 
фóндатороê Літератóрноãо товариства імені Тараса Шевченêа ó 
Львові, виділивши 9 тис. ãóльденів на йоãо заснóвання. 

 

1. Істориê О. Пріцаê зазначив: «Кожна óêраїнсьêа аêція знаходить ó ній (Є. Сêоропадсьêій-
Милорадович) щедроãо мецената й опіêóна-поêровителя». Наведіть доêази на підтвердження 
цієї тези. 

 

Коли в Україні бóло створено êóльтóрно-освітнє товариство «Просвіта», … 

в Японії молодий імператор Мóцóхіто прийняв ім’я Мейдзі та 
розпочав êомплеêс реформ (реставрація Мейдзі), яêі перетворили 
відсталó êраїнó на однó з провідних держав світó. 

  Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
—  1868 р. —  народовці заснóвали êóльтóрно-освітнє товариство «Просвіта»; 
—  1873 р. —  óтворення Літератóрноãо товариства ім. Т. Шевченêа ó Львові; 
—  1892 р. —  реорãанізація Літератóрноãо в Наóêове товариство ім. Т. Шевченêа (НТШ); 
—  1897–1913 рр. — НТШ очолював Михайло Грóшевсьêий. 
2. Поясніть значення понять: старорóсини, мосêвофіли, народовці. 
3. Сêладіть історичнó довідêó про дóалістичнó óãодó 1867 роêó. 
4. Проаналізóйте діаãрамó. З яêими сóспільно-політичними течіями пов’язані ãазети «Слово» 
та «Діло»? Охараêтеризóйте ці течії. Про що свідчать зміни наêладó? 
Наêлад примірниêів провідних óêраїнсьêих (рóсьêих) періодичних видань ó Галичині 
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Національні рóхи на західноóêраїнсьêих 
землях ó 1880-х–1890-х роêах. 

 Яêі сóспільно-політичні течії діяли в Західній Уêраїні? 
 За що боролися народовці? 
 Хто, êрім óêраїнців, мешêав ó Галичині, на Бóêовині й Заêарпатті? 

  
 

 
 

1. Розãортання рóхó народовців ó Галичині, Бóêовині, Заêарпатті. 
Із початêом 1880-х рр. ãалицьêі народовці почали займатися політичною 

діяльністю. У цьомó êонтеêсті відбóлося три помітні події. Перша: 1880 р. 
Володимир Барвінсьêий сêлиêав ó Львові óêраїнсьêі масові збори — віче. На 
віче прийшли понад дві тисячі людей. Вони обãоворили становище óêраїнців і 
визначили перспеêтиви óêраїнсьêоãо рóхó. Дрóãа: 1885 р. народовці створили 
«Народнó Радó» — політичнó орãанізацію на чолі з Юліаном Романчóêом, 
яêа стала противаãою мосêвофільсьêій «Рóсьêій Раді». Третя: 1890 р. лідери 
народовців óêлали з ãалицьêим намісниêом ãрафом К. Бадені óснó óãодó про 
êомпроміс між óêраїнцями і поляêами êраю та офіційною владою — 
розпочали «новó ерó». «Новоерівсьêа політиêа» тривала менше чотирьох 
роêів — до 1894 р., але за цей час ó Галичині відêрили ще однó óêраїнсьêó 
ãімназію та óêраїнсьêó êафедрó східноєвропейсьêої історії ó Львівсьêомó 
óніверситеті. Уêраїнсьêий фонетичний правопис набóв статóсó офіційноãо.  

Створені в 1860-х рр. «Рóсьêа Бесіда» і «Рóсьêа Рада» стали першими 
óêраїнсьêими національними орãанізаціями Бóêовини. Спочатêó в них 
переважали мосêвофіли і старорóсини, а зãодом зміцнили свої позиції 
народовці. Тоді ж започатêовано бóêовинсьêó óêраїномовнó літератóрó. Серед 
найвідоміших óêраїнсьêих письменниêів êраю бóли Юрій Федьêович і брати 
Гриãорій та Сидір Воробêевичі, яêих називали «бóêовинсьêою трійцею». 
З 1885 р. бóêовинсьêі народовці видавали часопис «Бóêовина». Таêож 
завдяêи їх старанням створювалася мережа óêраїнсьêих шêіл. 

На Заêарпатті óêраїнсьêий національний рóх розвивався повільніше 
через óтисêи з боêó óãорсьêоãо óрядó. Майже до êінця ХІХ ст. тóт переважали 
мосêвофіли, об’єднані навêоло «Общества Св. Василя Велиêоãо». Мосêвофіл 
А. Добрянсьêий ó 1849–1860 рр. бóв намісниêом в Ужãороді. Щоправда, 
народовсьêих позицій дотримóвався часопис «Наóêа», особливо êоли йоãо 
редаêтором став Авãóстин Волошин.  

 

1. Яêі заходи здійснили ãалицьêі народовці ó 1880–1890-х рр.?  
2. Коли розпочалося національне відродження на Бóêовині? Яêі йоãо сêладові? 
3. Чомó óêраїнсьêий національний рóх на Заêарпатті розвивався повільно?  

 
Упродовж уроку з’ясуйте спрямованість українського, польського  

та єврейського рухів у Західній Україні.  

§ 2 5 
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 Дослідниê про «Народнó Радó». 
Боãдан Янишин (óêраїнсьêий істориê): 

«Нове товариство задеêларóвало себе продовжóвачем 
традицій «Головної Рóсьêої Ради» 1848 р. …(базованих) на 
твердженні про самостійність «рóсьêо-óêраїнсьêоãо» народó. 
За метó бóло визначено здобóття рóсинами фаêтичної 
рівноправності з іншими народами Австро-Уãорщини… 
Чимало óваãи (з боêó «Народної Ради») бóло приділено 
…справі розвитêó… селянсьêих просвітніх («Просвіт») та 
еêономічних (êооперативів) орãанізацій». 

 

1. Яêими бóли напрями діяльності «Народної Ради»? 
 

Детальніше про… 
домовленість ãалицьêих народовців із намісниêом К. Бадені 1890 роêó 

Сóть її поляãала в томó, що народовці зобов’язóвалися 
підтримóвати політиêó óрядó, яêий натомість мав визнати ãалицьêих 
óêраїнців оêремим народом, надати їм місця в австрійсьêомó 
парламенті й ãалицьêомó сеймі, відêрити три óêраїнсьêі ãімназії, 
збільшити êільêість óêраїнсьêих êафедр ó Львівсьêомó óніверситеті. 
Проте домовленість бóла óсною, тож êоли народовці почали аêтивніше 
наполяãати на її виêонанні, К. Бадені ó 1894 р. заперечив перед óрядом 
фаêт таêої óãоди. 

 

Аêтивна життєва позиція  

Юліан Романчóê (1842–1932) 

Ім’я (повне). Юліан Семенович Романчóê. 
Народження. 24 лютоãо 1842 р. ó селі 
Крилос (нині — Івано-Франêівсьêої обл.). 
Походження. Батьêо бóв óчителем.  
Освіта. Гімназії Станіслава (нині — Івано-
Франêівсьê) і Львова. Фаêóльтет êласичної 
філолоãії Львівсьêоãо óніверситетó.  

Початêові óмови формóвання особистості. Дитячі роêи минóли ó Крилосі — 
літописномó Галичі. Таê ó Юліана зародилася палêа любов до 
Батьêівщини, а професія батьêа сформóвала ó хлопця потяã до наóêи. 

Особистість та ãромадсьêе життя. Працював óчителем в Уêраїнсьêій 
аêадемічній ãімназії Львова. Разом з О. Барвінсьêим óпорядêóвав і видав 
óêраїнсьêий фонетичний правопис. Бóв одним із засновниêів товариства 

О. Оãоновсьêий — 

перший ãолова 
«Народної Ради» 
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«Просвіта», яêе очолював протяãом десяти роêів. Долóчився до створення 
Літератóрноãо товариства ім. Т. Шевченêа, товариства «Рідна шêола» та 
«Учительсьêої ãромади». Видавав ó Галичині твори Т. Шевченêа. 
Ініціював створення ãазети «Батьêівщина», що виходила народною мовою 
з дописами самих селян, та ãазети «Діло». У 1885 р. став співзасновниêом і 
очільниêом «Народної Ради». Один з творців політиêи «нової ери»  
(1890–1894 рр.). Юліана Романчóêа неодноразово обирали послом до 
Галицьêоãо сеймó й австрійсьêоãо парламентó. Проводив аêтивнó 
політичнó діяльність під час Першої світової війни та після її завершення. 

Резóльтати діяльності. (Самостійно сформóлюйте резóльтати діяльності). 
 

1. Об´рóнтовано підтвердьте або заперечте тезó: «Юліана Романчóêа можна назвати «ãолосом 
народó». 
 

Детальніше про… 
Степана Смаль-Стоцьêоãо 

Степан Смаль-Стоцьêий бóв стóдентом, опісля — 
професором Чернівецьêоãо óніверситетó, відêритоãо в 1875 році. 
Він став одним із êлючових діячів óêраїнсьêоãо відродження 
на Бóêовині. Баãато доêлався до тоãо, щоб в óêраїнсьêомó рóсі переваãó 
над мосêвофілами взяли народовці. Займався орãанізацією êооперативів на 
Бóêовині. Бóв причетний до розбóдови óêраїнсьêоãо шêільництва êраю. 
Мовознавець та педаãоã став одним з авторів попóлярноãо в Західній 
Уêраїні підрóчниêа з óêраїнсьêої мови, виданоãо ó 1893 р.  

 

Сóчасниê про заêарпатсьêих óêраїнців. 
Михайло Драãоманов (óêраїнсьêий ãромадсьêий діяч): 

«Там (на Заêарпатті) найчесніші рóсьêі патріоти 
живóть дóмêою і серцем або серед стародавніх êнязів та бояр, 
або серед далеêих архієреїв і ãенералів мосêовсьêих, а живоãо 
народó рóсьêоãо, з єãо ãорем під боêом своїм не бачать…» 

 

1. Про яêі сóспільні течії ó Заêарпатті розповідає М. Драãоманов? 
 

2. Польсьêий рóх ó Галичині. 
Після ліêвідації Речі Посполитої перед польсьêим визвольним рóхом стояло 

завдання відновлення держави та об’єднання в ній óсіх польсьêих земель. 
Найсприятливіші óмови для розвитêó цьоãо рóхó сêлалися в Австро-Уãорщині — 
після придóшення польсьêоãо (Січневоãо) повстання 1863–1864 рр. ó Російсьêій 
імперії. Галичина мала внóтрішню автономію, а провідні позиції ó Галицьêомó 
сеймі зайняли поляêи. Вони праãнóли перетворити êрай на польсьêий 

Старий ãóцóл,  
фото  

початêó ХХ ст. 
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П’ємонт, об’єднавши навêоло ньоãо в майбóтньомó польсьêі землі ó межах 
історичних êордонів 1772 роêó. Тобто поляêи вважали своєю землею 
Правобережжя і Галичинó.  

У польсьêомó рóсі початêово óтворилися êонсервативний та ліберальний 
напрями. Консерватори засóджóвали бóдь-яêі насильницьêі дії, лояльно 
ставилися до австрійсьêої влади, займали провідні владні посади і вистóпали 
за порозóміння з óêраїнсьêим населенням. Натомість ліберали вимаãали від 
імператора для поляêів таêих самих прав, яê і в óãорців, та проведення 
виборчої реформи. Більшість із них вистóпала проти бóдь-яêої óãоди з 
óêраїнцями. Соціальною основою обох течій бóли польсьêі аристоêрати.  

Зãодом виниêли пов’язані зі зростаючою політичною аêтивністю селян та 
робітниêів людовий (селянсьêий) і соціалістичний напрямêи польсьêоãо 
рóхó. Ці течії відêидали право óêраїнсьêоãо населення на власнó державó, 
а тим паче ó Галичині. Натомість їх об’єднóвали з óêраїнсьêим рóхом вимоãи 
виборчої реформи і соціальноãо захистó населення.  

 

1. Яêий реãіон поляêи праãнóли перетворити на польсьêий П’ємонт? 
2. Що відстоювали польсьêі êонсерватори, а що — польсьêі ліберали? 
3. Яêими бóли особливості польсьêоãо людовоãо і соціалістичноãо рóхів? 
 

Сóчасниê про рóсинів і поляêів Галичини. 
Францішеê Бóяê (польсьêий соціолоã): 

«…те, що селянин став синонімом рóсина, а поляê —   
синонімом пана, виявилося фатальним для нас… (Це) 
непорівнянно полеãшóє, спрощóє рóсинам працю над 
пробóдженням національної свідомості рóсьêоãо народó, а 
нам óтрóднює оборонó нашоãо становища». 

 

1. Доведіть або спростóйте дóмêó. Національне протистояння між 
óêраїнцями та поляêами мало соціальне під´рóнтя.  
 

Сóчасниê про ставлення до рóсинів Галичини. 
Лешеê Боровиêовсьêий (польсьêий ãраф): 

«Рóсі немає. Є лише Польща і Мосêва». 
 

1. Яêі течії польсьêоãо рóхó моãли розділяти позицію ãрафа? 
 

Сóчасниê про ставлення до поляêів Галичини. 
Іван Франêо (óêраїнсьêий ãромадсьêо-політичний діяч): 

«Ми бажаємо повної національної і політичної свободи… 
поляêам, але ….яêщо вони раз і назавжди зречóться опіêи 
над нами, раз назавжди поêинóть дóмêó бóдóвати історичнó 

Уêраїнці (рóсини). 
Малюноê 1863 р. 

Плóã êінця ХІХ ст. 
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Польщó на непольсьêих землях, а станóть таê само, яê і ми, 
на становищі Польщі чисто етноãрафічної». 

 

1. У чомó І. Франêо вбачав можливий êомпроміс із поляêами? 

 
 Історія в цифрах  

 
 
 

 

 

 

1. Із представниêами яêих національностей ви можете пов’язати зãадані реліãійні ãрóпи? 

3. Єврейсьêий рóх. 
Єврейсьêа ãромада бóла однією з найчисленніших ó Галичині. Переважна 

більшість євреїв проживала в містах і містечêах, проте наприêінці ХІХ ст. 
зросла êільêість єврейсьêоãо населення на селі, де євреї бóли êорчмарями, 
лихварями, óправителями маєтêів. «Весна народів» та êонститóційні реформи 
1860-х рр. змінили становище євреїв: вони отримали політичні права. 

У єврейсьêомó рóсі виниêло два напрямêи. Представниêи одноãо з них, 
зоêрема реліãійна община хасидів, вистóпали за збереження традицій, 
масêіли (представниêи іншоãо напрямó) — за модернізацію єврейсьêих 
общин. Початêово єврейсьêа ãромада бóла схильна до мирноãо співіснóвання з 
владою та співпраці з поляêами. Деяêі з масêілів навіть заêлиêали до 
добровільної польсьêої асиміляції. Відтаê виниêло пропольсьêе єврейсьêе 
товариство «Оповісниê примирення», êотре видавало часопис «Зãода», а 
таêож пронімецьêе товариство «Вартові Ізраїлю» з часописом «Ізраїльтянин».  

У 1880-х рр. серед євреїв Галичини набóли попóлярності ідеї сіонізмó 
(єврейсьêоãо націоналізмó), що передбачали самостійний розвитоê 
єврейсьêої національності. Їхні представниêи заснóвали товариство «Сіон», 
яêе випóсêало часопис «Майбóтнє». Ідеалом сіоністів бóло óтворення 
єврейсьêої держави в Палестині. Відтаê змістом єврейсьêоãо рóхó в Галичині 
стала боротьба за збереження єврейсьêої національної приналежності. Це 
позначилось і на óêраїнсьêо-польсьêих стосóнêах: відтоді євреї займали щодо 
них переважно нейтральнó позицію, а подеêóди підтримóвали óêраїнців. 

 

1. Яê змінилося життя євреїв ó Галичині в дрóãій половині ХІХ ст.? 
2. Яêі два основні напрямêи бóли хараêтерними для єврейсьêоãо рóхó до 1880-х роêів?   
3. Що таêе сіонізм? У чомó поляãав зміст єврейсьêоãо рóхó сіоністів ó Галичині? 

Співвідношення прихильниêів різних церêовних êонфесій ó Східній Галичині  
за станом на 1900 р. (млн осіб): ãреêо-êатолиêи — 3, римо-êатолиêи — 1,1, юдеї — 0,62. 

Греко‐католики

Римо‐католики

Юдеї
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Мóзиêи. Рóсини 
(óêраїнці) та євреї. 
Світлина êінця 
ХІХ–початêó ХХ ст. 

Детальніше про… 
напрямêи єврейсьêоãо рóхó в західноóêраїнсьêих землях 

У ХІХ ст. в середовищі самих євреїв 
спостеріãалося протистояння між хасидами 
і масêілами. Причиною тоãо протистояння 
бóло ставлення до Гасêали — єврейсьêоãо 
просвітницьêоãо рóхó. Хасиди — це 
переважно збідніла дрібна бóржóазія, 
пролетаріат. Вони неãативно ставилися до 
світсьêої освіти, осêільêи вбачали ó ній 

заãрозó своїм реліãійним і êóльтóрним цінностям. У 
Галичині хасиди почóвалися чóжинцями, відрадною для них 
бóла дóмêа про спасіння після приходó Месії. Масêіли  — 
середня і велиêа бóржóазія та пов’язана з нею інтеліãенція. 
Вони позитивно ставилися до світсьêої освіти, адже 
вважали її засобом для ãромадянсьêоãо рівноправ’я та 
нових еêономічних можливостей. Масêіли не відмежо-
вóвалися від населення Галичини, вважали себе повно-
цінними підданими австрійсьêоãо цісаря. 

 

Історія в цифрах 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. На сêільêи зросла чисельність євреїв ó Галичині за півстоліття? Про що це свідчить? 
 

Дослідниê про етнічнó стрóêтóрó Східної Галичини. 
Іван Монолатій (óêраїнсьêий істориê): 

«Початêом власне національно-єврейсьêоãо модерноãо 
рóхó стало заснóвання ó 1883 р. львівсьêоãо товариства 
«Міêра Кодеш» (з 1889 р. — «Ціон»). Зãодом ó всіх 
велиêих містах Галичини бóли створені подібні 
товариства… (Вони) боролися, з одноãо боêó, за те, щоб óже 
наполовинó асимільована молодь зновó повернóлася до 
єврейсьêої історії та єврейсьêої мови, з іншоãо — за 

Чисельність єврейсьêоãо населення ó Галичині, тис. осіб 

Т. Герцль — осново-
положниê сіонізмó 
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просвітó найортодоêсальніших представниêів єврейства. 
Євреї, позбавлені батьêівщини і державності майже дві 
тисячі роêів, на відмінó від поляêів та óêраїнців, не мали 
державницьêих праãнень на територіях, де мешêали. 
Їхньою ãоловною метою бóла боротьба за збереження 
єврейсьêої національної ідентичності, а ідеалом — 
óтворення єврейсьêої держави в Палестині. 

 

1. Яêі єврейсьêі національні орãанізації виниêли ó Галичині? 
2. Визначте завдання єврейсьêоãо національноãо рóхó сіоністів. 

 

Коли в Україні бóло óêладено óãодó, що дала початоê політиці «нової ери»,… 

ó США жóрналістêа Неллі Блай («Леді сенсація») повернóлася з 
навêолосвітньої подорожі, яêа тривала 72 дні 6 ãодин і 11 хвилин. 
Це бóла перша жінêа, яêа здійснила навêолосвітню подорож. 

 

 Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
—  1880 р. —  перше політичне віче ó Львові. 
—  1885 р. —  створення «Народної Ради» — політичної орãанізації народовців ó Львові. 
—  1890–1894 рр. — час дії політиêи «нової ери». 

2. Поясніть значення понять: «нова ера», сіонізм. 
3. Сêладіть історичнó довідêó про óêраїнсьêий національний рóх на Бóêовині й Заêарпатті. 
4. Охараêтеризóйте зміст і спрямóвання національних рóхів на західноóêраїнсьêих землях 
ó 1880–1890-х роêах. Визначте спільні та відмінні риси цих рóхів.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Зірêа Давида 

Національні рóхи ó Галичині дрóãої половини ХІХ ст. 

Уêраїнсьêий Польсьêий 

Народовці Консерватори 

Єврейсьêий 

Спроба політичноãо êомпромісó в 1890–1894 рр. — «нова ера»

Масêіли 

Відносно лояльні до чинної австрійсьêої влади 

Перехід до політичної 
діяльності: 
— віче ó Львові 1880 р. 
— 1885 р. — «Народна Рада» 
— ãазета «Діло» 

— засóдження насильства 
— ãотовність до діалоãó  

 з óêраїнцями 
— часопис «Час»  
— часопис «Народна ãазета» 

— товариство «Оповісниê 
примирення» (часопис 
«Зãода»); товариство 
«Вартові Ізраїлю»  
(часопис «Ізраїльтянин») 

Радиêальніше спрямовані на задоволення інтересів власних національностей 

Радиêали хасиди…………………………………, 
сіоністи………………………………. 

(див. настóпний 
параãраф) 

Рóхи: ліберальний……………, 
людовий……………………………., 
соціалістичний…………………. 
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Політизація національноãо рóхó на західно-
óêраїнсьêих землях наприêінці ХІХ ст. 

 Встановіть зв’язêи: «Весна народів», «парламент», «óêраїнці». 
 Чомó течія народовців мала найбільшó підтримêó серед óêраїнців?  
 Коли Австрія стала êонститóційною монархією? 
 

  
 
 

1. Радиêальний рóх ó Галичині. Іван Франêо. 
У середині 70-х рр. ХІХ ст. ó Галичині з’явилися люди, найчастіше це 

бóли молоді стóденти, яêі êритично оцінювали діяльність не тільêи 
мосêвофілів, а й народовців і ãреêо-êатолицьêої церêви. Під впливом ідей 
Михайла Драãоманова молоді західноóêраїнсьêі політичні діячі Іван Франêо, 
Михайло Павлиê, Остап Терлецьêий та інші почали пропаãóвати ідеї 
соціалізмó. Таê в óêраїнсьêомó рóсі виниêла радиêальна течія.  

Західноóêраїнсьêі радиêали вистóпали за соціальне і національне 
визволення óêраїнсьêоãо народó, за об’єднання óêраїнсьêих земель в одній 
незалежній державі, за поêращення життя населення, за зменшення впливó 
церêви на життя сóспільства і національний рóх.  

Радиêали вели пропаãандистсьêó роботó, тобто поширювали свої ідеї 
серед селян і робітниêів. Їхніми дрóêованими орãанами бóли часописи 
«Громадсьêий дрóã», «Дзвін», «Молот», «Світ».  

 

1. Коãо і чомó в Західній Уêраїні називали радиêалами? 
2. Яêі цілі намітили для себе західноóêраїнсьêі радиêали? 
3. Через яêі часописи поширювали свої ідеї радиêали?  
 

Аêтивна життєва позиція  

Іван Франêо (1856–1916) 

Ім’я (повне). Іван Яêович Франêо. 
Народження. 15 (27) серпня 1856 р., село 
Наãóєвичі поблизó Дроãобича на Львівщині. 
Походження. Батьêо бóв сільсьêим êовалем. 
Мати походила з дрібної шляхти, але ніêоли 
не цóралася селянсьêої праці. 
Освіта. Шêола с. Ясениця Сільна, ãоловна шêола Дроãобича, 

Дроãобицьêа ãімназія, Львівсьêий, Чернівецьêий та Віденсьêий 
óніверситети. В останньомó захистив доêторсьêó дисертацію з філософії.  

 
Упродовж уроку з’ясуйте, які політичні партії виникли у Галичині  

та особливості їхньої ідеології.   

§ 26 
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Початêові óмови формóвання особистості. Для І. Франêа велиêе значення 
мав óêраїнсьêий фольêлор, особливо ті пісні, яêі чóв від матері. Він 
таêож, ще навчаючись ó ãімназії, розпочав збирати власнó бібліотеêó. 

Особистість та ãромадсьêе життя. Автор численних поетичних і прозових 
творів, яêими засвідчóвав свої ãромадсьêі чи політичні переêонання. 
Найвідоміші з них — вірші «Каменярі», «Вічний революціонер», поема 
«Мойсей» та баãато інших. Громадсьêó діяльність розпочав ще ó 
стóдентсьêі роêи. Певний час займався жóрналістиêою. Співвидавав 
жóрнали «Громадсьêий дрóã» і «Світ», альманахи «Дзвін» та «Молот», бóв 
редаêтором жóрналó «Життє і слово». Пропаãóвав ідеї соціалізмó серед 
робітниêів та селян Галичини, за що неодноразово бóв óв’язнений. У 1890 р. 
очолив Рóсьêо-óêраїнсьêó радиêальнó партію, а ó 1899 р. бóв одним із 
засновниêів Уêраїнсьêої національно-демоêратичної партії. Наприêінці 
1890-х рр. зблизився з М. Грóшевсьêим, яêий очолював Наóêове 
товариство імені Т. Шевченêа (НТШ). Відтаê І. Франêо облишив 
політичнó діяльність і присвятив себе наóêовій та літератóрній праці. Бóв 
êерівниêом філолоãічної сеêції та етноãрафічної êомісії товариства, 
редаêтором «Літератóрно-наóêовоãо вісниêа» НТШ. Помер 1916 р. ó 
Львові. Усю свою бібліотеêó та рóêописнó спадщинó заповів НТШ. 

Резóльтати діяльності. «…У важêі часи безправ’я і темряви він бóв для 
Західної Уêраїни і óніверситетом, і енциêлопедією, і аêадемією наóê, і 
народним, не затвердженим ніяêою монаршою ласêою міністром êóльтóри 
та освіти…» (Павло Тичина, óêраїнсьêий поет та ãромадсьêий діяч ХХ ст.). 

 

1. На основі змістó рóбриêи та цитати П. Тичини сформóлюйте резóльтати діяльності І. Франêа. 
 

Учасниê подій про вплив ідей Михайла Драãоманова. 
Іван Франêо (óêраїнсьêий ãромадсьêо-політичний діяч): 

«Драãоманов європеїзóвав ãалицьêих рóсинів, 
перетворив доти панівне сентиментальне óêраїнофільство ó 
свідоме змаãання за здобóття не тільêи національних, але й 
заãальнолюдсьêих прав óêраїнсьêомó народові». 

 

1. Яêий внесоê М. Драãоманова ó сóспільно-політичний рóх Галичини? 
2. *Встановіть зв’язоê між ілюстрацією, доêóментом та словом «діяти». 

 

2. Утворення перших політичних партій в Уêраїні.  
Із 1890-х рр. óêраїнсьêий рóх встóпив ó політичнó стадію розвитêó. 

Виниêли політичні партії — об’єднання людей за політичним світоãлядом 
задля досяãнення êонêретної мети і захистó спільних інтересів. У 1890 р. з 
ініціативи Івана Франêа та Михайла Павлиêа бóла створена перша óêраїнсьêа 

Ілюстрація до  
вірша І. Франêа 

«Каменярі» 
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політична партія, яêа називалася Рóсьêо-óêраїнсьêа радиêальна партія 
(РУРП). Її проãрама передбачала óтвердження соціалізмó — досяãнення 
матеріальноãо добробóтó робітниêів та селян, проведення еêономічних 
реформ, демоêратизацію життя сóспільства. Проãолошено ãоловнó метó: 
пробóдження свідомості óêраїнсьêоãо народó, перетворення йоãо на політичнó 
силó, на вимоãи яêої зважала б влада. У 1895 р. Юліан Бачинсьêий 
опóбліêóвав брошóрó «Уêраїна irredenta» («Уêраїна óярмлена»), в яêій 
доводив історичнó необхідність здобóття Уêраїною незалежності задля 
соціально-еêономічноãо проãресó та êóльтóрноãо розвитêó óêраїнсьêоãо 
сóспільства. Після пóбліêації брошóри РУРП визначила боротьбó за 
незалежність перспеêтивною метою.  

1899 р. із РУРП виоêремилися дві партії. Народовці, незадоволені 
«новоерівсьêим êомпромісом», і радиêали, êотрі відмовилися від 
соціалістичної ідеолоãії та підтримóвали національнó ідею, óтворили 
Уêраїнсьêó національно-демоêратичнó партію (УНДП). Засновниêами партії 
стали Юліан Романчóê, Кость Левицьêий, Євãен Левицьêий. Партія 
вистóпала за створення єдиної óêраїнсьêої національної провінції в Австро-
Уãорщині з власним сеймом й адміністрацією, виховання почóття єдності 
з наддніпрянсьêими óêраїнцями. Головною метою партії бóла боротьба за 
соборність і незалежність Уêраїни ó майбóтньомó. УНДП стала 
найчисленнішою óêраїнсьêою партією.  

Радиêали, êотрі намаãалися поєднати соціалістичні принципи та ідею 
незалежності Уêраїни, з ініціативи Юліана Бачинсьêоãо створили Уêраїнсьêó 
соціал-демоêратичнó партію (УСДП). Вона орієнтóвалася передóсім на 
óêраїнсьêих робітниêів. Осêільêи ця верства óêраїнсьêоãо сóспільства бóла 
нечисленною, то й партія не мала значноãо впливó на сóспільно-політичне 
життя Західної Уêраїни. 

 

1. Назвіть датó створення і засновниêів РУРП. Хто бóв автором брошóри «Ukraina irredenta»? 
2. Хто і êоли створив УНДП? Яêою бóла мета партії? 
3. Хто і êоли створив УСДП? Яêою бóла мета партії? 

 

 

Витяã із праці «Ukraina irredenta». 
Юліан Бачинсьêий (óêраїнсьêий політичний діяч): 

«Уêраїна — для себе! — от єї (її) êлич. Вільна, 
велиêа, незалежна, політично самостійна Уêраїна — 
одна, нероздільна від Сянó по Кавêаз! — от єї (її) стяã». 

 

1. Яêе політичне ãасло виãолошено ó праці Ю. Бачинсьêоãо?     
 

«Єдина Уêраїна». Сóчасна 
інтерпретація образó 
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Титóлêа  
берлінсьêоãо 

видання «Уêраїна  
irredenta», 1924 р. 

Аêтивна життєва позиція  

Юліан Бачинсьêий (1870–1940) 

Ім’я (повне). Юліан Олеêсандрович 
Бачинсьêий.  
Народження. 28 березня 1870 р. ó с. Новосілêа 
(нині — Підãаєцьêоãо р-нó Тернопільсьêої обл.). 
Походження. Батьêо — із заможної шляхетсьêої 
родини, бóв ãреêо-êатолицьêим священиêом  
й аêтивним óчасниêом національно-êóльтóрноãо життя êраю. 

Освіта. Львівсьêа та Дроãобицьêа реальні ãімназії, Аêадемічна ãімназія 
Львова. Заêінчив правничий фаêóльтет Львівсьêоãо óніверситетó, 
навчався ó Берлінсьêомó óніверситеті. 

Початêові óмови формóвання особистості. Через смерть матері Юліана з 
двох роêів виховóвав дідóсь Іван — священиê з Гóсятина на Тернопільщині. 

Особистість та ãромадсьêе життя. Мав óспішнó 
адвоêатсьêó праêтиêó. Досліджóвав причини  
і хараêтер óêраїнсьêої трóдової еміãрації, про що 
написав ó êнизі «Уêраїнсьêа імміãрація в З’єднаних 
Державах Америêи». Проте найпомітнішою йоãо 
працею стала «Уêраїна irredenta»  («Уêраїна 
óярмлена»; 1895 р.). У ній він óперше поєднав 
соціалістичнó і самостійницьêó ідеолоãію. 
Співзасновниê РУРП ó 1890 р. та Уêраїнсьêої соціал-
демоêратичної партії ó 1899 році. Зãодом — аêтивний 
óчасниê Уêраїнсьêої революції. Помер 1940 р. на 
території  Карелії (нині — Російсьêа Федерація), де 
відбóвав поêарання ó виправно-трóдовомó таборі за 
свої політичні переêонання. 

Резóльтати діяльності. «Шевченêів «Кобзар» і «Уêраїна irredenta» 
Ю. Бачинсьêоãо зробили нас, старших ãімназистів і стóдентів, 
óêраїнсьêими державниêами та соборниêами» (Степан Баран, óêраїнсьêий 
політичний діяч êінця ХІХ–середини ХХ ст.). 

 

1. На основі життєписó та цитати С. Барана сформóлюйте резóльтати діяльності Ю. Бачинсьêоãо. 
 

3. Уêраїнсьêе представництво в Державній раді й Галицьêомó сеймі. 
На відмінó від Наддніпрянсьêої Уêраїни, важливим чинниêом 

політичноãо життя в Галичині й на Бóêовині стала парламентсьêа діяльність. 
Вона привчала до відповідальності за дії в політиці, давала змоãó тій чи іншій 
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Приміщення Галицьêоãо сеймó. 
Світлина 1898 р. (Нині — центральний 
êорпóс Львівсьêоãо національноãо 
óніверситетó ім. Івана Франêа) 

особі відчóти співпричетність до влади, присêорювала формóвання 
національної свідомості. Отже, óêраїнці набóли досвідó і традицій 
парламентсьêої діяльності. 

Значнó парламентсьêó праêтиêó óêраїнці здобóли ó Галицьêомó 
êрайовомó сеймі. Чисельність óêраїнців ó сеймі бóла різною, залежно від 
виборчоãо заêонодавства та сóспільно-політичної ситóації на час виборів. 
Однаê, осêільêи більшість сеймó становили польсьêі депóтати, то рішення, що 
вони приймали, найчастіше не враховóвали вимоã óêраїнців. На початêó  
1880-х рр. провіднó роль серед óêраїнсьêих послів почали відіãравати 
народовці, яêі виêористовóвали сеймовó трибóнó для проãолошення 
національних вимоã — óêраїнсьêої національної самостійності, поділó 
Галичини на Східнó і Західнó, óхвалення сеймом рішень в інтересах 
óêраїнців. Сейм став ãоловною ареною формóвання óêраїнсьêо-польсьêих 
відносин, сприяв óтвердженню ó Галичині парламентаризмó. 

Проведені ó 1860-х рр. êонститóційні реформи в Австро-Уãорщині надали 
народам імперії виборче право. Населення Галичини і Бóêовини обирало 
депóтатів до австрійсьêоãо парламентó — Державної ради. Уêраїнсьêе 
представництво ó парламенті бóло нечисленним. Томó, щоб досяãнóти власної 
мети — ширшої автономії, реформóвання виборчоãо права, обмеження 
свавілля і зловживання êонтрольованої з боêó польсьêих сил місцевої 
адміністрації, збільшення видатêів на óêраїнсьêó освітó, — óêраїнсьêі депóтати 
виявляли лояльність до австрійсьêоãо óрядó в інших питаннях. Інêоли таêа 
таêтиêа спрацьовóвала, інêоли — ні. Методом спроб та помилоê óêраїнсьêі 
політиêи здобóвали парламентсьêий досвід. 

 

1. Чомó парламентсьêа діяльність бóла важливою для політичноãо життя Західної Уêраїни? 
2. Яêими бóли національні вимоãи народовців ó Галицьêомó сеймі? 
3. Яêі питання порóшóвали óêраїнці ó Рейхсраті (Державній раді)? 

 
Детальніше про… 

чисельність та орãанізацію роботи 
Галицьêоãо сеймó 

До Галицьêоãо сеймó раз на шість 
роêів обирали 150 депóтатів. З них 
дев’ять мали таê звані вірильні мандати, 
тобто їх обирали завдяêи посаді. Це бóли 
вищі церêовні ієрархи, реêтори 
Львівсьêоãо і Краêівсьêоãо óніверситетів. 
Рештó депóтатів обирали по чотирьох 
êóріях: 44 — від велиêих землевласниêів, 
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Приміщення 
австрійсьêоãо 
Рейхсратó 
(Державної ради) 

Зал засідань Галицьêоãо сеймó 

20 — від міст, 3 — від 
торãово-промислових палат, 
74 — від містечоê та сіл. 
Право ãолосó залежало від 
розмірó сплачóваних податêів, 
тож йоãо мали лише 10% 
населення. Стати депóтатами 
моãли ãромадяни-чоловіêи 
віêом від 30 роêів. У 
резóльтаті заêонодавчих змін 
чисельність депóтатів зросла 
до 161 особи: завдяêи 
збільшенню представництва 
від міст. Зãідно з виборчим 
заêоном óêраїнці моãли здобóти до третини місць (щонайбільше 50), але 
обирали в середньомó від 15 до 30 óêраїнсьêих послів. Щорічно сесії 
відбóвались ó Львові. Сейм сêлиêали зазвичай на êільêа днів напередодні 
Новоãо роêó для прийняття бюджетó, а більша частина сесії тривалістю  
1–2 місяці проходила навесні чи восени.  
 

 

Дослідниê про óêраїнців в австрійсьêомó парламенті. 
Іãор Чорновол (óêраїнсьêий істориê): 

«…лише в 1873 р. їм (рóсинам) 
вдалося здобóтися на досить 
численне представництво в 
парламенті: тоді бóло обрано 15 
депóтатів. Таêий резóльтат став 
можливим óнаслідоê черãовоãо 
австро-польсьêоãо напрóження… в 
1879 р., після настóпних виборів, ó 
парламенті знайшлося лише троє 

рóсьêих послів. У 1885 р., за підтримêи польсьêоãо виборчоãо 
êомітетó та óрядових стрóêтóр, бóло обрано п’ятеро рóсьêих 
послів… Внаслідоê виборів 1891 р. до парламентó óвійшло 
семеро óêраїнсьêих послів». 

 

1. Визначте за доêóментом, сêільêи тривала êаденція (термін повноважень) 
послів австрійсьêоãо парламентó. 

2. Від чоãо залежало представництво рóсьêих послів ó парламенті? 
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Коли в Україні Ю. Бачинсьêий опóбліêóвав брошóрó «Уêраїна irredenta» («Уêраїна 

óярмлена»),… 
ó Парижі (Франція) брати Оãюст та Лóї Люм’єр винайшли 
сінематоãраф — розпочалась ера êіно. 

 

 Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
—  1890 р. —  створення Рóсьêо-óêраїнсьêої радиêальної партії (РУРП);  
—  1895 р. —  пóбліêація брошóри Ю. Бачинсьêоãо «Уêраїна irredenta» («Уêраїна óярмлена»); 
—  1899 р. —  створення Уêраїнсьêої національно-демоêратичної партії (УНДП); 
—  1899 р. —  створення Уêраїнсьêої соціал-демоêратичної партії (УСДП). 

2. Поясніть значення понять: óêраїнсьêі радиêали, політична партія. 
3. Сêладіть історичнó довідêó про Галицьêий сейм. 
4. На основі схеми поясніть вислів «Галичина — «óêраїнсьêий П’ємонт»».  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Галичина — «óêраїнсьêий П’ємонт» староãромадівці Народовці, радиêали 

Резóльтати: а) формóвання новоãо типó óêраїнця — свідомоãо, ãотовоãо до самопожертви 
задля незалежності Уêраїни;  

б) êристалізація ідеї соборної Уêраїни від Карпат до Кóбані. 

êооперативний рóх — 

зразоê для наслідóвання 
в Наддніпрянщині 

відêриття нових державних 
ãімназій та óêраїнсьêих êласів 

ó двомовних польсьêо-
óêраїнсьêих шêолах 

втеча наддніпрянсьêих  
óêраїнців ó Галичинó  
від переслідóвань  
російсьêої влади  

відêриття 
перших 

«Просвіт» 

перша неофіційна 
óêраїнсьêа Аêадемія 

наóê  — НТШ 

Реформа 1867 р. — передóмова аêтивізації сóспільно-політичноãо життя і національних 
рóхів в Австро-Уãорсьêій імперії 

 
відêриття êафедри 
східноєвропейсьêої 

(фаêтично óêраїнсьêої) 
історії при Львівсьêомó 

óніверситеті 

пóблічна праця 
óêраїнців  

ó Галицьêомó 
сеймі 

й австрійсьêомó 
парламенті 

РУРП, 
УНДП, 
УСДП — 
перша 

баãатопартійна 
система 

óêраїнсьêих 
політичних 
партій,  
яêі мали 

пріоритетом 
óêраїнсьêó 
незалежність 

 

набóття óêраїнсьêою 
мовою статóсó однієї 
з офіційних мов 
Австро-Уãорщини 

(офіційні доêóменти, 
êрім німецьêої, 

óãорсьêої, польсьêої, 
чесьêої мови, 
дрóêóвали 

óêраїнсьêою) 



   
184 

 

 

 

Праêтичне заняття № 5 
 

 Що таêе національне відродження? 
 Коли розпочалося національне відродження на Галичині, а êоли — на 

Бóêовині та Заêарпатті?  
 Яêі сóспільно-політичні течії діяли в Західній Уêраїні? 

 

Тема. Особливості êóльтóрницьêоãо та політичноãо етапів національноãо відродження на 
західноóêраїнсьêих землях. 

Мета. З’ясóвати, яê пов’язані êóльтóрницьêий та політичний етапи національноãо 
відродження; що пришвидшило політизацію óêраїнсьêоãо рóхó в Західній Уêраїні; чи в 
однаêових óмовах відбóвалося національне відродження ó різних західноóêраїнсьêих 
реãіонах; яêими бóли особливості проãрамових засад західноóêраїнсьêих політичних 
партій. 

 

Хід заняття  
Завдання 1. Об’єднайтесь ó пари та виêонайте одне із завдань (від 2 до 7) за вêазівêою 

óчителя.  
  

Завдання 2. Опрацюйте доêóменти № 1–3. Визначте, хто сприяв національномó відродженню 
на західноóêраїнсьêих землях ó дрóãій половині ХІХ століття. Яê пов’язані розвитоê 
êóльтóри і наóêи з політичною самостійністю? Свою дóмêó арãóментóйте цитатами. 
 

Дослідниê про місце Галичини в історії Уêраїни. 
Іван Крип’яêевич (óêраїнсьêий істориê): 

«ХІХ сторіччя — це епоха діяльності інтеліãенції… Уêраїнсьêа 
інтеліãенція доходила до національної свідомості стóпенево... Спершó 
за ãоловне поле своєї діяльності вона вважала письменство і наóêó… 
Але пізніше інтеліãентна верхівêа перейшла до… (роботи з народом) і 
в народі відêрила велиêі революційні сили, що сêóпчóвалися êоло 
еêономічних і соціальних питань. Спираючись на маси і 
орãанізовóючи їх, інтеліãенція розвинóла в собі політичний інстинêт і 
перейшла до аêтивних вистóпів. Ідеал самостійної Уêраїни зайняв 
перше місце в національній ідеолоãії». 

 

Дослідниê про значення óêраїнсьêої інтеліãенції ХІХ ст.  
ó формóванні модерної óêраїнсьêої нації. 
Серãій Єêельчиê (óêраїнсьêий істориê):  

«У ХІХ ст. письменниêи, жóрналісти та істориêи вперше 
заãоворили про Уêраїнó яê про сóчаснó націю. Вони побачили 
зв’язоê, спершó дóже опосередêований, між єдиною мовою та 
êóльтóрою та правом на політичний сóверенітет».  

 

§ 27 
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Сóчасниê подій про óêраїнців на початêó ХХ ст. (теêст 1907 р.). 
Вільãельм Фельдман (польсьêий пóбліцист):  

«У ХХ ст. баãато народів постало із попелó, але відродження 
небаãатьох відбóлося таê швидêо і енерãійно, яê відродження 
óêраїнців Австрії… Їхнє несподіване й бóрхливе зростання сталося 
в основномó завдяêи томó, що вони навчилися взаємодопомозі та 
впертій боротьбі за свій êожен здобóтоê». 

 

Завдання 3. Опрацюйте доêóменти № 4–6. Визначте, що вплинóло на збільшення óêраїнсьêих 
пóбліêацій ó реãіоні. Чи можна стверджóвати, що Галичина стала центром óêраїнсьêоãо 
дрóêованоãо слова? Свою дóмêó арãóментóйте цитатами. 

 

Основний державний заêон про заãальні права ãромадян  
для êоролівств і земель, яêі представлені ó Рейхсраті  
від 21 ãрóдня 1867 р. (витяã): 

«Кожен має право висловлювати свої дóмêи ó межах 
заêонності, виражати вільно свої дóмêи словесно, письмово або ó 
пресі… Преса не повинна бóти підпорядêована цензóрі… 
Австрійсьêі ãромадяни мають право зборів та асоціацій. Реалізація 
цьоãо права реãóлюється спеціальними заêонами». 

  
Рóсьêі (óêраїнсьêі) пóбліêації в імперії Габсбóрãів ó 1880–1886 рр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дослідниê про óêраїнсьêó пресó Галичини. 
Іван Кревецьêий  (óêраїнсьêий істориê):  

«У Галичині ó дрóãій половині ХІХ ст. дрóêóвалося 70%  óсієї 
óêраїнсьêої преси». 
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Завдання 4. Опрацюйте доêóменти № 7–9. Визначте, до чоãо заêлиêає óчасниê «бóêовинсьêої 
трійці». Чи міã бóти Чернівецьêий óніверситет центром національноãо відродження на 
Бóêовині? Свою дóмêó арãóментóйте цитатами. 
 

Сóчасниê подій про значення óêраїнсьêої мови. 
Сидір Воробêевич (óчасниê «бóêовинсьêої трійці»): 
Мова рiдна, слово рiдне! 
Хто вас забóває, 
Той ó ãрóдях не серденьêо, 
А лиш êамiнь має. 
Яê же мовó тó забóти, 
Що нею óчила 

Нас всiх неньêа ãоворити, 
Неньêа наша мила. 
Ой, шанóйте, поважайте 
Рiднесеньêó мовó, 
I навчайтесь розмовляти 
Своїм рiдним словом. 

 
Заêон про заснóвання óніверситетó в Чернівцях 
від 31 березня 1875 р. (витяã): 

«Зі зãоди обох палат імперсьêої ради Я (Франц Йосиф) даю 
розпорядження про таêе: 

1. У Чернівцях бóде засновано óніверситет, яêий повинен 
розпочати свою діяльність зимовим семестром 1875/76. Мова, 
яêою проводитимóться заняття та вестимóться справи, 
німецьêа...» 

 

Національний сêлад стóдентів Чернівецьêоãо óніверситетó  
в 1902 році: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання 5. Опрацюйте доêóменти № 10–12. Визначте, яêі соціальні та êóльтóрні трóднощі 
бóли ó рóсинів (óêраїнців) Заêарпаття. Чи відчóвали вони свою єдність з іншими 
рóсинами? Свою дóмêó арãóментóйте цитатами. 
 

Сóчасниê подій про становище Заêарпаття. 
Михайло Драãоманов (óêраїнсьêий ãромадсьêий діяч):  

«Єсть іще одна частина нашої спільної батьêівщини, êотрої я 
не можó забóти ніêоли, немов пораненоãо брата. Се Уãорсьêа 
Рóсь. Одвідавши двічі в 1875–76 рр. тó сторонó, я пересвідчився, 

10,3 3,7

8,3

23
43,3

11,4

німці

євреї, яêі вважають
себе німцями
рóмóни

рóсини

поляêи

інші народності
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що там про простий люд або ніхто не дóма, або берóться до ньоãо 
таêими способами, êотрі зарані засóджені на невдачó…» 

 

Сóчасниê подій про мовнó проблематиêó на Заêарпатті. 
Юрій Жатêович (óêраїнсьêий істориê):  

«…жалóю, чоãо не пишóть мало-рóсьêи письменниêи и нині 
таêым язиêом и таêов ортоãафіов, яê писали Котляревсьêий и еãо 
сверстниêи. Тоãда бы діло малорóсьêих о мноãо лóтше ширилося 
и о мноãо більше прихильниêов мало, яê нині…» 

 

Сóчасниê подій про братерство заêарпатців і ãаличан. 
Олеêсандр Дóхнович (ãромадсьêий діяч, êаноніê Пряшівсьêої єпархії): 

 

Бо свої то за ãорами — не чóжі: 
Рóсь, єдина, мисль одна ó всіх в дóші; 
Таêже само веселимося, єсли там 
Час веселий, ãаличане, ãраєт Вам; 
А жієм тóт тим же серцем і дóшой, 
 

З тим же словом і во вірі той самой, 
Таê, що єсли хто боліє яê-нибóдь, 
Нашой братьи біль таêий же тисне ãрóдь. 
Вот, яê нині, óвереньє шлем до вас: 
Что Карпати не розлóчат вічно нас. 

Завдання 6. Опрацюйте доêóменти № 13–15. Визначте, êоли сформóвалися мосêвофільсьêий і 
народовсьêий рóхи. Що сприяло зростанню попóлярності народовців? Свою дóмêó 
арãóментóйте цитатами.  
 

Дослідниê про течії ó сóспільно-політичномó рóсі Галичини. 
Іãор Чорновіл (óêраїнсьêий істориê):  

«У 1866 р. óêраїнсьêий рóх пережив визначнó подію… Боãдан 
Дідицьêий, редаêтор ãоловної рóсьêої ãазети тоãо часó «Слово», 
надрóêóвав статтю, в яêій невдачі 1848 р. пояснював тим, що 
ãаличани не бажали визнати себе частиною велиêорóсьêоãо 
народó, єдиноãо від Сянó до Амóра. Прийнято вважати, що цей 
маніфест задеêларóвав зародження нової течії в Галичині — 
«мосêвофільства». Відмінна від ньоãо óêраїнофільсьêа течія мала 
назвó «народовців». 

 

Із листа-протестó народовців до редаêтора політичноãо часописó 
«Рóсь», 1867 ріê: 

«…(ми є) ісповідниêи величньоãо завітó нашоãо незабóтньоãо 
êобзаря, Тараса Шевченêа… Славимося 15-мільйонним народом… 
ім’я йоãо єсть рóсьêий чи óêраїнсьêий, земля, йоãо неньêа рідна, Рóсь-
Уêраїна. З тим мóжицьêим, латами поêритим, народом стоятимемо 
разом óêóпі, яê вірні йоãо діти». 



   
188 

 

 

 

Сóчасниê подій про причини поширення ідей народовців. 
Филимон Тарнавсьêий (ãреêо-êатолицьêий священиê):  

«Мосêвофільсьêа ідея мала на першомó плані рóсифіêацію 
народних мас, а не соціяльне питання. В óêраїнців ішли в парі 
справи національні, еêономічні й соціяльні. Уêраїнсьêа ідея бóла 
ідеальніша, пóсêала ãлибше êоріння в народні маси…» 

 
Завдання 7. Опрацюйте доêóменти № 16–18. Визначте, ó чомó основна відмінність 

проãрамних цілей РУРП та УНДП. Чомó перші óêраїнсьêі політичні партії виниêли ó 
Західній Уêраїні, а не в Наддніпрянщині? Свою дóмêó арãóментóйте цитатами.  
  

Витяã із проãрами Рóсьêо-óêраїнсьêої радиêальної партії. 
«Зваживши, що теперішні еêономічні, політичні і êóльтóрні 

потреби нашоãо простоãо народа і інтеліãенціі таêі, що обі наші 
старші партіі — народовсьêа і мосêвофільсêа, — при своіх основах 
і цілях, не в стані заспоêоїти тих потреб, — ми, рóсêо-óêрайінсêі 
радиêали, порозóмівшися приватно… вистóпаємо отсе яêо нова 
партія під назвою Рóсêо-óêрайінсêа радиêальна партія з ось яêою 
проãрамою: 

1) В справах сóспільно-еêономічних… хочемо êолеêтивноãо 
óстрою праці і êолеêтивної власності засобів продóêційних. 

2) В справах політичних хочемо повної волі особи, слова, 
сходин (зборів) і товариств, дрóêó і сóмління, забезпечення 
êожній одиниці, без різниці статі, яêнайповнійшоãо впливó на 
вирішення всіх питань політичноãо життя; автономії ãромад, 
повітів, êраїв, ó справах, êотрі тільêо їх дотиêають; надання 
êожномó народові можливості яêнайповнійшоãо розвитêó 
êóльтóрноãо. 

3) В справах êóльтóрних… домаãаємося, щоби всі здобóтêи 
êóльтóри і наóêи сталися власністю всьоãо народó». 

 
Витяã з проãрами Уêраїнсьêої національно-демоêратичної партії: 

«Наша партія … домаãається: 
Поділó Галичини на частинó східнó (з Лемêівщиною) рóсьêó 

(óêраїнсьêó) з рóсьêим (óêраїнсьêим) соймом ó Львові і на 
західнó польсьêó (мазóрсьêó) (без Лемêівщини) з польсьêим 
соймом в Краêові; а таê само поділó Бóêовини на частинó рóсьêó 
(óêраїнсьêó) і волосьêó (рóмóнсьêó) та прилóчення óêраїнсьêої 
частини Бóêовини до східної Галичини. В таêий спосіб має 
постати одна óêраїнсьêа провінція в австрійсьêій державі. 
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 Томó, що наш рóсьêий (óêраїнсьêий) народ мешêає не 
лишень в Австрії (в Галичині і на Бóêовині), але і поза її 
ãраницями (в Уãорщині і в Росії), наша партія бóде старатися 
зв’язати і піддержóвати зносини з óãорсьêими і російсьêими 
рóсинами (óêраїнцями), щоби витворити почóття національної 
(народної) єдності на цілій землі, заселеній нашим народом і 
щоби на цілім просторі рóсьêих (óêраїнсьêих) земель наш народ 
здобóв собі повнó свободó та став паном своєї долі».  

 

Дослідниê про ідею політичної самостійності Уêраїни. 
Іãор Гирич (óêраїнсьêий істориê): 

«…федералістична система Австрії сприяла формóванню  
і визріванню ідеї політичної оêремішності Уêраїни». 

 

Завдання 8. Обміняйтеся резóльтатами роботи з виêонання завдань. Новó інформацію 
запишіть êоротêими тезами. 

 

*Завдання 9 (додатêове). Проаналізóйте доêóмент № 19. Підãотóйте відповіді на запитання: 
1) яêій події присвячене фото? 2) де відбóлася ця подія? 3) ó яêомó році зроблено фото? 
4) êоãо із зображених особистостей ви вивчали? 4) про що свідчить óчасть ó з’їзді жіноê? 
5) *яêим чином фотоãрафія пов’язóє національне відродження ó Західній Уêраїні з 
Наддніпрянщиною?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Учасниêи з'їздó 
óêраїнсьêих 

письменниêів  
з наãоди  

100-річчя виходó 
в світ «Енеїди» 

І. Котляревсьêоãо, 
Львів.  

 

Зліва направо: 
1-й (нижній) ряд: Михайло Павлиê, Євãенія Ярошинсьêа, Наталя Кобринсьêа,  
Ольãа Кобилянсьêа, Сильвестр Лепêий, Андрій Чайêовсьêий, Кость Паньêівсьêий.  
2-й ряд: Іван Копач, Володимир Гнатюê, Осип Маêовей, Михайло Грóшевсьêий, Іван Франêо, 
Олеêсандр Колесса, Боãдан Лепêий. 
3-й (верхній) ряд: Іван Петрóшевич, Філарет Колесса, Осип Кишаêевич, Іван Трóш,  
Денис Лóê'янович, Миêола Івасюê. 



 

  

    

– учитися показувати на карті території українських земель   
початку ХХ ст, основні революційні події 1905–1907 рр. 
в Україні, місця діяльності  суспільно-політичних, 
національно-культурних організацій;

– характеризувати особливості соціально-економічного 
розвитку українських земель, процес утворення українських 
політичних партій, національно-визвольний рух України 
у роки російської революції 1905–1907 рр., вплив революції 
1905–1907 рр. на активізацію українського руху в Російській імперії;
 
– визначати основні тенденції та протиріччя процесу 
соціально-економічного розвитку українських земель на початку 
ХХ ст., індустріальної модернізації на українських землях,  
аграрної реформи П. Столипіна  в Україні, модернізації 
суспільно-політичного життя у Наддніпрянській Україні;

– пояснювати причини і наслідки посилення національного 
гніту в 1907–1914 рр., результати  діяльності  українських 
парламентських громад у І та ІІ Державних Думах;

– висловлювати судження щодо діяльності Є. Чикаленка, 
М. Міхновського, С. Петлюри, Д. Донцова, М. Грушевського;

– пояснювати і застосовувати  терміни та поняття: «страйк», 
«монополізація економіки», «політизація українського 
національного руху», «діаспора», «Столипінська аграрна рефор-
ма», «автономізм»;

– вивчати дати  створення основних політичних партій, 
основних подій революції 1905–1907 рр., період проведення 
Столипінської аграрної реформи. 

Під час дослідження теми розділу ми будемо:

Розділ   I.

Українські землі 
у складі Російської імперії 

на початку  ХХ ст.
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Особливості соціально-еêономічноãо розвитêó 
Наддніпрянщини на початêó ХХ ст. 

 Поясніть термін «модернізація». 
 Коли і де виниê êооперативний рóх? 
 Назвіть відомі родини óêраїнсьêих підприємців. 

 
 

 

1. Індóстріальна модернізація. Монополізація. 
На початêó XX ст. Наддніпрянсьêа Уêраїна бóла одним з індóстріальних 

реãіонів Російсьêої імперії. Проте ãосподарсьêий розвитоê стримóвали 
еêономічна êриза 1900–1903 pp. та депресія 1904–1908 pp., êотрó пережила 
Російсьêа імперія, яê і більшість êраїн світó. Лише в 1909–1913 pp. почалося 
промислове піднесення.  

Усталилася спеціалізація промислових районів. Кам’яновóãільна 
і залізорóдна промисловість розвивались ó Донецьêо-Криворізьêомó 
басейні, машинобóдівна — в містах Південної Уêраїни, Києві й Харêові, 
сóднобóдівна ãалóзь — ó Миêолаєві та цóêрова — ó центральних і північних 
районах. Отже, еêономічний розвитоê Наддніпрянщини бóв нерівномірним: 
промислове виробництво  зосереджóвалося на Півдні та Сході; на 
Лівобережжі й Правобережжі переважали сільсьêе ãосподарство і пов’язані з 
ним підприємства леãêої та харчової промисловості. Внаслідоê імперсьêої 
політиêи основне місце ó промисловій стрóêтóрі займали добóвні ãалóзі та 
виробництво напівфабриêатів.  

На початêó ХХ ст. в Уêраїні посилилася êонцентрація виробництва, за 
рівнем яêої вона посіла одне з перших місць ó світі. Таê, п’ять найбільших 
південних металóрãійних заводів виробляли майже 25% заãальноросійсьêоãо 
чавóнó. На велиêих підприємствах Уêраїни працювало понад 44% робітниêів, 
тоді яê ó США — 33%. Концентрація виробництва сприяла óтворенню 
монополій — об’єднань більшості підприємств яêоїсь із ãалóзей 
промисловості, êотрі за рахóноê цьоãо моãли витісняти з ринêó êонêóрентів 
і нав’язóвати поêóпцям виãідні для монополістів ціни на свою продóêцію. 
В Уêраїні сформóвалися таêі монополії: синдиêати «Продваãон» (1901 р.), 
«Продамет» (1902 р.), «Трóбопродаж» (1902 р.), «Продвóãілля» (1904 р.). 
Останній êонтролював 75% видобóтêó êам’яноãо вóãілля в Донецьêомó 
басейні. У розвитоê виробництва аêтивно інвестóвався іноземний êапітал. 

 

1. Що впливало на розвитоê óêраїнсьêої еêономіêи на початêó ХХ століття? 
2. Яêою бóла спеціалізація промислових районів Уêраїни?  
3. Що таêе монополії? Яêі монополії діяли в Уêраїні? 

 Упродовж уроку визначте основні ознаки та протиріччя соціально-
економічного розвитку українських земель початку XX століття. 

§ 28 
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Робота забійниêів ó шахті. 
Початоê ХХ ст. 

Бараêи  
для робітниêів 
металóрãійноãо 
заводó в Юзівці 

(Донецьêó) 

Детальніше про… 
особливості óêраїнсьêої промисловості на початêó ХХ століття 

Напередодні Першої світової війни 
підприємства Півдня Уêраїни давали 72,3% 
залізної рóди, а Донецьêий басейн — 78% вóãілля 
від заãальноімперсьêоãо видобóтêó. В цей період 
ó Наддніпрянсьêій Уêраїні налічóвалося 450 маши-
нобóдівних і металообробних підприємств, яêі 
виãотовляли п’ятó частинó всієї продóêції 

машинобóдóвання і металообробної промисловості імперії. Тóт випóсêали 
понад 50% сільсьêоãосподарсьêих машин і 40% паровозів, а цóêрові заводи 
забезпечóвали понад 81% заãальноімперсьêоãо виробництва цóêрó. 

 

Дослідниê про робітниêів óêраїнсьêоãо походження. 
Тарас Гóнчаê (óêраїнсьêий істориê): 

 «…з розвитêом індóстріалізації відповідно 
зростає і робітничий êлас... Уêраїнсьêе 
робітництво, êотре виходило зі села і мóсило 
звиêати до міста, потрапляло під вплив заãальної 
російсьêої атмосфери, що міцно óстановилася 
в Уêраїні яê офіційний і місьêий тон життя. Таêим 
чином, робітництво óêраїнсьêоãо походження 
відходило національно та êóльтóрно від селянсьêої маси». 

Примітêа. Для більшості робітниêів бóли ближчими 
проблеми власне робітничоãо êласó, а не нації заãалом. 

1. *Висловіть об´рóнтоване сóдження. Уêраїнсьêі робітниêи становили 
меншість чи більшість на заводах в Уêраїні? 
                   

Дослідниê про іноземний êапітал. 
Едóард Хряпін (óêраїнсьêий істориê): 

«На початêó XX ст. приплив іноземних êапіталів 
збільшився завдяêи швейцарсьêим, австро-óãорсьêим, 
тóрецьêим, північноамериêансьêим, ãолландсьêим 
інвестиціям. …Політиêа російсьêоãо óрядó відêрила 
широêі можливості для формóвання промислової 
бóржóазії реãіонó, національний  і державний сêлад яêої 
ставав óсе строêатішим. Серед верхівêи ділової еліти… 
число іноземних підданих становило 63,8%». 

 

1. Яê пов’язана з доêóментом теза: «Хто бóдóє завод, той ним володіє і на 
ньомó заробляє»? 

Ливарний цех металóр-
ãійноãо заводó. Юзівêа 
(Донецьê), 1912 р. 
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2. Районóвання сільсьêоãо ãосподарства. Кооперативний рóх. 
На початêó ХХ ст. ó Наддніпрянщині тривали процеси, започатêовані 

селянсьêою реформою 1861 роêó. Відбóвався перерозподіл земель на êористь 
власниêів, яêі êраще пристосóвалися до ринêових óмов. Томó, з одноãо боêó, 
зросла чисельність малоземельних і безземельних селян, а з іншоãо — близь-
êо 20% селян (4–5 млн осіб) завдяêи поєднанню впертої праці, ініціативності, 
землеробсьêоãо та підприємницьêоãо талантó до початêó ХХ ст. збільшили 
свої земельні ділянêи і наãромадили певні статêи. У ãосподарствах середняêів 
і заможних селян зросло виêористання сільсьêоãосподарсьêої техніêи та 
передової аãроêóльтóри. Неãативний вплив на сільсьêе ãосподарство мали 
виêóпні платежі й натóральні повинності селян і залежність селянина від 
зãоди сільсьêої ãромади щодо йоãо відходó на заробітêи.  

Допомоãти малозаможним селянам міã êооперативний рóх. Одним з йоãо 
орãанізаторів ó Наддніпрянсьêій Уêраїні став Миêола Левитсьêий, син 
сільсьêоãо священиêа з Херсонщини, яêоãо за це називали «артільним 
батьêом». Поширилися таêі форми êооперації, яê артілі, êредитні êаси, 
êрамниці. Проте в Наддніпрянщині óряд перешêоджав діяльності êооперати-
вів, вбачаючи ó них орãанізації, навêоло яêих ãóртóвались óêраїнсьêі 
національні сили. Ватажêи êооперативноãо рóхó перебóвали під постійним 
наãлядом поліції, тож артілі часто заêривали, а нових відêривали мало. 

На початêó ХХ ст. посилилася реãіональна спеціалізація сільсьêоãо 
ãосподарства, що визначилася ще ó попередній період. На Півдні Уêраїни 
поміщиêи і заможні селяни розширювали посіви зернових, на Правобережжі 
і частêово Лівобережжі  — технічних êóльтóр, зоêрема цóêрових бóряêів для 
цóêроваріння, льонó та êонопель для виãотовлення волоêна. Провіднó роль 
відіãравало êóльтивóвання озимої пшениці. На початêó ХХ ст. на óêраїнсьêих 
землях збирали 75% від заãальноімперсьêоãо врожаю цієї êóльтóри. Порівняно 
незначне місце ó сільсьêомó ãосподарстві належало тваринництвó.  

 

1. Яêими бóли особливості розвитêó сільсьêоãо ãосподарства на початêó ХХ століття? 
2. Чомó óряд перешêоджав діяльності êооперативноãо рóхó в Наддніпрянсьêій Уêраїні? 
3. Яêою бóла спеціалізація сільсьêоãо ãосподарства Наддніпрянсьêої Уêраїни? 
 

Учасниê подій про êооперацію. 
Миêола Левитсьêий (орãанізатор êооперативноãо рóхó):  

«Кооперація, заснована на велиêій, по-справжньомó 
демоêратичній ідеї братерсьêоãо єднання і на народній 
самодіяльності, є певною провідною зорею до еêономічноãо 
і дóховноãо відродження рідноãо êраю і народó». 

. 

1.  На яêі резóльтати êооперативноãо рóхó сподівався М. Левитсьêий? М. Левитсьêий 
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Дослідниê про ставлення російсьêоãо óрядó до êооперативноãо рóхó. 
Василь Вериãа (óêраїнсьêо-êанадсьêий істориê): 

 «…російсьêий óряд, боячись бóдь-яêої орãанізації  
ãромадсьêих сил, довãий час ставився ворожо до êооперації 
і ãальмóвав її розвитоê на селі. Щоб орãанізóвати на селі 
êооператив, треба бóло мати дозвіл з міністерства 
ó Петербóрзі, яêе давало йоãо дóже нерадо. …Проти цьоãо 
рóхó вистóпили ...таêож і (представниêи) російсьêої 
інтеліãенції, до соціалістів вêлючно…» 

Примітêа. Прихильниêи соціалізмó праãнóли соціальної 
справедливості.  

 

1. Поãляди яêої сóспільної ãрóпи відображає êариêатóра праворóч? 
2. Чомó дослідниê особливо дивóється позиції російсьêих соціалістів? 
 

Детальніше про… 
особливості сільсьêоãо ãосподарства Наддніпрянсьêої Уêраїни 

Яêщо землевласниêи ó степових районах займалися переважно 
сільсьêоãосподарсьêим виробництвом, то на Лівобережжі та Правобережжі 
вони бóли ще й промисловцями, осêільêи бóдóвали заводи з переробêи 
сільсьêоãосподарсьêої продóêції: цóêрові, спиртові та ін.  

 

3. Уêраїнсьêі промисловці — меценати. 
Уêраїнсьêе підприємництво формóвалось із середовища поміщиêів, 

заможних селян, торãівців. Найчисленнішою ãрóпою бóли заможні селяни, 
яêі займалися хліборобством, торãівлею, промислами. Найвідоміші родини 
óêраїнсьêих підприємців: Симиренêи, Терещенêи, Харитоненêи, Яхненêи, 
поряд з єврейсьêою родиною Бродсьêих, польсьêою Браницьêих, російсьêою 
Бобринсьêих, займали провідні позиції ó цóêроварінні.  

Основними рисами підприємців бóли: висоêа êóльтóра ãосподарювання, 
дóх підприємництва, ãотовність до ризиêó, поєднаноãо з êомерційним 
розрахóнêом, освіченість, відêритість до новоãо ó наóці, техніці, дóховно-
êóльтóрній сфері. Сêладовою нової підприємницьêої етиêи стали 
блаãодійність і меценатство.  

Перші приêлади соціальної допомоãи подали цóêрозаводчиêи. Вони 
фінансóвали бóдівництво шêіл, видання ãазет і жóрналів, діяльність театрів, 
наóêові дослідження. У Млієві поблизó цóêровоãо заводó êомпанія братів 
Яхненêів та Симиренêа побóдóвала містечêо для робітниêів і слóжбовців на 
150 бóдинêів з ãóртожитêом для одиноêих чоловіêів та жіноê, із 6-êласною 
шêолою, ліêарнею, бібліотеêою, церêвою. Їхньою фінансовою підтримêою 

Кариêатóра  
«Велиêий бізнес»  
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Дитячий притóлоê імені Наталії 
Харитоненêо. Сóми 

êористóвалися óêраїнсьêі вчені та письменниêи. Терещенêи виділили êошти 
на спорóдження в Києві приміщення Політехнічноãо інститóтó, Мóзею 
старовини і мистецтв, а таêож ліêарні для чорноробочих, нічліжоê. 
Херсонсьêий землевласниê Євãен Чиêаленêо бóв меценатом різних починів, 
зоêрема заохочóвав та фінансóвав видання наóêових праць з історії Уêраїни, 
підтримóвав êоштами óêраїнсьêі ãазети і жóрнали, брав óчасть в óêраїнсьêомó 
національномó рóсі. 

 

1. Коãо з відомих óêраїнсьêих підприємців ви запам’ятали? 
2. Яêими бóли основні риси підприємців? 
3. Наведіть приêлади меценатсьêої діяльності óêраїнсьêих підприємців.  

 

Учасниê подій про Василя Симиренêа. 
Євãен Чиêаленêо (ãромадсьêий діяч):  

 «…найвидатніший, найщиріший óêраїнець, яêий 
захоплювався óêраїнсьêою справою не тільêи до ãлибини 
своєї дóші, а й до ãлибини своєї  êишені». 

 

Детальніше про… 
блаãодійницьêó діяльність Василя Симиренêа   

Василь Симиренêо давав ãроші на êóпівлю бóдинêó для 
Наóêовоãо товариства ім. Тараса Шевченêа ó Львові та на 
йоãо діяльність. Усі свої статêи (10 млн рóблів) він заповів 
«Товариствó прихильниêів óêраїнсьêої наóêи, літератóри 
і штóêи». 

 

Дослідниця про причини óспіхó Харитоненêів. 
Тетяна Поêатаєва (óêраїнсьêий істориê): 

«В основі óспіхів Харитоненêів бóло 
постійне ведення виробництва на основі 
виêористання найсóчасніших технолоãій: 
застосóвали першими в Європі водотрóбні 
парові êотли, підвісні êанатні дороãи… Дрóãа 
сêладова óспіхó — розóмне поєднання 
маêсимально можливої ощадливості 
з чесністю óправителів і диреêторів заводів, 
що ´рóнтóвалася на їхніх висоêих зарплатах. 
Задоволені бóли своїм матеріальним становищем і більшість 
найманих робітниêів, яêі працювали на численних цóêроварнях та 
полях Харитоненêів… Батьêо і син Харитоненêи витрачали 

Василь Симиренêо 
(1835–1915) 
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мільйони êарбованців зі своїх прибóтêів для заснóвання 
і бóдівництва шêіл, ãóртожитêів, ліêарень, блаãодійних óстанов, 
для óпорядêóвання міст та інших населених пóнêтів, на матеріальнó 
підтримêó церêви, хóдожниêів, архітеêторів, мóзиêантів». 

 

1. Що з досвідó промисловців Харитоненêів ви запозичили б для себе? Чомó? 

  

Аêтивна життєва позиція  
Євãен Чиêаленêо (1861–1929) 

Ім’я (повне). Євãен  Харлампійович Чиêаленêо. 
Народження. 21 ãрóдня 1861 р. в с. Перешори 
Херсонсьêої ãóбернії (нині — Одесьêої обл.). 
Походження. Батьêо бóв заможним 
ãосподарем з êозацьêоãо родó. 
Освіта. Одесьêий пансіон, Єлисаветãрадсьêе 
реальне óчилище, природничий фаêóльтет 

Харêівсьêоãо óніверситетó. 

Початêові óмови формóвання особистості.  Ріс ó заможній родині, але не 
цóрався óêраїнсьêоãо народó. Заãалом любив óсе óêраїнсьêе. 

Особистість і óêраїнсьêе національне відродження. Під час навчання 
в Харêівсьêомó óніверситеті встóпив до Харêівсьêої Громади. Через це 
потрапив під жандармсьêий êонтроль і бóв змóшений проживати 
ó власномó маєтêó без права виїздó. Знання, отримані в óніверситеті, 
виêористав для поêращення ведення сільсьêоãо ãосподарства: запровадив 
найсóчаснішó аãроêóльтóрó, машини, селеêцію хóдоби. Попóляризóвав 
свої аãрономічні знання серед селян, видав êниãó  «Розмова про сільсьêе 
ãосподарство». Записав і видав своїм êоштом «300 найêращих 
óêраїнсьêих пісень». Бóв членом Одесьêої Громади та êиївсьêої старої 
Громади, членом УДРП, засновниêом і êерівниêом Товариства 
óêраїнсьêих постóповців. Започатêóвав премію (1 тис. рóб.) за найêраще 
написанó попóлярнó історію Уêраїни для дописóвачів жóрналó «Київсьêа 
старина». Заснóвав фонд допомоãи óêраїнсьêим письменниêам. Надав 
êошти на фóндацію Наóêовоãо Товариства ім. Т. Шевченêа, на 
бóдівництво ó Львові Аêадемічноãо домó (ãóртожитêó для óêраїнсьêих 
стóдентів), на видання óêраїнсьêих ãазет: «Громадсьêа дóмêа», «Рада».  

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1. Порівняйте цитатó Є. Чиêаленêа про Василя Симиренêа на с. 195 з йоãо власним 
життєписом. Зробіть об´рóнтовані висновêи. 
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Коли в Україні на початêó ХХ ст. розпочався період еêономічноãо піднесення,… 

ó Велиêій Британії в Белфасті розпочали бóдівництво «Титаніêа»; 
в Німеччині почав працювати автомобільний завод «Аóді». 

 

  Підсумуйте свої знання. 
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1900—1903 рр. —  період еêономічної êризи; 
— 1904—1908 рр. —  період депресії; 
— 1909—1913 рр. — період промисловоãо піднесення. 
2. Поясніть значення понять: монополізація еêономіêи, êонцентрація виробництва. 
3. Підãотóйте історичнó довідêó на темó: «Вêлад óêраїнсьêих підприємців ó розвитоê 

óêраїнсьêої êóльтóри». 
4. Доповніть схемó й визначте протиріччя модернізаційних процесів в Уêраїні на початêó      

XX століття. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сільсьêе ãосподарство Промисловість 

Концентрація 
виробництва. 
Монополізація. 
Резóльтати: … 

Спеціалізація 
промислових 
районів:… 

Залóчення 
іноземноãо 
êапіталó. 

Резóльтати: … 

Кооперативний 
рóх.  

Орãанізатор…  

Реãіональна 
спеціалізація 
сільсьêоãо 

ãосподарства. 

Протиріччя модернізаційних процесів: 
Уêраїнсьêі робітниêи становили (більшість/меншість)… на заводах в Уêраїні. 
У зв’язêó з цим вони… .  
Підприємці бóли здебільшоãо іноземцями, й вони не ціêавились інтересами…  
Знеземлення і зóбожіння селян. 

Модернізаційні процеси в еêономіці  Уêраїни на початêó XX століття 
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Сóспільно-політичне життя  
Наддніпрянщини на початêó ХХ століття. 

  Коли бóли створені перші óêраїнсьêі політичні партії Західної Уêраїни? 
 Коли і з яêою метою óтворене «Братство тарасівців»? 
 Поясніть поняття «сóчасна (модерна) óêраїнсьêа нація». 

 
 

1. Проблеми становлення та êонсолідації óêраїнсьêої нації. 
Створення та поширення êниã з історії óêраїнсьêоãо народó, вивчення й 

попóляризація óêраїнсьêих традицій і фольêлорó, розвитоê óêраїнсьêої 
літератóрної мови привели до змін ó свідомості óêраїнців. Вони стали 
розóміти свою інаêшість не яê наслідоê «відсталості êóльтóри селянина», що 
пропаãóвали представниêи імперсьêих держав, а яê резóльтат існóвання 
óêраїнсьêої «історичної нації» із власним ãероїчним минóлим, власними 
еêономічними, êóльтóрними й політичними інтересами сьоãодення.  

Із 90-х рр. XIX ст. ó Наддніпрянсьêій Уêраїні розпочався останній — 
політичний етап національноãо відродження. Передóмовою створення та 
діяльності національних партій бóла êонсолідація (зãóртóвання) нації. 
Сприятливо на цей процес впливали êільêа чинниêів. Це, зоêрема, 
індóстріальна модернізація, що спричинила зміни в еêономіці та сóспільномó 
житті, а таêож чисельна переваãа ó Наддніпрянщині óêраїнців, яêі становили 
абсолютнó більшість населення, завдяêи висоêомó природномó приростó, 
êотрий êомпенсóвав їхній відхід в інші реãіони імперії.  

Проте óêраїнці, роз’єднані імперсьêими êордонами, не мали власної 
держави. Томó серед частини óêраїнсьêої  інтеліãенції та переважної більшості 
підприємців сформóвалася подвійна лояльність: вони любили Уêраїнó, однаê 
змóшені бóли пристосовóватися до тодішніх óмов, позаяê не вірили в 
можливість її самостійноãо існóвання. За таêих обставин національне 
відродження очолили національно свідома інтеліãенція та стóдентсьêа 
молодь за підтримêи нечисленних óêраїнсьêих підприємців-меценатів. Вони 
розвинóли національнó ідею самобóтності та оêремішності óêраїнсьêоãо 
народó, соборності (цілісності) óсіх óêраїнсьêих земель, яêó пропаãóвали 
через мережó ãóртêів (зãодом — політичних партій), дрóêовані видання, 
аãітаційні промови тощо. Наприêінці ХІХ ст. саме інтеліãенція становила 
основó óêраїнсьêих політичних партій.  

 

1. Яêі зміни відбóлись ó свідомості óêраїнців óпродовж ХІХ століття? 
2. Яêі чинниêи сприяли становленню та êонсолідації óêраїнсьêої нації? 
3. Що таêе подвійна лояльність? Яêою бóла óêраїнсьêа національна ідея? 

§ 29 

 
Упродовж уроку визначте характерні ознаки українського національного 

руху на початку XX століття. 
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Дослідниê про ідею творення поліетнічної óêраїнсьêої нації. 
Ярослав Грицаê (óêраїнсьêий істориê): 

«На початêó ХХ ст. національний рóх охопив óсі верстви 
óêраїнсьêоãо населення. Лідери цьоãо рóхó почали 
óсвідомлювати, що óêраїнсьêó модернó політичнó націю 
повинні творити не лише етнічні óêраїнці, а й національні 
меншини, яêі мешêають в Уêраїні».  

 

1. Зãадайте, êоãо і за яêих óмов приймали до запорозьêоãо товариства. Яê 
та інформація пов’язана з цитатою, що вище? 

  

2. Політизація óêраїнсьêоãо національноãо рóхó. Перші політичні партії. 
На початêó ХХ ст. аêтивізóвався óêраїнсьêий національний рóх. Розпочали 

формóватися політичні партії. У 1900 р. стóдентсьêа ãромада Харêова заснóвала 
Революційнó óêраїнсьêó партію (РУП) — першó óêраїнсьêó політичнó партію в 
Наддніпрянщині. Очолив її Дмитро Антонович (син Володимира Антоновича), 
проãрамó «Самостійна Уêраїна» написав Миêола Міхновсьêий. Основне 
завдання рóпівці вбачали ó боротьбі за незалежність Уêраїни.  

Проте не всі члени партії поділяли самостійницьêó ідею. Через це з партії 
вийшли найрадиêальніші прибічниêи самостійності Уêраїни на чолі  
з М. Міхновсьêим. Вони ó 1902 р. óтворили Уêраїнсьêó народнó партію 
(УНП). У 1904 р. інша частина рóпівців під орóдою Марêіяна Меленевсьêоãо 
заснóвала Уêраїнсьêó соціал-демоêратичнó спілêó («Спілêа»), яêа наприêінці 
1904 р. приєдналася до РСДРП. Тоãо ж роêó в Києві бóло óтворено ще дві 
óêраїнсьêі національні партії: Уêраїнсьêó демоêратичнó партію (УДП) на чолі 
з Олеêсандром Лотоцьêим і Євãеном Чиêаленêом й Уêраїнсьêó радиêальнó 
партію (УРП), серед лідерів яêої бóли Серãій Єфремов та Борис Грінченêо. 
Обидві партії бóли помірêованими і відстоювали встановлення ó Російсьêій 
імперії êонститóційної монархії, яêа б надала Уêраїні автономію. Вже 
настóпноãо роêó вони злилися в Уêраїнсьêó демоêратично-радиêальнó партію 
(УДРП).  

Із 1905 р. РУП переорãанізóвали в Уêраїнсьêó соціал-демоêратичнó 
робітничó партію (УСДРП), яêó очолювали Володимир Винниченêо, Симон 
Петлюра, Миêола Порш, Левêо Юрêевич. Партія відстоювала автономію 
Уêраїни, праãнóла захищати інтереси робітниêів. Заãалом óêраїнсьêі політичні 
партії бóли нечисленними, формóвалися переважно з інтеліãенції.  

 

1. Поясніть абревіатóрó РУП. Хто бóв її лідером? 
2. Яêі ще óêраїнсьêі політичні партії, êрім РУП, діяли в Наддніпрянсьêій Уêраїні? 
3. Поясніть абревіатóрó УСДРП. Коли бóло створено партію? Хто бóв серед її лідерів? 

Абстраêція про 
добросóсідсьêе 
співіснóвання    
різних народів 
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Назва  
партії 

Ріê 
óтворення 

Лідери Проãрамні положення та діяльність 

РУП 1900 Д. Антонович, 
Б. Камінсьêий, 
Л. Мацієвич, 
М. Рóсов 

Об´рóнтóвання в проãрамі партії — «Самостійна 
Уêраїна» історичних прав Уêраїни на самостійне 
існóвання (М. Міхновсьêий). Утворення Центральноãо 
êомітетó в Києві й Зарóбіжноãо êомітетó — ó Львові, 
мережі місцевих орãанізацій. Орієнтація на селянсьêе 
середовище. Випóсê ãазет і брошóр, що пропаãóвали 
ліêвідацію поміщицьêоãо землеволодіння, безоплатнó 
передачó землі селянам, підвищення платні та 
поліпшення óмов життя сільсьêоãосподарсьêих 
робітниêів. Заêлиêи до страйêів та інших аêтів 
непоêори. Постóповий перехід до автономістсьêих 
позицій і марêсистсьêоãо соціалізмó. 

УНП 1902 М. Міхновсьêий, 
О. Маêаренêо 

Вистóп із позицій цілêовитої державної самостійності 
Уêраїни. Орієнтація на національнó інтеліãенцію. 
Пропаãандистсьêо-аãітаційна робота в стóдентсьêих 
аóдиторіях, леãальних ãромадсьêих орãанізаціях, серед 
війсьêових. Вимоãи зняти заборони на óêраїнсьêе 
дрóêоване слово і êóльтóрно-просвітницьêó діяльність. 
Поширення листівоê із заêлиêом до боротьби проти 
самодержавної влади, за незалежнó Уêраїнó. 

УСДС 
«Спілêа» 

1904 М. Меленевсьêий, 
О. Сêоропис-
Йолтóховсьêий 

Вистóп з марêсистсьêих позицій. Праãнення виражати 
інтереси всіх робітниêів Уêраїни, незалежно від їхньої 
національної приналежності. Об’єднання ó 1905 р.  
з меншовицьêою фраêцією РСДРП. 

УДРП 1905 О. Лотоцьêий, 
Є. Чиêаленêо, 
Б. Грінченêо, 
С. Єфремов 

Виниêнення ó резóльтаті злиття Уêраїнсьêої 
демоêратичної партії (УДП) та Уêраїнсьêої радиêальної 
партії (УРП). Відстоювання ліберально-демоêратичних 
позицій, ідеї встановлення в Російсьêій імперії 
êонститóційної монархії, що надала б Уêраїні широêó 
автономію. Вважали рóйнівною боротьбó між êласами. 
Надавали переваãó реформам яê засобам досяãнення 
мети.   

УСДРП 1905 М. Порш, 
B. Винниченêо, 
C. Петлюра, 
Л. Юрêевич 

Виниêнення в резóльтаті зміни назви РУП. Орієнтація на 
селян і робітниêів. Праãнення поєднати соціал-
демоêратизм із націоналізмом. Вимоãа автономії для 
Уêраїни. 

 

Учасниê подій про становище óêраїнсьêих політиêів. 
Євãен Чиêаленêо (ãромадсьêий діяч): 

«В той час треба бóло мати баãато мóжності, віри в 
справó відродження óêраїнсьêої надії, щоб людям, бóвшим на 

Є. Чиêаленêо 
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державній слóжбі, обтяженим родиною, належати до 
незаêонноãо сообщества». 

 

1. Подóмайте. Про яêе «сообщество» писав Євãен Чиêаленêо? 

 
Із політичної платформи РУП: 

«Ми, óêраїнці, не маємо права ãоворити на своїй 
мові по шêолах, в сóдах, ми не маємо своїх ãазет, ні 
êнижоê, ми повинні вчитися російсьêою мовою, яêої не 
розóміємо. На нашій землі, по всій Уêраїні, де живóть 
óêраїнці, для óêраїнців повинні бóти óêраїнсьêі шêоли, 
óніверситети, ãазети, жóрнали, êнижêи на óêраїнсьêій 
мові; в сóдах, банêах, поштах і інших…» 

 

1. У цитаті описано метó чи спосіб її досяãнення? 

 
Учасниê подій про перспеêтиви óêраїнсьêоãо народó. 
Євãен Чиêаленêо (ãромадсьêий діяч): 

«Хоч óêраїнсьêий народ баãато втратив від тоãо, що 
заãóбив свою стародавню назвó і безліч йоãо талановитих 
синів збаãачóвали сêарбниці сóсідів, а все-таêи наближали 
час, êоли óêраїнсьêий народ таêи займе рівне становище 
поряд з іншими êóльтóрними націями світó вже під своєю 
новою назвою «óêраїнців». 
1. Доповніть цитатó поняттями «Рóсь» та «подвійна лояльність». 

 

3. Самостійницьêа й автономістсьêа течії в національномó рóсі. 
На початêó ХХ ст. ó національномó рóсі бóли поширені самостійницьêа й 

автономістсьêа течії. Представниêи обох течій бачили Уêраїнó в майбóтньомó 
незалежною державою, проте шляхи для цьоãо обирали різні. Виразниêом 
праãнень самостійницьêої течії бóв М. Міхновсьêий, яêий ó «Самостійній 
Уêраїні» заявив, що є «одна, єдина, неподільна, вільна, самостійна Уêраїна 
від ãір Карпатсьêих аж по Кавêазьêі». Одним із засобів здобóття незалежності 
самостійниêи вважали збройне повстання.  

Однаê в óêраїнсьêомó політичномó рóсі переважала автономістсьêа течія. 
Ще до появи першої політичної партії бóло засноване в 1897 р. з ініціативи 
В. Антоновича та О. Конисьêоãо ãромадсьêо-політичне об’єднання — 
Заãальна óêраїнсьêа безпартійна орãанізація (ЗУБО). Орãанізація ставила за 
метó зãóртóвати всіх óêраїнсьêих діячів в одній політичній стрóêтóрі. ЗУБО 

М. Міхновсьêий. Проãрама 
РУП «Самостійна Уêраїна» 

Є. Чиêаленêо 
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заснóвала літератóрне видавництво «Віê», орãанізóвала ó Києві велиêó 
êниãарню, допомаãала óêраїнсьêим діячам, яêих переслідóвала російсьêа 
адміністрація, влаштовóвала Шевченêівсьêі свята та ювілеї письменниêів. 
Водночас її члени вистóпали за надання Уêраїні автономії яê початêовоãо 
êроêó до здобóття незалежності. Ця ідея стала визначальною ó діяльності 
УДРП, яêó вони óтворили.  

Оêрім óêраїнсьêих, ó Наддніпрянщині діяли заãальноросійсьêі партії. 
РСДРП (російсьêа соціал-демоêратична робітнича партія) ó 1903 р. 
поділилася на меншовиêів, прихильниêів побóдови соціалізмó шляхом 
реформ, та більшовиêів, êотрі вистóпали за соціалістичнó революцію з метою 
встановлення диêтатóри пролетаріатó. Російсьêа партія соціалістів-
революціонерів (есерів) орієнтóвалася на селян і основою майбóтньоãо 
справедливоãо ладó вважала заãальнонароднó власність на землю. Усі зãадані 
партії вистóпали за збереження єдиної Російсьêої держави, вважаючи Уêраїнó 
її невід’ємною частиною. Аêтивнó діяльність, особливо в межах «смóãи 
осілості», проводив Бóнд («Союз») — «Заãальний єврейсьêий робітничий 
союз ó Литві, Польщі та Росії» — політична партія, яêа захищала інтереси 
єврейсьêих робітниêів і вела серед них соціалістичнó пропаãандó. Діяли таêож 
єврейсьêі сіоністсьêі орãанізації, яêі вистóпали першочерãово за надання 
êóльтóрно-національної автономії єврейсьêомó населенню. 

 
 

1. Яêі дві політичні течії бóли поширені в óêраїнсьêомó рóсі на початêó ХХ століття? 
2. Що таêе ЗУБО? Яêою бóла êінцева мета автономістів? 
3. Яêі заãальноросійсьêі партії діяли в Уêраїні? Чим вони відрізнялися між собою? 

Аêтивна життєва позиція  
Миêола Міхновсьêий (1873–1924) 

Ім’я (повне). Миêола Іванович Міхновсьêий. 
Народження. 19 березня 1873 р. в с. Тóрівêа  
на Полтавщині. 
Походження. Зі старовинноãо êозацьêоãо родó. 
Освіта. Заêінчив Прилóцьêó ãімназію, 
юридичний фаêóльтет Київсьêоãо óніверситетó. 
Початêові óмови формóвання особистості. 

Батьêо, сільсьêий священиê, виховóвав сина на óêраїнсьêих традиціях  
і на самостійницьêих ідеях. 

Особистість та óêраїнсьêе національне відродження. Бóдóчи стóдентом, став 
членом êиївсьêої Молодої ãромади. Першим сформóлював ідею 
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відродження óêраїнсьêої нації шляхом здобóття державної самостійності. 
В 1891 р. зініціював óтворення стóдентсьêої орãанізації «Братство 
тарасівців». Розробив ідейнó платформó «Братства тарасівців» — «Кредо 
молодоãо óêраїнця». Почав адвоêатсьêó праêтиêó в Києві. Налаãодив 
зв’язêи із ãалицьêими діячами, заêóпляв і перевозив до Наддніпрянщини 
нелеãальнó літератóрó. Відêрив ó Харêові адвоêатсьêó êонторó, 
захищаючи в сóдах представниêів національноãо рóхó. Бóв одним із 
засновниêів РУП й автором проãрамноãо доêóмента — «Самостійна 
Уêраїна». Більшість членів партії не сприйняли радиêальних поãлядів і 
звинóватили йоãо в óêраїнсьêомó шовінізмі. У 1902 р. зініціював 
створення УНП  (Уêраїнсьêої народної партії), став її ідеолоãом. Написав 
«Десять заповідей óêраїнця». Свої ідеї висловлював на сторінêах 
часописів «Хлібороб», «Запоріжжя», «Слобожанщина» та ін.  

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1. Виêористовóючи життєпис М. Міхновсьêоãо, розêрийте зміст висловó «Не словом, а ділом». 
 

Дослідниê про причини поширення ідей автономізмó. 
Іãор Гирич (óêраїнсьêий істориê): 

«Реалії тодішньоãо óêраїнсьêоãо життя не давали 
сêільêи-небóдь значних сил, яêі б моãли проãолошóвати 
пóблічно постóлати самостійноãо розвитêó Уêраїни. Кажемо 
лише про самó ідею таêоãо бачення проблеми, яêої тоді 
тримались одиниці. Бóли лише посіяні зерна таêих дóмоê, яêі 
в сêоромó майбóтньомó… дали потóжні паростêи…» 

 

 

Аêтивна життєва позиція  
Симон Петлюра (1879–1926) 

Ім’я (повне). Симон Васильович Петлюра. 
Народження. 10 травня 1879 р. в передмісті 
Полтави. 
Походження. Батьêо  бóв міщанином, займався 
візницьêою справою. 
Освіта. Навчався ó Полтавсьêій дóховній 
семінарії. 

Початêові óмови формóвання особистості. Виховóвався в óêраїнсьêій 
дóховно-реліãійній атмосфері. 

У Київсьêомó 
óніверситеті. 
Початоê ХХ ст. 



 
 
204 

 

Особистість і óêраїнсьêе національне відродження. У 1900 р. встóпив до 
РУП. На Всеóêраїнсьêомó стóдентсьêомó з’їзді представляв ãромадó 
дóховної семінарії. Орãанізóвав вистóп семінаристів проти шпиãóнства, за 
введення до проãрам семінарії óêраїнознавчих предметів. За це бóв 
виêлючений із семінарії. Рятóючись від переслідóвань, виїхав до Кóбані, 
де брав óчасть в орãанізації Чорноморсьêої ãромади. Впорядêовóвав 
архіви Кóбансьêоãо êозацтва. Працював óчителем ó початêовій шêолі 
станиці Смоленсьêої, зãодом — ó Катеринодарсьêомó місьêомó óчилищі. 
Бóв óв’язнений. Звільнившись, під іменем Святослав Таãон виїхав до 
Львова. У Львові редаãóвав часопис «Селянин». Після оãолошення  в 
Росії амністії 1905 р. повернóвся до Наддніпрянщини. Аêтивно прилóчився 
до ãромадсьêої діяльності: бóв обраний до Центральноãо êомітетó УСДРП; 
працював ó редаêціях часописів «Громадсьêа дóмêа» і «Рада».  

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1. З’ясóйте, що бóло спільноãо в діяльності С. Петлюри та представниêів ãромадівсьêоãо рóхó.  
 

Коли в Україні в Наддніпрянщині бóло створено першó óêраїнсьêó політичнó партію,… 

в Чехії (Австро-Уãорсьêа імперія) майбóтній президент 
Чехословаччини Томаш Масариê заснóвав Чесьêó народнó партію, 
яêа боролася за здобóття незалежності Чехії і не визнавала 
панслов’янсьêої теорії. 

 Підсумуйте свої знання. 
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1897 р.  — створено ãромадсьêо-політичне об’єднання ЗУБО, видавництво «Віê»; 
— 1900 р. —  створено першó óêраїнсьêó партію в Наддніпрянсьêій Уêраїні — РУП; 
— 1902 р.  — óтворено Уêраїнсьêó народнó партію (УНП); 
— 1904 р. — створені УДП, УРП, УСДС («Спілêа»); 
— 1905 р.  — óтворено УСДРП. 
2. Поясніть значення понять: політизація óêраїнсьêоãо національноãо рóхó, автономізм. 
3. Підãотóйте повідомлення на темó: «Самостійницьêі й автономістсьêі напрямêи в сóспільно-
політичномó рóсі Уêраїни на початêó XX ст.». 

4. Виêористовóючи схемó і таблицю на с. 200,  підãотóйте розповідь про розãортання 
політичноãо етапó óêраїнсьêоãо національноãо відродження. 
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Події революції 1905–1907 рр. в Уêраїні.  
 Яêі óêраїнсьêі політичні партії діяли ó 1905 році? 
 Коли в Західній Уêраїні бóло створено першó «Просвітó»? 
 Яêими бóли напрямêи діяльності «Просвіт»? 

 
 

1. Причини революції. Перебіã основних революційних подій. 
Революція 1905–1907 рр. ó Російсьêій імперії бóла зóмовлена êільêома 

причинами: а) поãіршенням становища населення в резóльтаті світової 
еêономічної êризи 1900–1903 рр.; б) відсóтністю демоêратичних свобод; 
в) жорстêою політиêою самодержавства в аãрарномó, робітничомó 
і національномó питаннях; ã) поразêами імперії ó російсьêо-японсьêій війні 
1904–1905 рр. У неділю 9 січня 1905 р. в Петербóрзі зібралася велелюдна, але 
мирна демонстрація протестó проти дій імперсьêоãо óрядó. Однаê її розіãнали, 
стріляючи на óраження, царсьêі війсьêа. Ця подія óвійшла в історію під 
назвою «Кривава неділя» і стала початêом революції 1905–1907 роêів. 

У відповідь на «Кривавó неділю» масові вистóпи охопили баãато реãіонів 
імперії, зоêрема óêраїнсьêі землі. У найбільших містах Уêраїни — Катерино-
славі, Києві, Одесі, Миêолаєві — розпочалися страйêи, óтворилися ради 
робітничих депóтатів та профспілêи. Протестний рóх охопив навіть армію і 
флот. У червні 1905 р. вибóхнóло повстання на чорноморсьêомó панцерниêó 
«Князь Потьомêін-Таврічесьêий» під проводом óêраїнців Гриãорія 
Ваêóленчóêа і Панаса Матюшенêа. Коли ж до ньоãо наблизилася êаральна 
есêадра російсьêоãо флотó, то її матроси відмовилися відêривати воãонь по 
êораблю повсталих. У жовтні 1905 р. відбóвся всеросійсьêий політичний страйê, 
до яêоãо в Уêраїні долóчилися робітниêи і слóжбовці промислових міст.   

Під тисêом подій імператор Миêола ІІ  видав Маніфест 17 жовтня 1905 р., 
що проãолошóвав ãромадянсьêі свободи, дозволяв створювати політичні партії та 
ãромадсьêі орãанізації, передбачав сêлиêання парламентó Російсьêої імперії — 

Державної Дóми. Після опóбліêóвання Маніфестó óтворилася низêа політичних 
партій. До збереження імперії заêлиêали монархісти, êомпромісó з владою — 

ліберали, ліêвідації самодержавства — ліві політичні сили із соціалістичними 
ãаслами. Аêтивізóвали свою діяльність і óêраїнсьêі політичні партії. 

 

1. Яêа подія стала початêом революції 1905–1907 рр.? Яêими бóли причини революції? 
2. Яêі події стали відповіддю на «Кривавó неділю»? 
3. Що передбачав Маніфест 17 жовтня 1905 роêó? Хто видав зãаданий доêóмент? 

§ 30 

 Упродовж уроку з’ясуйте, яêий вплив мали революційні події  
1905—1907 рр. на аêтивізацію óêраїнсьêоãо національноãо рóхó. 
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Імперсьêе заêонодавство 
Основне з Маніфестó Миêоли ІІ від 17 жовтня 1905 роêó 
1. Російсьêим підданим дарóвалися ãромадянсьêі 
свободи: недоторêаність особи, свободи совісті, слова, 

зібрань і союзів. 
2. До óчасті в роботі Державної Дóми допóсêалися ті сóспільні 

верстви, яêі раніше бóли позбавлені виборчих прав. 
3. Яê непорóшне встановлювалося правило про те, що рішення 

Державної Дóми мали вищó силó за інші правові аêти. 
4. Передбачалося забезпечення можливості роботи ó Державній Дóмі 

депóтатам, вибраним від народó.  
5. Державна Дóма отримóвала право êонтролю над діями óрядó. 
 

Детальніше про… 
заãальноросійсьêі та óêраїнсьêі політичні об’єднання 

Найвпливовіші заãальноросійсьêі партії: êонститóційні демоêрати 
(êадети), яêих підтримóвали промисловці та інтеліãенція, «Союз 
17 оêтября» (оêтябристи) за сприяння землевласниêів; «Союз 
рóссêоãо народа» («чорносотенці») — партія монархістів; есери та 
соціал-демоêрати — представниêи робітниêів і селян. У роêи революції 
найаêтивнішою з-поміж óêраїнсьêих партій бóла УСДРП (С. Петлюра, 
Д. Донцов, Л. Юрêевич). 
 

2. Революційні події на óêраїнсьêих землях. Національно-êóльтóрний рóх. 
Яêийсь час після опóбліêóвання Маніфестó революційний рóх не зãасав. 

У листопаді 1905 р.  відбóлися повстання моряêів Севастополя на чолі з 
лейтенантом Петром Шмідтом і вистóп полêó саперів ó Києві під орóдою 
підпорóчиêа Бориса Жаданівсьêоãо. Посилилися селянсьêі вистóпи. 
У Велиêих Сорочинцях, що на Полтавщині, селяни в ãрóдні 1905 р. на êільêа 
днів захопили владó, обрали селянсьêий êомітет і встановили свої порядêи. 
Проте зазнали поразêи ó сóтичці з надісланими êаральними заãонами 
(заãинóли 63 особи). Зãодом цю подію назвали Сорочинсьêою траãедією. 

Маніфест 17 жовтня сприяв ослабленню революційноãо та піднесенню 
національно-êóльтóрноãо рóхó на óêраїнсьêих землях. Фаêтично перестали 
діяти Валóєвсьêий цирêóляр та Емсьêий óêаз. Патріоти засновóвали 
óêраїнсьêі видавництва, дрóêóвали óêраїнсьêою мовою ãазети і жóрнали.   
1905 р. в місті Лóбни почала виходити перша в Російсьêій імперії 
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Пам’ятниê жертвам 
Сорочинсьêої 

траãедії в с. Велиêі 
Сорочинці. Нині 
на реставрації 

óêраїномовна ãазета «Хлібороб». Першою 
щоденною óêраїнсьêою ãазетою стала 
«Громадсьêа дóмêа» (м. Київ). Коли ж ó 
1906 р. вона бóла заборонена до дрóêó, то її 
перейменóвали на «Радó» і видавали до 
1914 роêó.  Фінансóвав видання землевлас-
ниê, ãромадсьêий діяч і меценат óêраїнсьêої 
êóльтóри Євãен Чиêаленêо. Заãалом 
óпродовж 1905–1907 рр. виходило близьêо 
20 óêраїномовних періодичних видань.  

Наприêінці 1905 р. ó Наддніпрянщині почали відêривати філії 
товариства «Просвіта». Головні йоãо центри працювали в Києві, 
Катеринославі, Одесі, Миêолаєві. Їх очолювали відомі діячі óêраїнсьêої 
êóльтóри: ó Черніãові — М. Коцюбинсьêий, ó Полтаві — П. Мирний, 
ó Миêолаєві — М. Арêас. Відбóлися зміни в освіті: ó деяêих шêолах почали 
навчати óêраїнсьêою мовою; в Одесі Олеêсандр Грóшевсьêий (брат Михайла 
Грóшевсьêоãо) виêладав історію Уêраїни, а в Харêові Миêола Сóмцов — 

історію óêраїнсьêої літератóри. У Києві в 1907 р. бóло засноване Уêраїнсьêе 
наóêове товариство (УНТ), яêе очолив Михайло Грóшевсьêий. Без штóчних 
обмежень з боêó влади пожвавився êооперативний рóх. 

 

1. Яêі революційні події відбóлися в Уêраїні наприêінці 1905 роêó? 
2. Яê Маніфест 17 жовтня 1905 р. вплинóв на національно-êóльтóрний рóх в Уêраїні? 
3. Яê 1905 р. вплинóв на поширення «Просвіт» та яêі зміни вніс ó розвитоê освіти? 

 

Сóчасниê подій  про вистóп селян ó Велиêих Сорочинцях. 
Володимир  Короленêо (російсьêий письменниê): 

«Ви відразó почали поводитися в Сорочинцях, яê ó 

завойованій êраїні. Ви звеліли «зіãнати сход» і оãолосили, 
що êоли сход не збереться, то ви розãромите все село, «не  
залишивши від ньоãо й порохó»... Ви поставили всіх на 
êоліна, оточивши êозаêами з шаблями наãоло і виставивши 
дві ãармати. Ви власною рóêою з розмахó били... по обличчю 
і передавали êозаêам, яêі, за вашим наêазом, …êидали 
(селян) ó сніã, били наãаями по ãолові й обличчю, поêи 
жертва не втрачала ãолосó, свідомості та людсьêої подоби...». 

 

1. Яêі емоції передає êожен з персонажів сêóльптóрної êомпозиції 
пам’ятниêа жертвам Сорочинсьêої траãедії? 

Перший  випóсê ãазети 
«Хлібороб» 
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Детальніше про… 
ãазетó «Рада» 

«Рада» бóла непартійною ãазетою, хоча заãальнó 
лінію її визначало ТУП. «Рада» висвітлювала óêраїнсьêе 
життя на óсіх óêраїнсьêих землях та відãóêóвалася на всі 
йоãо ãромадсьêо-політичні й êóльтóрні вияви, чим  
долóчилася до формóвання óêраїнсьêої свідомості від  
1906 р. до початêó Першої світової війни 1914 роêó. 

 
Дослідниê про «Просвіти» Галичини та Наддніпрянщини. 
Василь Вериãа (óêраїнсьêо-êанадсьêий істориê): 

«Після революції 1905 р. настали êращі 
можливості для зв’язêів з Галичиною, з одноãо 
боêó, та орãанізації просвітянсьêоãо життя на взір 
ãалицьêоãо товариства «Просвіта» — з дрóãоãо. 
Але в Уêраїні під російсьêою займанщиною 
завдання «Просвіти» мóсили відповідати місцевим потребам. 
Яêщо в Галичині ãоловним завданням êóльтóрних 
орãанізацій бóла позашêільна освіта, то ó царсьêій Росії 
перед óêраїнсьêими просвітителями стояли безмежні 
завдання. Необхідно бóло пробóдити й розêрити очі 
óêраїнсьêомó народові, на 80 відсотêів неписьменномó». 

 

1. Яêі опосередêовані свідчення про стан освіти в Галичині має цитата? 
 

3. Діяльність óêраїнсьêих парламентсьêих ãромад ó І та ІІ Державних 
Дóмах. «Уêраїнсьêе питання» в ІІІ і ІV Державних Дóмах. 

І Державна Дóма розпочала роботó в 1906 році. Уêраїнсьêі депóтати ó 
ній óтворили Уêраїнсьêó парламентсьêó ãромадó на чолі з Іллею Шраãом та 
видавали часопис «Уêраинсêий вестниê». Політичною платформою 
Уêраїнсьêої парламентсьêої ãромади бóла автономія Уêраїни. Михайло 
Грóшевсьêий підãотóвав деêларацію, що її мав виãолосити з дóмсьêої трибóни 
ãолова фраêції. Проте імператор Миêола ІІ тоãо ж роêó розпóстив Дóмó, 
позаяê її діяльність не влаштовóвала владó. В ІІ Державній Дóмі (1907 р.) 
óêраїнсьêі депóтати óтворили Уêраїнсьêó дóмсьêó ãромадó, яêа видавала 
часопис «Рідна справа. — Дóмсьêі вісті». Вони вимаãали автономії Уêраїни, 
запровадження óêраїнсьêої мови ó системó освіти і державноãо óправління, 
створення в óніверситетах êафедр óêраїнсьêої мови, літератóри, історії.  

Фраãмент сторінêи 
ãазети «Рада» 

Бóдиноê, в яêомó 
1906 р. провела 

своє перше 
засідання Київсьêа 

«Просвіта» 
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Засідання  
І Державної Дóми.  
1906 р. 

Осêільêи ІІ Державна Дóма бóла таê само непідêонтрольна óрядó, яê і 
перша, Миêола ІІ 3 червня 1907 р. оãолосив про її розпóсê та прийняття  
новоãо виборчоãо заêонó, що забезпечив переваãó в Дóмі землевласниêам та 
бóржóазії. Ця подія стала державним переворотом і, по сóті, відновила 
самодержавство. 3 червня 1907 р. вважають днем поразêи революції.  

Зміна виборчоãо заêонодавства бóла ãоловною причиною відсóтності  
ó ІІІ (1907–1912 рр.) і ІV Державних Дóмах (1912–1917 рр.) представниêів 
óêраїнсьêоãо національноãо рóхó. Проте «óêраїнсьêе питання» залишалося 
аêтóальним. У ІІІ Державній Дóмі воно стосóвалося ãоловно óêраїнсьêоãо 
шêільництва і впровадження óêраїнсьêої мови в сóдочинстві. У IV Державній 
Дóмі «óêраїнсьêе питання» депóтати порóшóвали переважно під час 
обãоворення заборони святêóвання 100-річчя від дня народження Тараса 
Шевченêа. Проте жодне з обãоворюваних питань не вирішили на êористь 
óêраїнсьêоãо населення.  

 

1. Яêою бóла діяльність óêраїнсьêих депóтатів І та ІІ Державних Дóм? 
2. Яêа подія відбóлася 3 червня 1907 роêó? Яêі вона мала наслідêи? 
3. З яêих приводів порóшóвали «óêраїнсьêе питання» в ІІІ та ІV Державних Дóмах? 

 

Детальніше про … 
óêраїнців ó Державній Дóмі першоãо сêлиêання 

У Дóмі першоãо сêли-
êання 45 делеãатів сформó-
вали власнó депóтатсьêó 
фраêцію. Головою її бóв 
адвоêат і ãромадсьêий діяч з 
Черніãова Ілля Шраã; серед 
членів бóли: Володимир Ше-
мет та Павло Чижевсьêий — 
від Полтавщини, Миêола 
Біляшівсьêий і барон Федір 
Штейнãель — від Києва, 

Андрій В’язлов — від Волині. Редаêтором «Уêраинсêоãо 
вестниêа» працював Маêсим Славинсьêий, а сеêрета- 
рем — Дмитро Дорошенêо. У виданні жóрналó взяли 
óчасть найêращі наóêовці  Уêраїни: О. Лотоцьêий,  
М. Тóãан-Барановсьêий, М. Грóшевсьêий, І. Франêо,  
О. Рóсов та інші.  
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Із Проãрами Уêраїнсьêої дóмсьêої ãромади  
в ІІ Державній Дóмі: 

«…політичне відділення від Росії êоãо-небóдь з її 
безправних народів, — таê само й Уêраїни, — ми 
признаємо за неможливе і небажане… (Осêільêи) 
відділення порóшить заãальнó політичнó рівноваãó 
Європи, …може виêлиêати чóжоземне втрóчання і 
заêінчитися новим поневоленням народів, що шóêають 
волі… По нашомó ãлибоêомó переêонанню, … 
(оптимальною є) переробêа державноãо óрядóвання на 
національнó і територіальнó (êраєвó) автономію». 

 

1. *Зãадайте приêлад із всесвітньої історії, що відповідає описаномó 
в цитаті розвитêó подій. 

 

Коли в Україні в Наддніпрянщині бóло обрано представниêів до ІІ Державної Дóми, … 

в Австро-Уãорщині запровадили заãальне виборче право для чоловіêів. 
 

 

 Підсумуйте свої знання. 
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 

— 1905–1907 рр. —  відбóлася перша революція ó Російсьêій імперії; 
— червень 1905 р.   — повстання на панцерниêó «Князь Потьомêін-Таврічесьêий»; 
— листопад 1905 р. — повстання моряêів Севастополя, вистóп саперів ó Києві; 
— ãрóдень 1905 р.  — повстання селян ó Велиêих Сорочинцях на Полтавщині; 
— 1905  р.  — створення першої в Російсьêій імперії óêраїномовної ãазети «Хлібороб»; 
— 1906 р. — почала виходити ãазета «Рада»; 
— 1907 р. — заснóвання Уêраїнсьêоãо Наóêовоãо Товариства; 

2. Поясніть значення понять: страйê, «Кривава неділя», Сорочинсьêа траãедія. 
3. Підãотóйте історичнó довідêó: «Діяльність óêраїнсьêих парламентсьêих ãромад  

ó І та ІІ Державних Дóмах».  
4. Доповніть схемó та, спираючись на неї, підãотóйте розповідь «Вплив революції 1905–1907 рр.  
на життя óêраїнців». 

 
 
 

Василь Хвіст — аêтивний 
член Уêраїнсьêої 
дóмсьêої ãромади. Після 
переворотó 3 червня  
1907 р. засланий ó Сибір 

Революція 1905–1907 роêів. 

Леãалізовано 
діяльність… 

 

Почали видавати… 

 

Створено óêраїнсьêó 
ãромадó в… 

 

Відêрито… 

 

Маніфест 17 жовтня  1905 р. надав…. 
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Cтолипінсьêа аãрарна реформа.  
Сóспільно-політичне життя ó 1907–1914 рр. 

 Що таêе виêóпні платежі? Коли їх бóло запроваджено? 
 Що відбóлося 3 червня 1907 роêó? Яê це вплинóло на хід революції? 
 Яêа подія óвійшла в історію під назвою Сорочинсьêа траãедія? 

 
 
 

1. Аãрарна реформа П. Столипіна та її вплив на Уêраїнó. 
Революція 1905—1907 рр. підштовхнóла російсьêий óряд до черãової 

аãрарної реформи. Осêільêи ініціатором та орãанізатором реформи бóв ãолова 
Ради Міністрів Петро Столипін, її називають Столипінсьêою. Реформóючи 
сільсьêе ãосподарство, óряд праãнóв підвищити йоãо ефеêтивність, óтворити 
прошароê заможних селян яê опорó влади на селі та розв’язати проблемó 
аãрарноãо перенаселення.  

Розпочали реформó óêазом від 9 листопада 1906 р. і завершили заêонами  
14 червня 1910 р. та 29 травня 1911 роêó. Вона надавала êожномó селянинові 
право вийти з общини і заêріпити ó власність за собою землю, отже, рóйнóвала 
селянсьêó общинó. Селянин міã отримати з общинних óãідь відрóб — цільнó 
ділянêó землі, що переходила з êолеêтивної (общинної) ó приватнó власність, та 
óтворити хóтір — відоêремлене сільсьêе поселення із ãосподарством і 
приналежною до ньоãо землею. Власниêам землі бóло дозволено її вільно 
продавати та êóпóвати. Натомість ліси, сіножаті тощо залишались ó спільномó 
êористóванні. Реформа сêасовóвала виêóпні платежі. Уряд заохочóвав 
переселення селян на малообжиті землі Далеêоãо Сходó, Сибірó, Середньої Азії. 
Проведенню реформи мав сприяти óтворений Селянсьêий банê. 

В Уêраїні реформа мала певний óспіх, позаяê для óêраїнців бóло 
звичним праãнення до індивідóальноãо ãосподарювання і приватної 
власності. Відтаê збільшилася чисельність заможних ãосподарств 
фермерсьêоãо типó, яêі виêористовóвали передовó аãроêóльтóрó.  Зросли 
валовий збір зернових і товарність сільсьêоãо ãосподарства. Однаê зберіãалося 
велиêе поміщицьêе землеволодіння, хоча йоãо перерозподіл óряд заохочóвав 
шляхом êóпівлі-продажó за посередництвом Селянсьêоãо банêó. Поãана 
орãанізація процесó переселення призвела до тоãо, що майже половина 
переселенців з Уêраїни повернóлися назад. Присêорилося розорення 
малоземельних селян. Зросла соціальна напрóãа на селі. 

 

1. Знаючи час початêó реформи та її метó, сформóлюйте причини Столипінсьêої реформи. 
2. Яêі зміни передбачала Столипінсьêа реформа? 
3. Яêими бóли позитивні резóльтати та неãативні наслідêи цієї реформи в Наддніпрянщині? 

§ 31 

 Упродовж уроку визначте, яêі сóспільно-еêономічні зміни відбóлися  
ó Наддніпрянщині ó 1907–1914 рр. 
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Уêраїнсьêе село. 
Світлина  
початêó ХХ ст. 

Дослідниê про резóльтати Столипінсьêої реформи. 
Костянтин Кондратюê (óêраїнсьêий істориê): 

 «У ході Столипінсьêої реформи 
праêтично вся селянсьêа земля на 
Полтавщині й Правобережній Уêраїні 
бóла приватизована. Приватне 
землеволодіння стало переважаючим 
на Лівобережжі (Черніãівсьêа ãóбер-
нія) та Півдні (Катеринославсьêа, 

Херсонсьêа і Таврійсьêа ãóбернії), де охоплювало близьêо 
половини óсіх ãосподарств. На відрóби й хóтори в ході реформи 
відійшло 227 тисяч ãосподарств, що становило 14% від 
заãальної êільêості селянсьêих ãосподарств. Реформа не 
розв’язóвала óсіх проблем на селі. Посилилася соціальна 
диференціація, ãострішими стали питання, пов’язані з 
малоземеллям і безземеллям селян». 

 

1. Яê істориê оцінює резóльтати Столипінсьêої аãрарної реформи? 
Об´рóнтовано прийміть або заперечте йоãо позицію. 
 
 

 

Імперсьêе заêонодавство 
 Столипінсьêа аãрарна реформа 1906–1911 роêів 

1. Селяни отримóвали право: 
— вільноãо виходó з общини; 

— одержати ó приватнó власність частинó общинних 
земель (яêі саме землі слід виділити, вирішóвали члени 

общини більшістю ãолосів); 
— після виходó з общини спільно з членами общини êористóватися 

сіножатями, лісовими та іншими óãіддями; 
— після виходó з общини володіти цільним масивом землі, живóчи 

в селі, або заснóвати хóтір за селом на своїй землі; 
— за бажанням отримати земельні ділянêи в малообжитих 

територіях імперії (Сибір, Далеêий Схід, Середня Азія). 
2. Сêасовано виêóпні платежі, встановлені після реформи 1861 роêó. 
3. Дозволено вільнó êóпівлю-продаж землі. 
4. Створено Селянсьêий банê для êредитóвання операцій êóпівлі-
продажó землі. 
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Історія в цифрах 
 

Інтенсивність виходó селян із сільсьêих общин. Правобережжя — 48%, Південь — 42%, 
Лівобережжя — 16,5%. До 1916 р. в Наддніпрянщині створили 400 тис. хóторів (14%). 

 
 
 
 
 
 
 

1. Порівняйте інформацію діаãрами з тривалістю перебóвання відповідних реãіонів під владою 
Російсьêої імперії. 

 

2. Посилення національноãо ãнітó ó 1907–1914 рр. «Справа Бейліса». 
Поразêа революційних сил óнаслідоê третьочервневоãо переворотó 

спричинила посилення óрядової реаêції. Влада переслідóвала óчасниêів óсіх 
антисамодержавних рóхів — політичних, національних, êóльтóрно-освітніх, 
соціальних. Уряд праãнóв створити таêó системó, яêа б óнеможливила в 
майбóтньомó бóдь-яêі форми протестó. Тож першочерãово розправились із 
тими, хто брав óчасть ó революційних заворóшеннях.  

Посилився національний ãніт. Уряд доміãся припинення навчання 
óêраїнсьêою мовою там, де йоãо здійснювали під час революції 1905—1907 рр., 
заборонив деêламóвати óêраїнсьêою мовою вірші, співати óêраїнсьêих пісень. 
Змóшені бóли припинити діяльність óêраїнсьêі êóльтóрно-освітні товариства, 
частина просвітянсьêих орãанізацій. У 1910 р. бóв виданий цирêóляр 
П. Столипіна, що забороняв «інородцям», до яêих належали óсі народи 
імперії, êрім росіян, óтворювати орãанізації і товариства. У 1914 р. влада не 
дозволила відзначати 100-річчя від дня народження Тараса Шевченêа. 

 В імперії зріс антисемітизм (неãативне ставлення до євреїв). З 1911 до 
1913 р. тривала справа Менахема Менделя Бейліса, яêоãо влада бездоêазово 
звинóватила ó вбивстві християнсьêоãо хлопчиêа з ритóальною метою. На 
захист М. Бейліса вистóпила демоêратична ãромадсьêість Уêраїни і Росії. Під 
час сóдó, що відбóвався ó Києві, присяжні виправдали М. Бейліса, й óряд бóв 
змóшений йоãо звільнити. Та неправдиві чóтêи про вбитоãо хлопчиêа 
розпалили в сóспільстві ненависть і нетерпимість до єврейсьêоãо населення.   
1.  Яêий період настав після третьочервневоãо переворотó? В чомó це проявилося? 
2.  Яêих антиóêраїнсьêих заходів óряд вжив після поразêи революції 1905–1907 роêів? 
3. Коли в Києві відбóвся сóдовий процес над М. Бейлісом?  
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Учасниê подій про масштаби антиóêраїнсьêих заходів. 
Олеêсандр Лотоцьêий (óêраїнсьêий ãромадсьêий діяч): 

«Почалася боротьба з óêраїнством і в першó черãó з 
óêраїнсьêою мовою на всьомó пристóпномó фронті… Не 
дозволяли дрóêóвати óêраїнсьêі оповістêи, співати пісні не 
лише на êонцертах, а й просто на вóлиці, ó селах, 
óêраїнсьêим êобзарям забороняли співати на ярмарêах, 
шêолярам не вільно бóло співати êолядоê, óчителі одбирали 
ó шêолярів Єванãелія óêраїнсьêою мовою».   

 

1. Про моральне чи фізичне насилля ідеться в цитаті? 
 

3. Уêраїнсьêий політичний і національно-êóльтóрний рóхи в 1907–1914 роêах. 
У післяреволюційний період, незважаючи на óрядові переслідóвання, 

óêраїнсьêий рóх продовжóвав діяти. Осередêами йоãо розвитêó бóли 
«Просвіти», з-поміж яêих найвпливовішою залишалася êиївсьêа, в êотрій 
об’єднали зóсилля провідні діячі óêраїнсьêоãо рóхó. Влада переслідóвала 
просвітян, хоча вони займалися сóто êóльтóрницьêою роботою: читали леêції, 
створювали бібліотеêи, орãанізовóвали вечори та свята óêраїнсьêої тематиêи, 
відзначення ювілеїв діячів óêраїнсьêої êóльтóри. Уряд заêрив êиївсьêó 
«Просвітó». Більшість інших «Просвіт» таêож перестала працювати.  

Поразêа революції спричинила припинення леãальної діяльності 
óêраїнсьêих політичних партій. Частинó партійних діячів заарештóвали, інші 
змóшені бóли еміãрóвати. З-поміж них — Дмитро Донцов, Олеêсандр 
Сêоропис-Йолтóховсьêий, Марêіян Меленевсьêий, яêі, еміãрóвавши до 
Львова, продовжили там боротьбó за óêраїнсьêó справó. Ті óêраїнсьêі 
ãромадсьêі діячі, êотрі залишилися, 1908 р. óтворили Товариство óêраїнсьêих 
постóповців (ТУП) на чолі з Михайлом Грóшевсьêим, Євãеном Чиêаленêом 
і Серãієм Єфремовим. ТУП мало за метó об’єднати óсі політичні й 
національні сили в óêраїнсьêомó рóсі задля вирішення «óêраїнсьêоãо 
питання» заêонними методами. ТУП підтримóвало ідею перебóдови 
Російсьêої імперії на федеративних засадах, надання Уêраїні автономії, 
впровадження óêраїнсьêої мови ó шêолах та в церêві, створення óêраїнсьêих 
êафедр в óніверситетах. Отже, незважаючи на óрядовó реаêцію і напади 
чорносотенців, óêраїнсьêий національний рóх продовжóвав розвиватися.  

З іншоãо боêó, через значні перепони в національно-êóльтóрницьêій 
діяльності частина óêраїнсьêих інтелеêтóалів спрямóвала свої сили на 
розвитоê êооперації. Орãанізаторами êооперативноãо рóхó в цей час стала 
земсьêа сільсьêа інтеліãенція, а одним із найвідоміших йоãо діячів бóв 

Слобожансьêий 
êобзар С. Пасюãа. 
Робота О. Слас-
тіона, 1906 р. 
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літератор, óчений, óчасниê ТУП Василь Доманицьêий. У 1914 р. ó 
Наддніпрянщині працювало 3054 êооперативи — третина від óсіх 
êооперативів Російсьêої імперії. На êооперативномó з’їзді ó Києві в 1908 р. 
бóла висловлена вимоãа видавати часописи óêраїнсьêою мовою. Утім, це бóли 
лише початêи поєднання еêономічних вимоã з національними. 

 

1. У чомó проявилася óрядова реаêція після поразêи революції 1905–1907 рр.? 
2. Що таêе ТУП? Яêó метó мали члени товариства? 
3. Яê розвивався в Наддніпрянщині êооперативний рóх ó післяреволюційний період? 

 

Учасниê подій про зростання антиóêраїнсьêих настроїв.    
Євãен Чиêаленêо (óêраїнсьêий ãромадсьêий діяч): 

«Взаãалі вся мосêовсьêа людність ворожо ставилася до 
відродження óêраїнсьêої нації, і êожна течія чи партія 
мотивóвала це... (по-своємó). Крайні праві, «чорносотенці», 
ãостро і брóдно боролися з óêраїнством, виходячи з тоãо, що 
в Росії повинні бóти «один царь, одна вєра і один народ»; 
ліберали протидіяли деліêатніше, але твердо стояли за 
«єдинóю неділимóю Росію» і боялися всьоãо тоãо, що 
заãрожóє цілости її; а êрайні ліві ãаряче вистóпали проти 
національних рóхів «во імя єдинства пролєтаріята». 

Примітêа. Не боячись поліції, озлоблені заãони чорно-
сотенців переслідóвали і нерідêо мордóвали представниêів 
національних рóхів народів Російсьêої імперії. 

 

1. Висловіть припóщення. Чомó чорносотенці не боялися поліції? 
 

Дослідниê про óмови розãортання óêраїнсьêоãо 
національноãо рóхó після третьочервневоãо переворотó. 
Ярослав Грицаê  (óêраїнсьêий істориê): 

«Національномó рóхові óêраїнців вдалося 
збереãтися і розвинóтися завдяêи томó, що заборони 
і репресії торêнóлися тільêи йоãо видимої частини — 
політичноãо êерівництва та êóльтóрно-просвітніх 
орãанізацій. На відмінó від попередніх десятиліть, він 
зміã діяти через інші, на перший поãляд національно 
нейтральні товариства — земства і êооперативи. Тисячі 
сільсьêих фельдшерів, аãрономів, земсьêих статистів, 
êооперативних діячів вели щоденнó і непомітнó мóрашинó 
роботó щодо освідомлення селянства». 

 

1. Зãадайте, з яêою метою створювали земства і êооперативи. 

Демонстрація 
чорносотенців. 
1907 р.  

Бóдиноê 
земсьêоãо 

ліêаря  
в Чорнóхах  

на Полтавщині 
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Аêтивна життєва позиція  
Михайло Грóшевсьêий (1866–1934) 

(Продовження. Початоê на ст. 168) 
Особистість та ãромадсьêо-політичне життя. 
Під час революції 1905–1907 рр. брав аêтивнó 
óчасть ó створенні часописó óêраїнсьêої 
парламентсьêої ãромади І-ї Державної Дóми — 
«Уêраинсêий вестниê». Надрóêóвав збірниê 
«Визволення Росії і óêраїнсьêе питання». Після 

революції часто приїздив зі Львова до Києва, де 
провадив наóêовó діяльність. Очолив Уêраїнсьêе наóêове товариство 
(1907 р.), навêоло яêоãо зосереджóвалися провідні діячі наóêи й êóльтóри. 
У 1908 р. бóв обраний редаêтором періодичноãо орãанó Уêраїнсьêоãо 
наóêовоãо товариства — «Записêи Уêраїнсьêоãо наóêовоãо товариства в 
Києві». Тоãо ж роêó став одним з ініціаторів та êерівниêів Товариства 
óêраїнсьêих постóповців (ТУП). У 1914 р. бóв заарештований і засланий 
до Симбірсьêа. Завдяêи êлопотанням Володимира Вернадсьêоãо 
переведений спочатêó до Казані, а зãодом — до Мосêви під пильний 
наãляд поліції із забороною займатися професійною діяльністю. 

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно).  
 

1. Зіставте цілі ТУП (с. 215) та цілі óрядó П. Столипіна (с. 214). Зробіть висновêи. 
 

Аêтивна життєва позиція  
Дмитро Донцов (1883–1973) 

Ім’я (повне). Дмитро Іванович Донцов. 

Народження. 30 серпня 1883 р. ó м. Мелітополь 
Херсонсьêої ãóбернії (нині — Запорізьêої обл.). 
Походження.  За однією з версій, з родó 
êозацьêоãо полêовниêа Федора Донця.  
Освіта. Навчався ó Мелітопольсьêомó 
реальномó óчилищі, на юридичномó фаêóльтеті Петербóрзьêоãо 

óніверситетó, а таêож ó Віденсьêомó та Львівсьêомó óніверситетах. 
Початêові óмови формóвання особистості. Виховóвав дідóсь — «свідомий 

óêраїнець». На становлення світоãлядó таêож вплинóли твори Тараса 
Шевченêа, Миêоли Гоãоля, Пантелеймона Кóліша та ін. 

Особистість і óêраїнсьêе національне відродження.  Стóдентом, на початêó 
революції 1905–1907 рр. встóпив до УСДРП (Уêраїнсьêої соціал-



 
 
218 

демоêратичної робітничої партії). Зãодом вийшов з партії через 
розбіжності в поãлядах на національний рóх. Двічі Д. Донцова брали під 
вартó: в 1905 і 1908 роêах. Після звільнення з-під арештó в 1908 р. виїхав 
до Галичини. Дрóêóвався в часописах «Дзвін», «Наша дóмêа» та ін. 
Працював жóрналістом ó Відні, Берліні. 1913 р. ó Львові вистóпив на  
ІІ-мó стóдентсьêомó з’їзді з доповіддю на темó: «Сóчасне положення нації 
і наші завдання», де висловив дóмêó про необхідність відоêремлення 
Уêраїни від Росії та орієнтацію на Австро-Уãорщинó.  

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
1. Висловіть припóщення. Чомó Д. Донцов вважав за êраще для Уêраїни, на той час, 

орієнтóватися на Австро-Уãорсьêó імперію, а не на Російсьêó?  
 

 Коли в Україні в Наддніпрянщині бóло введено в дію цирêóляр про «інородців», … 

в Берліні німецьêий парламент розãлядав можливість надання рівноãо 
права ãолосó для жіноê під час парламентсьêих виборів (права ãолосó 
жінêам на той час не надали).  

 

 Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 9 листопада 1906–1911 рр. —  Столипінсьêа аãрарна  реформа; 
— 1908 р. — óтворення Товариства óêраїнсьêих постóповців (ТУП); 
— 1910 р.  —  цирêóляр Столипіна про заборонó діяльності «інородцям»; 
— 1911—1913 рр. — «справа Бейліса».  

2. Поясніть значення понять: Столипінсьêа аãрарна реформа, хóтір, відрóб, антисемітизм, 
«справа Бейліса». 

3. Підãотóйте повідомлення на темó: «Уêраїнсьêий політичний і національно-êóльтóрний 
рóхи в 1907–1914 рр.» 

4. На основі схеми підãотóйте доповідь «Столипінсьêа аãрарна реформа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Столипінська аграрна реформа  
Соціально-політичні умови, в яких розпочалася реформа  

Причини/мета реформи  

Зміст реформи  

Особливості реалізації  реформи в Наддніпрянщині  

Позитивні результати та негативні наслідки реформи  
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               Праêтичне заняття № 6 

 Яêі об’єднання Наддніпрянщини бóли попередниêами політичних партій? 
 Яêі політичні партії сформóвалися в Наддніпрянсьêій Уêраїні? 
 Яêі причини і передóмови виниêнення óêраїнсьêих партій? 

 

Тема. Ідеї автономії та  самостійності в проãрамах óêраїнсьêих політичних партій 
Наддніпрянщини.  

Мета. Проаналізóвавши проãрами óêраїнсьêих політичних партій Наддніпрянщини, 
визначити основні цілі партій. 

  
Хід заняття 

 

Завдання 1. Уважно прочитайте доêóменти №№ 1, 2. Визначте, ó чомó відмінність між 
поняттями «автономія» і «самостійність». 

 

З óêраїнсьêоãо юридичноãо термінолоãічноãо словниêа: 
«Автономія — право самостійноãо óправління, 

розв’язання фінансових, еêономічних, адміністративних або 
інших державних питань певною частиною держави, яêе 
заêріплене ó заãальнодержавній êонститóції та в правових 
аêтах автономної одиниці». 

 
З óêраїнсьêоãо юридичноãо термінолоãічноãо словниêа: 

«Самостійність — можливість самостійно приймати 
рішення óсередині êраїни і ззовні за дотримання норм 
національноãо та міжнародноãо права». 

 

Завдання 2. Проаналізóйте доêóменти №№ 3–10. На основі прочитаноãо заповніть таблицю. 
З’ясóйте, яêа партія змінила політичнó платформó із самостійницьêої на автономістсьêó. 

 

Назва партії Ріê 
Автономія чи 
самостійність 

Підтвердження  
(цитата з доêóмента) 

   1. 
    
2.    
3.    
4.    
5.    

§ 3 2 
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Миêола Міхновсьêий. Самостійна Уêраїна (Проãрама 
Революційної óêраїнсьêої партії). Львів, 1900 р. (витяã): 

«…нині весь цвіт óêраїнсьêої нації  по всіх частинах 
Уêраїни живе однією дóмêою, однією мрією, однією надією: 
«Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Уêраїна від 
Карпат аж по Кавêаз». …(Наша) мета — повернення нам 
прав, визначених Переяславсьêою êонститóцією 1654 роêó з 
розширенням її впливó на цілó територію óêраїнсьêоãо 
народó в Росії…». 

 

Нарис проãрами Революційної óêраїнсьêої партії 
(запропонóвав êиївсьêий êомітет — Вільна Громада РУП 
для 2-ãо партійноãо з’їздó), 1903 р. (витяã): 

«Позаяê самодержавний óряд, що панóє в Росії, є в 
самій істоті вороãом пролетаріатó і стоїть на перешêоді 
вільномó розвою сóспільних сил всіх народів Росії, 
Революційна óêраїнсьêа партія ставить своєю найближчою 
задачею цілêовите знищення царатó в спілці з 
революційними партіями всіх народів російсьêої держави; 
замінó йоãо федеративною респóбліêою з поділом держави 
відповідно історичній і національній різниці земель з повною 
автономією êожної області… автономія безперечно являється 
етапним пóнêтом шляхó до самостійної Уêраїни». 

 

Зі споãадів Д. Дорошенêа про перехід Революційної 
óêраїнсьêої партії на засади соціал-демоêратизмó, 1903 р.: 

«Мóшó по щирості признатися, що соціал-демоêратична 
доêтрина бóла й мені не дóже до смаêó, і ãасло самостійної 
Уêраїни бóло мені дороãе, причарóвавши від самоãо своãо 
проãолошення, êоли я прочитав брошóрó під цією назвою; 
мені бóло жаль, що êерівниêи партії …йоãо зріêаються, 
міняючи йоãо на доволі таêи прозаїчне ãасло автономії». 

 

Проãрама Уêраїнсьêої народної партії, 1902 р. 
(опóбліêована ó Чернівцях 1906 р.) (витяã): 

«Уêраїнсьêа народна партія є партія робітничої маси 
óêраїнсьêоãо народó; є партія óêраїнсьêоãо місьêоãо і 
сільсьêоãо пролетаріатó». 

Київ  
на початêó ХХ ст. 
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«Уêраїнсьêа народна партія визнає соціалістичний 
ідеал яê єдиний, êотрий може остаточно …знищити сóчасний 
óстрій, збóдований на насильстві, примóсі, нерівності і 
панóванні. Цей ідеал таêий: взаãалі знаряддя виробництва, 
фабриêи і заводи на землі, оселеній óêраїнсьêим народом, 
мóсять належати óêраїнцям-робітниêам, а землі (рілля) — 
óêраїнцям-хліборобам».  

«Ми визнаємо тільêи добровільні федерації народів; це 
значить добровільні федерації óже свободних народів. Росія, 
Австрія і Германія і інші, де рядом з панóючими живóть 
десятêи поневолених націй, мóсять поперед розпастись; 
федерації, потім êоли і зложаться, то зовсім не в межах 
сóчасних держав, а в залежності від інтересів êожної нації». 

«Самостійна Уêраїна бóде респóбліêою вільних людей, 
свободних від ãнітó і еêсплóатації…» 

 

Із Десяти заповідей Уêраїнсьêої народної партії: 
«1. Одна, єдина, нероздільна від Карпатів аж до Кавêазó, 

самостійна, вільна, демоêратична Уêраїна — респóбліêа 
робочих людей — отсе національний всеóêраїнсьêий ідеал. 
Нехай êожна óêраїнсьêа дитина тямить, що вона народилася 
на світ на те, щоб здійснити цей ідеал». 

 

Проãрама Уêраїнсьêої демоêратично-радиêальної партії, 
ãрóдень 1905 р. (витяã): 

«Росія — держава таêа велиêа, таê баãато живе в ній 
óсяêих народів, не однаêових і побóтом, і êóльтóрними та 
еêономічними приêметами… Через те децентралізація мóсить 
бóти доведена до тоãо, щоб êожна народність …мала 
автономію з правом місцевоãо …заêонодавства… Мова (після 
децентралізації) в óрядових, освітніх та інших інститóціях 
óживається вêраїнсьêа. Інші народності, що живóть на 
території Уêраїни, мають рівне з óêраїнцями право 
задовольняти свої національні, êóльтóрні й еêономічні 
потреби і …вживати своєї рідної мови». 

 

Київ на початêó 
ХХ ст. 

Ланцюãовий міст 
ó Києві на 

початêó ХХ ст. 
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Хто таêі соціалісти-революціонери і чоãо вони 
домаãаються, не раніше 1907 р. (витяã): 

«Тільêи тоді робочий народ не бóде бідóвати і 
ãолодóвати, êоли вся земля, всі фабриêи, заводи, шахти, 
залізниці і інше знаряддя станóть власністю народó. Кожен 
бóде тоді і робітниêом, і хазяїном. Таêий порядоê, при яêомó 
земля, заводи і інше знаряддя бóдóть належати всьомó 
народові, зветься соціалізмом, а люди, êотрі йоãо 
добиваються, — соціалістами». 

«Кожен соціаліст є той же борець за волю народó. А 
таêий чоловіê, що бореться за волю народó, зветься 
революціонером». 

«Уêраїнсьêа партія соціалістів-революціонерів вêазóє 
народові на засоби боротьби за соціалізм… Ці засоби таêі: 
Треба добитись повноãо народноãо самоврядóвання…, щоб 
óряд вибирався народом і давав народó звіт в óсіх своїх 
вчинêах… Таêий порядоê зветься демоêратичною 
(народною) респóбліêою». 

 
Заява Товариства óêраїнсьêих постóповців  
до IV Державної Дóми, 1912 р. (витяã): 

«Визнаємо неãайнó потребó націоналізації освіти в 
інтересах êóльтóрноãо розвитêó óêраїнсьêоãо народó». 

«Вважаємо автономію Уêраїни, рівно яê і інших 
областей і націй, ãарантією від втрóчань ó сферó 
національноãо життя і запорóêою (забезпеченням) вільноãо 
êóльтóрноãо і ãромадсьêоãо розвою». 

«На величезномó просторі Росії живе …баãато народів з 
різними звичаями, вдачею, хараêтером і мовою… треба, щоб 
всі народи Росії або всі автономні êраїни злóчились в однó 
величезнó спілêó. Це зветься федерація (союз). А êоли 
Російсьêа демоêратична респóбліêа бóде таê óтворена, то 
вона бóде зватись Федеративною демоêратичною 
респóбліêою». 

 

Завдання 3. Обãоворіть резóльтати роботи з доêóментами ó заãальномó êолі. Визначте, яêий 
напрям переважав серед політичних партій Наддніпрянщини: автономістсьêий чи 
самостійницьêий? Чомó? 

Хрещатиê (Київ) 
на початêó ХХ ст. 

Зал засідань 
Державної Дóми 
Російсьêої імперії 



 

  

  

Західноукраїнські  
землі у складі  

Австро-Угорської імперії  
на початку ХХ ст.

Під час дослідження теми розділу ми будемо:  

– учитися показувати на карті території західноукраїнських 
земель початку  ХХ ст.;
 
– характеризувати й аналізувати особливості економічного 
розвитку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини; 
діяльність політичних партій, національних і спортивно-фізкуль-
турних організацій;
 
– робити аргументовані висновки щодо розвитку кооперативного 
руху на західноукраїнських землях, трудової міграції українського 
селянства;

– формулювати судження щодо ролі та місця українських 
земель у господарському житті Австро-Угорщини;

– визначати причини активізації політичного руху та його 
результати, місце греко-католицької церкви в суспільному 
житті західноукраїнських земель,  особливості українського 
руху на Буковині й Закарпатті;

– вивчати дати обрання А. Шептицького  митрополитом УГКЦ, 
впровадження загального виборчого права, створення 
національно-культурних та військово-спортивних організацій;

– пояснювати і застосовувати терміни та поняття: «селянський 
страйк», «народні віча»;

– висловлювати судження щодо діяльності А. Шептицького, 
К. Левицького, І. Боберського, К. Трильовського, А. Волошина.
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Еêономічне становище західноóêраїнсьêих 
земель на початêó ХХ століття.  

 Поясніть значення терміна «êооперація». 
 Яêі ãалóзі промисловості розвивалися в Західній Уêраїні ó ХІХ столітті? 
 Хто і êоли створив êóльтóрно-освітнє товариство «Просвіта»? 

 
 
 

1. Сільсьêе ãосподарство 
Сільсьêе ãосподарство бóло основою еêономіêи Західної Уêраїни, ó 

ньомó працювало 90% зайнятоãо населення. Попри зростання обсяãів 
виробництва сільсьêоãосподарсьêої продóêції і виêористання сóчасних 
аãротехнічних прийомів, із минóлоãо століття ó спадоê перейшли проблеми, 
яêі влада не змоãла розв’язати. Зберіãалося малоземелля, зростала чисельність 
безземельних селян; незважаючи на трóдовó еміãрацію, не зниêло аãрарне 
перенаселення.  

Водночас зростала соціальна аêтивність селянства, передовсім ó 
êооперації. Продовжóвали розвиватися різноманітні її форми, виниêли велиêі 
êооперативні об’єднання, зоêрема Крайовий êредитовий союз, яêий налічóвав 
889 членів, Уêраїнсьêий êрайовий ревізійний союз ó Львові, êотрий 
об’єднóвав 180 тис. êооператорів. Масовою орãанізацією стало товариство 
«Сільсьêий ãосподар», до яêоãо належали 1,5 тис. ãóртêів ó селах. Чільне 
місце в еêономічномó житті займало страхове товариство «Дністер», засноване 
ó 1892 р. На Бóêовині êооперативні товариства об’єднóвалися довêола 
«Селянсьêої êаси», створеної на початêó ХХ століття. Усьоãо в Галичині ó 1913 р. 
діяло 1,3 тис. óêраїнсьêих êооперативів, на Бóêовині — 200 і êільêа — 
на Заêарпатті. Кооперація поêращила становище баãатьох óêраїнсьêих селян. 

Іншою формою протидії важêомó еêономічномó становищó стала 
еміãрація. Позаяê держава бóла неспроможною забезпечити óêраїнсьêих 
селян вільними землями, бо таêих земель праêтично не мала, то й не чинила 
перешêод переселенню за êордон. Отож óêраїнці ó пошóêах роботи виїздили 
переважно на Америêансьêий êонтинент, зоêрема до США, Південної 
Америêи, Канади. За перше десятиріччя ХХ ст. тóди еміãрóвало близьêо 
300 тис. осіб з Галичини і Бóêовини, 40 тис. — із Заêарпаття. Обжившись на  
нових землях, вони намаãалися збереãти національні традиції.  

 

1. Яêим бóв стан сільсьêоãо ãосподарства Західної Уêраїни? 
2. Яêі êооперативні об’єднання діяли в Західній Уêраїні? 
3. Кóди і чомó еміãрóвали óêраїнці Австро-Уãорсьêої імперії? 

§ 33 

 Упродовж уроку визначте, що змінилося, а що — ні в сільсьêомó ãосподарстві, 
промисловості й торãівлі західноóêраїнсьêих земель на початêó XX століття. 
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Дослідниê про товариство «Сільсьêий ãосподар». 
Миêола Хронов’ят (óêраїнсьêий істориê): 

   «За три роêи (1909–1912) товариство 
«Сільсьêий ãосподар» провело 91 ãосподарсьêий êóрс 
та 3529 занять. Члени товариства заêлали поêазові 
ділянêи, поширювали ãосподарсьêі знаряддя і машини, 
орãанізóвали спілêó для продажó насіння, штóчних  
добрив і ãосподарсьêих машин та спілêó для збóтó 
хóдоби». 

 

1. Помірêóйте. Чи можна стверджóвати, що товариство «Сільсьêий 
ãосподар» створювало фóндамент еêономічноãо блаãополóччя 
селян? Доберіть арãóменти з доêóмента.  

 

Дослідниê про життя óêраїнців ó Канаді. 
Степан Маêарчóê  (óêраїнсьêий істориê): 

«Із часом в óêраїнсьêих поселеннях 
бóли засновані шêоли, налаãоджóвалися 
ãромадсьêі зв’язêи, створювалися реліãійні 
ãромади. Почали діяти орãанізації 
товариства «Просвіта». У 1903 р. стала 
виходити óêраїнсьêа ãазета «Канадійсьêий 
фермер». У 1912 р. óêраїнець Теодор Стефаниê бóв обраний ó 
мóніципальнó радó Вінніпеãа. У 1913 р. Андрій Шандра в 
(провінції) Альберті й Тарас Фарлей ó Манітобі стали 
депóтатами провінційних заêонодавчих орãанів. Уêраїнсьêі 
ãромади почали інтеãрóватись ó сóспільство Канади». 

 

1. Спростóйте або підтвердьте дóмêó: «Уêраїнсьêі еміãранти зберіãали ó своїх серцях Уêраїнó». 
 

Аêтивна життєва позиція  
Кость Левицьêий (1859–1941) 

Ім’я (повне). Костянтин Антонович Левицьêий. 
Народження. 18 листопада 1859 р.  ó с. Тисме-
ниця Станіславсьêоãо повітó (нині —  Івано-
Франêівсьêої області). 
Походження.   Народився в сім’ї священиêа 
о. Антона, яêий походив зі шляхетсьêоãо родó. 
Освіта. Тисменицьêа початêова шêола, 

Станіславсьêа ãімназія, правничий фаêóльтет 
Львівсьêоãо та Віденсьêоãо óніверситетів. 

Приміщення страхового 
товариства «Дністер».  
Львів. Фото початку ХХ ст. 

Учасники 
драматичного 

товариства імені  
І. Котляревського, 
Вінніпег, Канада, 

 1914 р. 
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Початêові óмови формóвання особистості.  На формóвання світоãлядó 
вплинóли національно свідоме родинне середовище, óêраїнсьêі педаãоãи, 
діяльність óêраїнсьêих народовців. 

 Особистість і óêраїнсьêе національне відродження.  Під час навчання  бóв 
членом стóдентсьêих товариств Львівсьêоãо óніверситетó «Аêадемічний 
ãóртоê» та «Дрóжний лихвар».  Працював адвоêатом ó Львові. Виêонóвав 
обширнó ãромадсьêó роботó. Став діяльним в НТШ (Наóêовомó 
товаристві ім. Т. Шевченêа), «Просвіті», одним із засновниêів товариства 
óêраїнсьêих ремісниêів «Зоря».  Ініціатор створення ó Західній Уêраїні 
êооперативів: «Народна торãівля», страхова êомпанія «Дністер», 
Крайовий союз êредитовий, Крайовий союз ревізійний. Редаãóвав 
«Часопис правничий», бóв президентом «Товариства правниêів ó Львові». 
У 1899 р. став співзасновниêом, а зãодом  і ãоловою Уêраїнсьêої 
національно-демоêратичної партії. У 1907 р. обраний депóтатом до 
австрійсьêоãо парламентó, через ріê — депóтатом Галицьêоãо сеймó. 
Уêлав німецьêо-óêраїнсьêий правничий словниê. 

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1. Доведіть причетність Костя Левицьêоãо до розвитêó êооперативноãо рóхó в Західній Уêраїні. 
                       

2. Промислове виробництво. 
На початêó ХХ ст. особливих змін ó промисловості західноóêраїнсьêих 

земель не сталося. Завершилося формóвання тих ãалóзей фабрично-
заводсьêоãо виробництва, що розвивались óпродовж ХІХ ст., і означилися 
напрямêи їх подальшоãо розвитêó, зберіãалася переваãа дрібної промисло-
вості та êóстарних промислів. Промисловість і надалі бóла переважно 
сировинною. Певнó роль ó промисловомó виробництві відіãрало бóдівництво 
елеêтростанцій ó повітових містах та велиêої елеêтростанції ó Львові.  

Провідними ãалóзями виробництва залишалися нафтодобóвна та 
деревообробна. Напередодні Першої світової війни нафтопромисли 
Борислава й Дроãобича давали 5% світовоãо видобóтêó нафти. При цьомó 
лише третинó нафти переробляли на місці, а рештó вивозили до метрополії і 
за êордон. Попит на ліс стимóлював деревообробнó промисловість. В інших 
ãалóзях — взóттєвій, швейній, êилимарстві — переважали дрібні підприємства.  

На початêó XX ст. відбóвалося стрімêе прониêнення іноземноãо êапіталó 
в еêономіêó êраю. При цьомó він часто бóв змішаним. Найбільшими 
аêціонерними товариствами нафтодобóвної ãалóзі бóли êанадсьêо-німецьêе 
«Галицьêо-Карпатсьêе товариство», австро-анãлійсьêа «Східниця», анãлійсьêа 
«Галичина», анãло-австро-німецьêий нафтовий êонцерн (різновид монополії). 
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На Заêарпатті діяв австро-америêансьêий синдиêат (різновид монополії) 
«Мóндóс», яêий займався деревообробêою; ó Сваляві — óãорсьêе об’єднання 
промисловців «Сольва» збóдóвало хімічний завод.  

 

1. Де на початêó XX ст. почали бóдóвати перші елеêтростанції? 
2. Яêі ãалóзі промисловоãо виробництва в Західній Уêраїні залишалися провідними? 
3. Яêі іноземні аêціонерні товариства бóли створені в Західній Уêраїні на початêó XX ст.? 

 

Дослідниê про розвитоê промисловості. 
Олеêсандр Реєнт (óêраїнсьêий істориê): 

«На початêó XX ст. нафтодобóвна промисловість зазнала 
технічної реêонстрóêції. Бóли заêриті невелиêі êриниці та 
ями, почали бóрити свердловини ãлибиною понад 1 тис. м… 
Західна Уêраїна давала 64% видобóтêó солі в Австро-
Уãорщині. Видобóвання солі бóло державною монополією… 
На початêó XX ст. бóло введено в дію лісохімічні заводи ó 
Сваляві та Виãоді… В цей період працювали два цóêрових 
заводи на Бóêовині. У 1913 p. почав працювати цóêровий 
завод ó ãалицьêомó місті Ходорові. На початêó XX ст. на 
західноóêраїнсьêих землях діяло 5 велиêих державних 
тютюнових фабриê». 

 

1. Помірêóйте. Розвитоê яêих ãалóзей промисловості в Західній Уêраїні 
підтримóвала Австро-Уãорсьêа імперія? Чомó? 

 

3. Торãівля. 
Зростали обсяãи внóтрішньої і зовнішньої торãівлі. Розвивалися всі її 

форми: ярмарêи, ринêи, стаціонарна торãівля. Збільшився асортимент 
товарів. На початêó XX ст. в Західній Уêраїні щороêó відбóвалося понад 
тисячó ярмарêів: ó всі пори роêó переважно в найбільших торãово-
промислових центрах. Наприêлад, ó Львові — вовняні ярмарêи, Бродах і 
Тернополі — ярмарêи êоней, Станіславі й Чернівцях — полотна та хóдоби. 
Поширювалася êонтраêтова торãівля, що передбачала підписання óãод 
стосовно продажó/êóпівлі товарів. Одним з найбільших бóв Львівсьêий 
êонтраêтовий ярмароê. На торãах і ринêах продавали продóêти землеробства, 
тваринництва, сільсьêоãосподарсьêó сировинó, ремісничі вироби. 

Значно більшó роль почала відіãравати стаціонарна торãівля. У велиêих 
містах óже діяли не лише êрамничêи майстрів, а й велиêі маãазини із 
широêим асортиментом товарів. У Галичині найбільшим центром стаціонарної 
торãівлі бóв Львів, на Бóêовині — Чернівці, Заêарпатті — Ужãород, 
Мóêачеве. Заãалом ó містах Східної Галичини, Бóêовини, Заêарпаття в    
1910 р. ó торãівлі працювали 150 тис. осіб (26%) самозайнятоãо населення. 

Земляний збірниê  
для наêопичóвання 
нафти та  
êопальня нафти 
«Роêфеллер», 
збóдована 1910 р.  
в Тóстановичах 
(нині — частина  
м. Борислава) 
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Еêспортóвали із Західної Уêраїни продóêцію тваринництва, сировинних 
ãалóзей промисловості, зоêрема нафтó і нафтопродóêти, озоêерит (мінерал 
баãатоцільовоãо призначення), ліс, пиломатеріали, êалійнó сіль. Порівняно 
дешева сировина становила майже 90% óсьоãо еêспортó із західноóêраїнсьêих 
земель. Натомість дорожчó ãотовó промисловó продóêцію імпортóвали до 
êраю з інших реãіонів імперії та з Європи. Зростало ввезення в Західнó 
Уêраїнó машин й обладнання, хіміêатів, мінеральних добрив, цементó. 
Традиційно імпортóвали таêож товари, що задовольняли побóтові потреби 
населення, особливо місьêоãо: тêанини, одяã, шêіряні вироби, взóття, 
ãалантерею, предмети êóльтóрноãо і хатньоãо вжитêó (папір, меблі, сêловироби, 
фарфоро-фаянсовий посóд тощо), а таêож деяêі харчові продóêти — цóêор, 
êондитерсьêі й тютюнові вироби.  

1. Яêі форми торãівлі розвивалися на початêó XX століття?
2. Яêі західноóêраїнсьêі міста стали центрами стаціонарної торãівлі?
3. Що еêспортóвали, а що імпортóвали до західноóêраїнсьêих земель?

Попрацюйте з êартою «Промисловість Західної Уêраїни на початêó ХХ ст.» 

1. Підãотóйтеся за допомоãою êарти розповідати про промисловість західноóêраїнсьêих
земель початêó ХХ ст. 



 
 229 

 
 

Дослідниê про еêономічний розвитоê Львова початêó XX ст. 
Степан Маêарчóê  (óêраїнсьêий істориê): 

«Львів бóв центром банêівсьêої, фінансово-êредитної та 
ãосподарсьêої системи êраю. Тóт… діяв Крайовий банê 
Королівства Галичини і Володимирії, …Парцеляційний банê, 
…Меліораційний банê, …оформився «Центральний союз 
ãалицьêої фабричної промисловості», …товариство 
пропаãандистсьêоãо хараêтерó «Ліãа промислової допомоãи», 
…«Аêціонерне товариство нафтової промисловості» і 
«Галицьêе ãірничо-нафтове товариство», …«Інвестиційний 
фонд êрайовоãо банêó», …«Крайовий союз продóцентів 
(виробниêів) нафти», …«Галицьêий союз молочарний», 
…Державний промисловий банê». 

 

1.  Яêó інформацію до цитати може додати світлина, що порóч? 
 

Коли в Україні  ó Львові створили страхове товариство «Дністер», … 

 ó США  америêансьêий винахідниê Джесс Рено запатентóвав 
есêалатор. 
 

 Підсумуйте свої знання. 
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 

—  1892 р. —  створено страхове товариство «Дністер»; 
—  поч. XX ст.  —  стрімêе прониêнення іноземноãо êапіталó в еêономіêó êраю. 

2. Поясніть значення понять: стаціонарна торãівля, êонтраêтова торãівля. 
3. Підãотóйте історичнó довідêó «Еміãрація óêраїнців на початêó XX ст. — західний веêтор». 
4. Назвіть схемó та доповніть її. Спираючись на схемó, підãотóйте розповідь «Еêономічний 
розвитоê західноóêраїнсьêих земель на початêó XX століття». 

 
 

Львів. Бóдиноê 
філії Празьêоãо 
êредитноãо 
банêó  

Сільсьêе ãосподарство 

… êредитний …  
…ревізійний … 
«Сільсьêий …» 
….«Дністер»  
… êаса … 

нафта, …, 
…, …, … 

цемент, …, 
…, …, … 

Торãівля Промисловість 
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Сóспільно-політичне життя  
на західноóêраїнсьêих землях початêó ХХ ст. 

 Яêó роботó в Галичині здійснювали «Просвіти»? 
 Яêі політичні партії бóли  створені на західноóêраїнсьêих землях ó ХІХ столітті? 
 Що таêе Рейхсрат? Коли він почав діяти? 

 
 
 

1. Сóспільно-політичне життя в Галичині на початêó ХХ століття. 
Наприêінці ХІХ—на початêó ХХ ст. лідером національноãо рóхó стало 

нове поêоління інтеліãенції, значна частина яêоãо здобóла світсьêі професії. 
1899 р. ó Львові створили Уêраїнсьêó національно-демоêратичнó партію 
(УНДП), яêа проãолосила своєю стратеãічною метою національнó 
незалежність, a однією з найближчих цілей — автономію Східної Галичини яê 
оêремоãо êоронноãо êраю ó сêладі Австро-Уãорщини. Помірêована орієнтація 
та підтримêа з боêó «Просвіти» зробили УНДП найвпливовішою партією 
Галичини. Значно меншó роль відіãравала Уêраїнсьêа соціал-демоêратична 
партія, позаяê пропаãóвала непопóлярний ó Галичині марêсизм.  

Щоденнó роботó з підвищення освітньоãо рівня населення і залóчення йоãо 
до національноãо рóхó здійснювали численні ãромадсьêі, êóльтóрно-освітні та 
ãосподарсьêі товариства. Аêтивною бóла робота «Просвіт». У 1913 р. в Галичині 
óже налічóвалося 2649 читалень, яêі робили достóпною літератóрó про історію 
Уêраїни, досвід інших народів ó сóспільних і ãосподарсьêих справах.  

На початêó ХХ ст. новинêою часó стали молодіжні спортивні орãанізації, 
яêі в Західній Уêраїні мали виразне національне спрямóвання. Серед 
зачинателів рóхó бóв Іван Боберсьêий. Він став одним з êерівниêів 
товариства «Соêіл», заснованоãо 1894 р. за чесьêим зразêом. «Соêоли» 
найбільше приділяли óваãó ãімнастиці, протипожежній безпеці й тóризмó. У 
1900 р. Кирило Трильовсьêий óтворив спортивно-ãромадсьêó орãанізацію 
«Січ», яêа займалася фізичним і патріотичним вихованням молоді на приêладі 
запорозьêоãо êозацтва. Упродовж першоãо десятиліття діяльності ó «Січах» 
налічóвалося вже êільêа десятêів тисяч молодих óêраїнців. 1911 р. óчні 
львівсьêих шêіл óтворили з метою війсьêової підãотовêи війсьêово-спортивне 
товариство «Пласт». Пластові орãанізації фóнêціонóвали незалежно одна від 
одної, бóли різні за віêовим сêладом і напрямêом роботи. Війсьêове навчання 
молоді здійснювало таêож óтворене ó 1912 р. товариство «Січових стрільців».  

 

1. Яêа політична партія бóла найпопóлярнішою? Чомó? 
2. Чомó читальні відіãравали важливó роль ó формóванні національної свідомості óêраїнців? 
3. Яêі війсьêово-спортивні орãанізації бóло створено? Хто їх очолив? 

§ 34 

 Упродовж уроку визначте основні напрямêи розвитêó óêраїнсьêоãо рóхó  
в Галичині, Бóêовині й на Заêарпатті. 
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 Із резолюції Уêраїнсьêої національно-демоêратичної партії: 
«Бóдемо підтримóвати, сêріпляти та розвивати почóття 

національної єдності з російсьêими óêраїнцями та змаãати до 
витворення разом з ними êóльтóрної одноцільності; бóдемо 
серед російсьêих óêраїнців підтримóвати таêі змаãання, що 
ведóть до перетворення абсолютисьêої російсьêої держави в 
êонститóційно-федералістичнó, опертó на автономії 
національностей…» 

 

1. Підсóмóйте цитатó одним реченням, виêористовóючи слово «соборність». 
 

Детальніше про… 
Народні доми в Галичині 

Це приміщення, збó-
довані на êошти ãромад 
або меценатів для орãані-
зації êóльтóрно-просвіт-
ницьêої діяльності в 
містах та містечêах Гали-
чини. У Народних домах 
бóли приміщення для 
зібрань, моãли діяти чита-
льні, аматорсьêі хóдожні 
êолеêтиви (драматичні та 
хорові), подеêóди дóхові 
орêестри. 

 

Аêтивна життєва позиція  
Іван Боберсьêий (1873–1947) 

Ім’я (повне). Іван Миêолайович Боберсьêий. 
Народження. 14 серпня 1873 р. в с. Доброãос-
тів (нині — Дроãобицьêоãо р-нó Львівсьêої обл.). 
Походження. З давньоãо священицьêоãо  і 
шляхетсьêоãо родó. 
Освіта. Самбірсьêа êласична та Перша 
Уêраїнсьêа аêадемічна ãімназії; óніверситетсьêі 

стóдії ó Львові, Відні, Граці (Австрія). 
Початêові óмови формóвання особистості.  Ріс ó Карпатах, де батьêо слóжив 

священиêом ó ãірсьêих та підãірсьêих селах. 

Детальніше про… 
молодіжні спортивні орãанізації 

Діяльність таêих орãанізацій спиралася на 
ідею необхідності ãармонійноãо — інтелеêтó-
альноãо та фізичноãо — розвитêó людини. На 
той час ó шêолах ще не проводили óроêів на 
êшталт фізичноãо виховання або захистó 
Вітчизни. Цим займалися молодіжні спортив-
ні, а зãодом війсьêово-спортивні орãанізації. 
При цьомó êоло їх заціêавлень моãло бóти 
широêим. Зоêрема, «соêоли», êрім ãімнастиêи 
й тóризмó, займалися фехтóванням і 
велоспортом, а таêож  êóльтóрно-освітньою 
роботою: створювали хори, драматичні ãóртêи, 
дóхові орêестри, бібліотеêи. 

І. Франêо. 1898 р. 
Один з ініціаторів 
створення УНДП 
в 1899 р. 
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Особистість і óêраїнсьêе національне відродження.  Подорожóвав Швецією, 
Німеччиною, Чехією, де вивчав фізичнó êóльтóрó. Повернóвшись додомó, 
займався педаãоãічною діяльністю ó Львові. 1900 р. встóпив до спортивноãо 
товариства «Соêіл», став йоãо ãоловою. Керóвав  ãóртêом  з підãотовêи 
óчителів рóханêи (фізичної зарядêи та ãімнастиêи). Впровадив ó спортивнó 
термінолоãію слова: «відбиванêа» (волейбол), «êопаний м’яч» (фóтбол), 
«êошиêівêа» (басêетбол), «ãаêівêа» (хоêей),  яêими на західноóêраїнсьêих 
землях послóãовóвалися до 1939 роêó. Створив першó фóтбольнó êомандó 
«Уêраїнсьêий спортивний êрóжоê». Бóв автором перших підрóчниêів з 
фізичноãо виховання. Попóляризóвав серед населення важливість 
фізêóльтóри і спортó. У 1908–1914 рр. — ãолова спортивноãо товариства 
«Соêіл-батьêо», яêе êоординóвало діяльність реãіональних товариств 
«Соêіл». Сприяв становленню орãанізації «Пласт». 

Резóльтати діяльності. «Проф. Боберсьêий бóв дóшею і пропаãатором, в слові й 
ó ділі, фізичноãо виховання óêраїнсьêої нації», —  Степан Шах (сóчасниê 
Івана Боберсьêоãо, óêраїнсьêий педаãоã). 

 

1. Арãóментовано підтвердьте або спростóйте дóмêó Степана Шаха. 
 

Фраãмент Соêільсьêоãо маршó:         
«Соêоли», «Соêоли», ставаймо в ряди! 
Нас поêлиê «Борімось!» взиває. 
В здоровомó тілі — здорова дóша, 
Де сила — там воля витає. 
Яê славно, бóвало, êозацьêі сини 
Боролись до смерти-заãинó. 
Боротись бóдемо, «Соêоли», всі ми — 
За матір святó — Уêраїнó! 

 

1. Проаналізóйте. Про яêó метó товариства можна дізнатися зі слів маршó? 
 

Аêтивна життєва позиція  
Кирило Трильовсьêий (1864–1941) 

Ім’я (повне). Кирило Йосипович Трильовсьêий. 
Народження. 6 травня 1864 р. в с. Боãóтин  
(нині — Золочівсьêоãо р-нó Львівсьêої обл.). 
Походження. Із сім’ї священиêа. 
Освіта. Золочівсьêа польсьêа шêола; Бродівсьêа 
шêола, Золочівсьêа та Коломийсьêа ãімназія. 
Через хворобó в 1876—1879 рр. вчився  
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самотóжêи. Зãодом заêінчив Львівсьêó та Віденсьêó війсьêові шêоли. 
Здобóв стóпінь доêтора права ó Львівсьêомó óніверситеті.  

Початêові óмови формóвання особистості.  Батьêи розмовляли польсьêою, 
але вважали себе рóсинами, томó домашнім репетитором  сина став 
óêраїнсьêий óчитель,  яêий прищепив йомó любов до всьоãо óêраїнсьêоãо. 

Особистість і óêраїнсьêе національне відродження. Навчаючись ó 
Золочівсьêій ãімназії, створив таємний ãóртоê, яêий пропаãóвав твори 
óêраїнсьêих письменниêів. У стóдентсьêі роêи бóв членом óêраїнсьêоãо 
«Аêадемічноãо братства». Брав óчасть ó віче польсьêих  та óêраїнсьêих 
стóдентів, на яêих заêлиêав молодь аêтивніше прилóчатися до 
ãромадсьêоãо життя. Належав до Рóсьêо-Уêраїнсьêої радиêальної партії 
(РУРП). Ініціював створення в Коломиї політичноãо товариства «Народна 
воля». Представляв інтереси óêраїнців від виборчоãо оêрóãó Коломия–
Косів ó Рейхсраті (парламенті). В 1900 р ініціював створення першоãо 
рóханêово-протипожежноãо товариства — «Січ» — із êонцепцією фізичноãо 
виховання молоді та відновлення серед неї «лицарсьêоãо дóхó Запорозьêої 
Січі». Видавав низêó óêраїнсьêих часописів.  

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1. Хто — І. Боберсьêий чи К. Трильовсьêий — більше займався політиêою? Відповідь 
об´рóнтóйте. 

 

2. Реформа виборчої системи.  
Боротьба за створення óêраїнсьêоãо óніверситетó. 

Одним з напрямêів політичної боротьби óêраїнців Галичини стала вимоãа 
проведення виборчої реформи. Уêраїнці вважали, що збільшення їхньоãо 
представництва ó віденсьêомó парламенті й Галицьêомó сеймі сприятимóть 
відстоюванню їхніх прав. У 1907 р. в Австро-Уãорсьêій імперії бóло 
запроваджене заãальне виборче право для чоловічоãо населення. Це 
розширило óêраїнсьêе представництво ó Державній раді та в Галицьêомó 
сеймі. В австрійсьêомó парламенті óêраїнсьêі депóтати відстоювали надання 
óêраїнсьêим землям політичної автономії ó сêладі Австро-Уãорщини, а член 
Уêраїнсьêої національно-демоêратичної партії Юліан Романчóê став 
застóпниêом ãолови Рейхсратó. 

Аêтóальним залишалося й питання відêриття óêраїнсьêоãо óніверситетó. 
Вимоãи сêасóвати національні обмеження ó Львівсьêомó óніверситеті не дали 
резóльтатів. Томó óêраїнсьêі стóденти відстоювали ідею створення оêремоãо 
óніверситетó. На хвилі протистояння між óêраїнсьêими та польсьêими 
стóдентами звичним явищем стали бійêи і сóтичêи. У 1910 р. дійшло до 
збройної сóтичêи, в яêій заãинóв óêраїнсьêий стóдент Адам Коцêо. Томó, 
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. 
 

óêраїнці почали масово залишати óніверситет. Після тривалих переãоворів 
óряд поãодився, щоб не пізніше 1916 р. збóдóвати для óêраїнсьêих стóдентів 
оêремий óніверситет. Однаê цьомó завадила війна. Втім, óêраїнці Галичини, 
не чеêаючи óрядових дій, ще 1881 р. заснóвали «Рóсьêе Педаãоãічне 
Товариство», яêе ó резóльтаті видання спеціальної літератóри та створення 
приватних навчальних заêладів сприяло розвитêó національної освіти êраю. 

Заãострило політичнó ситóацію в Галичині те, що óêраїнсьêий стóдент 
Мирослав Січинсьêий óбив ó 1908 р. ãóбернатора Альфреда Потоцьêоãо. 
Приводом до таêих дій стали масові порóшення прав óêраїнсьêоãо населення 
під час виборів 1907 р. до парламентó, в яêих вважали винним саме 
ãóбернатора. Поляêи намаãалися виêористати цей терористичний аêт для 
антиóêраїнсьêої êампанії. Однаê êонсолідованомó польсьêомó таборові 
протистояли представниêи óêраїнсьêої інтеліãенції, зãóртовані навêоло 
УНДП, товариства «Просвіта», молодіжних спортивних орãанізацій.  

 

1. В яêомó році запровадили в Австро-Уãорщині заãальне виборче право для чоловіêів? 
2. Яêó вимоãó перед австрійсьêим óрядом ставили óêраїнсьêі стóденти? 
3. Яêа подія заãострила політичнó ситóацію в Галичині? 
 

Дослідниê про розвитоê шêільництва в Галичині. 
Світлана Гірняê (óêраїнсьêий істориê): 

«Рóсьêе Педаãоãічне Товариство» займалося видавничою 
діяльністю, зоêрема для óêраїнсьêих óчителів виходила 
ãазета «Учитель», а для дітей — «Дзвіноê», дрóêóвали 
численні êнижечêи для малечі. Під еãідою товариства для 
óêраїнсьêих дівчат ó м. Перемишлі бóло відêрито «Рóсьêий 
інститóт для дівчат», а таêож ó Львові …створено приватнó 
рóсьêó жіночó ãімназію. У Східній Галичині відêривали 
народні óніверситети. Один із них — «Товариство 
óêраїнсьêих наóêових виêладів імені Петра Моãили». 
Примітêа. Товариство щонеділі ó містах Галичини 

орãанізовóвало ціêаві й попóлярні наóêові вистóпи. 
 

1. Яê із цитатою пов’язане слово «пасивність»? Відповідь об´рóнтóйте. 
 

3. Особливості óêраїнсьêоãо рóхó на Бóêовині й Заêарпатті. 
Наприêінці ХІХ–на початêó ХХ ст. óêраїнсьêий рóх на Бóêовині набóв 

масовості та ідеолоãічної зрілості. Замість традиційних термінів «рóсин», 
«рóсьêий народ» ó мовнó свідомість входили слова «óêраїнець», «óêраїнсьêий 
народ». Національний рóх охопив óсі ãрóпи óêраїнсьêоãо населення: селян, 
інтеліãенцію, стóдентсьêó молодь. Розвивалася мережа êóльтóрних, освітніх і 
ãосподарсьêих товариств, серед яêих бóли «Уêраїнсьêа шêола», «Уêраїнсьêа 

Перемишль  
(нині — Польща). 
Панорама міста.  
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хата», «Уêраїнсьêий міщансьêий êлóб», «Жіноча ãромада». Вони поширювали 
знання серед  населення êраю, протидіяли рóмóнізації та онімеченню, доводили 
історичне право óêраїнців на Бóêовинó, налаãоджóвали зв’язêи з óêраїнцями з 
інших земель. Водночас зародився молодіжний спортивний рóх, одним із 
орãанізаторів яêоãо бóв Єротей Піãóляê. Він став першим отаманом óтвореноãо ó 
1905 р. «Союзó січей», що об’єднóвав ãімнастично-пожежні товариства «Січ». 
Єротей Піãóляê ãоворив: «Яêа молодь, таêа бóде доля народó». 

Наприêінці ХІХ–на початêó ХХ ст. відбóвалася політизація óêраїнсьêоãо 
рóхó Бóêовини. Ініціаторами виниêнення політичних партій êраю стали 
народовці. У 1909 р. ó Чернівцях бóла óтворена селянсьêа партія «Рóсьêа рада», 
яêó очолив  С. Смаль-Стоцьêий, зãодом виниêли Уêраїнсьêа народна партія та 
Уêраїнсьêа національно-демоêратична партія. Політичні партії Бóêовини, 
орãанізовóючись та створюючи проãрами, наслідóвали політичні партії Галичини. 

На Заêарпатті національний рóх на початêó ХХ ст. залишався, яê і раніше,  
слабêим. Із êінця XIX ст. óãорсьêий óряд вживав заходи для сприяння 
мадяризації населення. Частина óêраїнсьêої інтеліãенції асимілювалася. До цьоãо 
процесó, на відмінó від Галичини, прилóчилась і Греêо-Католицьêа церêва. 
Осêільêи Заêарпаття  бóло відділене від Галичини êордоном, а êонтаêти з нею 
залишалися традиційно слабêими, тóт, на відмінó від Бóêовини, не змоãли 
розвинóтись óêраїнофільсьêі течії. Яê наслідоê, óêраїнсьêі парафіяльні шêоли 
занепадали, заêривалися ãазети. На початêó XX ст. на Заêарпатті не бóло жодної 
óêраїнсьêої шêоли. У політичномó житті переважали мосêвофіли. Уêраїнсьêа 
орієнтація бóла пов’язана лише з тижневиêом «Наóêа», яêий із 1903 р. 
редаãóвав Авãóстин Волошин, та письменниêом і ãромадсьêим діячем, одним з 
лідерів народовців Юрієм Жатêовичем. 

 

1. У чомó проявлялась ідеолоãічна зрілість óêраїнсьêоãо рóхó на Бóêовині? 
2. Коли в Чернівцях бóла створена селянсьêа партія «Рóсьêа рада»? 
3. Яê розвивався національний рóх на Заêарпатті? 
 

Аêтивна життєва позиція  
Авãóстин Волошин (1874–1945) 

Ім’я (повне). Авãóстин Іванович Волошин. 
Народження. 17 березня 1874 р. в с. Келечин 
(нині — Міжãірсьêоãо р-нó Заêарпатсьêої обл.). 
Походження.  З родó священиêів. 
Освіта. Ужãородсьêа ãімназія; теолоãічний 
фаêóльтет Бóдапештсьêоãо óніверситетó (після 
першоãо роêó навчання залишив через хворобó); 
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Ужãородсьêа семінарія; Вища педаãоãічна шêола в Бóдапешті (отримав 
диплом виêладача математиêи та фізиêи). 

Особистість і óêраїнсьêе національне відродження. Працював професором, а 
зãодом диреêтором óчительсьêої семінарії в Ужãороді. Бóв одним з 
небаãатьох аêтивістів óêраїнсьêоãо національноãо рóхó на Заêарпатті та 
редаêтором  єдиної в Уãорщині óêраїнсьêої ãазети  «Наóêа». Видав 
«Методичнó ãраматиêó óãро-рóсьêоãо літератóрноãо язиêа для народних 
шêіл», «Праêтичнó ãраматиêó малоросійсьêої (рóтенсьêої) мови», де 
об´рóнтóвав оêремішність óêраїнсьêої мови. Разом з дрóжиною Іриною 
опіêóвався дітьми-сиротами, для яêих створив бóдиноê сімейноãо типó.  

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1. Порівняйте сóспільно-політичні óмови, в яêих діяли А. Волошин та І. Боберсьêий. 
Запропонóйте власний об´рóнтований висновоê. 

  

Коли в Україні  бóло створено товариство «Пласт»,… 

ó Берліні (Німецьêа імперія) відбóвся дрóãий в історії чемпіонат Європи  
з хоêею із шайбою (перший бóло проведено 1910 р. ó Швейцарії). 
 

 Підсóмóйте свої знання 
 

1–2. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1900 р. — створено спортивно-ãромадсьêó орãанізацію «Січ»; 
— 1905 р. — на Бóêовині створено молодіжнó спортивнó орãанізацію «Союз січей»; 
— 1907 р. — в Австро-Уãорщині запроваджено заãальне виборче право; 
— 1909 р. — ó Чернівцях виниêла селянсьêа партія «Рóсьêа рада»; 
— 1911  р. — óтворено товариство «Пласт»; 
— 1912 р. — óтворено товариство «Січові стрільці». 
3. Підãотóйте повідомлення на темó: «Молодіжно-спортивні товариства Західної Уêраїни». 
4. Доповніть схемó та, спираючись на неї, підãотóйте розповідь «Сóспільно-політичне життя на 
західноóêраїнсьêих землях початêó XX століття». Назвіть схемó. 

 
 

УНДП –… 
УСДП — … 
 

Політичні  
партії (їх цілі  

та імена лідерів) 

«Просвіти» — … 
 Народні доми — … 
 «Рóсьêе Педаãоãічне 
Товариство» — … 

«Соêіл» — … 
«Січ» — … 
«Пласт» — … 
«Січові стрільці» — … 

Молодіжно-спортивні 
орãанізації (ріê створення, 
напрями діяльності, лідери) 

Національно-êóльтóрні 
орãанізації (описати 

діяльність) 

«Рóсьêа рада» — …,  
 
УНДП і УНП 

? 

«Уêраїнсьêа шêола» — … 
 «Уêраїнсьêа хата» — … 
 «Жіноча ãромада» — … 

? 

«Союз січей» —… 
 

? 
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Радиêалізація óêраїнсьêоãо рóхó  
на початêó ХХ ст. Діяльність УГКЦ. 

  Коли та з чиєї ініціативи в Галичині сêлиêали перше Народне віче? 
  Поясніть поняття «радиêалізація політичноãо життя». 
  Назвіть лідерів молодіжно-спортивних орãанізацій. 

 
 
 

1. Радиêалізація óêраїнсьêоãо політичноãо рóхó. 
На зламі ХІХ–ХХ ст. серед діячів національноãо рóхó Галичини 

óтвердилося переêонання, що досяãти позитивних резóльтатів можливо 
завдяêи радиêалізації сóспільних настроїв, тобто піднесенню національно-
політичної свідомості населення. Сприятливим ´рóнтом для таêої діяльності 
бóло незадовільне еêономічне та сóспільно-політичне становище óêраїнців ó 
êраї. Крім тоãо, óêраїнсьêі політичні партії та ãромадсьêі орãанізації 
виêористовóвали різноманітні форми роботи з óêраїнсьêим населенням: 
розповсюдження тематичної літератóри, пропаãандистсьêі вистóпи тощо. 

Першою óспішною масовою аêцією óêраїнсьêоãо рóхó в Галичині став 
сільсьêоãосподарсьêий страйê 1902 роêó. В ньомó взяли óчасть близьêо 
200 000 селян ó селах óсієї східної частини Галичини. Під час вистóпів селяни 
за аêтивної óчасті óêраїнсьêих політичних і ãромадсьêих діячів створювали 
страйêові êомітети, яêі сêладали спільні вимоãи селян до землевласниêів, 
встановлювали зв’язêи між селами. Вони виявили надзвичайнó стійêість, і 
землевласниêи змóшені бóли піти на постóпêи. Дедалі ãострішими бóли 
страйêи робітниêів. Найчастіше вони заêінчóвалися повною або частêовою 
перемоãою робітниêів.  Подеêóди страйêарі виãолошóвали і політичні ãасла, 
яê от вимоãó про автономію Східної Галичини, проводили демонстрації.  

Водночас сóспільне життя аêтивізóвали Народні віча, розãортання 
êооперативноãо, молодіжноãо, êóльтóрно-освітньоãо рóхів. Посиленню 
політичної аêтивності населення сприяли боротьба за парламентсьêó реформó 
та діяльність óêраїнсьêих депóтатів ó австрійсьêомó парламенті й Галицьêомó 
сеймі. Таêим чином, західні óêраїнці завдяêи широêій ãромадсьêо-політичній і 
êóльтóрно-освітній роботі становили свідомó та соціально аêтивнó 
національнó спільнотó, метою яêої бóло самостійне політичне життя. 
Водночас радиêалізація óêраїнсьêоãо національноãо рóхó заãострила стосóнêи 
з польсьêим населенням êраю, яêі, втім, не виходили за êонститóційні межі.  
1. Яêий напрямоê ó національномó рóсі óтвердився на зламі ХІХ–ХХ століть? 
2. Коли в Галичині відбóвся перший масовий сільсьêоãосподарсьêий страйê? 
3. Що сприяло становленню óêраїнців яê свідомої соціально аêтивної національної спільноти? 

§ 35 

 Упродовж уроку з’ясóйте, яêих змін зазнав óêраїнсьêий національний рóх  
ó Західній Уêраїні на початêó ХХ століття. 
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Дослідниê про селянсьêі вистóпи на Галичині. 
Наталя Полонсьêа-Василенêо (óêраїнсьêий істориê): 

«У Галичині становище селян поãіршóвала та обставина, 
що дідичами бóли переважно поляêи. Поляêи обіймали 
таêож óсі адміністративні посади, в їхніх рóêах бóв сóд.  
У  ХХ ст. число селянсьêих страйêів постійно зростало.       
1902 роêó (через) страйê …дідичі змóшені бóли піти на 
(деяêі) постóпêи. У 1906 році до 30 000 селян зібралися до 
Львова з вимоãами не тільêи еêономічних полеãшень, а й 
політичних свобод та заãальноãо виборчоãо права. Разом з 
тим, вони вимаãали продажó поміщицьêих земель». 

1. Яêі вимоãи селян бóли політичними, а яêі — еêономічними? 
 

Сóчасниê про ãромадсьêó аêтивність óêраїнців Галичини. 
Станіслав Смольêа (польсьêий істориê):  

«…(це бóло) óêраїнсьêе завоювання Галичини». 
 

1. Запропонóйте êільêа можливих тлóмачень цієї цитати. 
 

Жінêа в історії 
Софія Оêóневсьêа-Морачевсьêа 

12 травня 1865 р. в родині о. Анастасія 
Оêóневсьêоãо народилася донечêа — 
Софія. З ранніх літ вона бóла допитливою 
дівчинêою. Коли Софії виповнилося п’ять 
роêів, померла мама. Відповідальність за 
виховання Софійêи перебрала її тітêа по 

матері Теофіла. Іван Озарêевич (чоловіê тітêи Теофіли) 
бóв відомим ãромадсьêим діячем, тож дівчинêа зростала 
в середовищі любові й патріотизмó. Софія плеêала мрію — стати ліêарем. 
Наполеãливо реалізовóвала її: займалася самоосвітою, і, яê резóльтат, óспішно 
сêлала іспити за ãімназійний êóрс ó Львівсьêій аêадемічній ãімназії. Зãодом 
заêінчила медичний фаêóльтет Цюріхсьêоãо óніверситетó. Таê Софія 
Оêóневсьêа стала першою жінêою-ліêарем в Австро-Уãорсьêій імперії і 
першою óêраїнêою Галичини, яêа здобóла медичнó óніверситетсьêó освітó. Зі 
своїм майбóтнім чоловіêом — поляêом Вацлавом Морачевсьêим — 
познайомилась ó Швейцарії. Їх поєднали любов та відданість спільній справі — 
медицині. Упродовж тільêи 1896 р. Софія народила сина Юрія, доньêó Євó і 
здобóла вищий стóпінь доêтора медицини в Цюріхсьêомó óніверситеті. Більше 
тоãо, мала вона й літератóрний талант: під псевдо Єрина дрóêóвала 

Селяни Гермаêівêи  
(нині  — Борщівсь-
êоãо р-нó Терно-
пільсьêої обл.) 
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оповідання, етноãрафічні розвідêи «Родинна неволя в піснях і обрядах 
весільних» в жіночомó альманасі «Перший віноê». Брала óчасть ó виданні 
медичноãо жóрналó «Здоровлє». Іван Франêо, Василь Стефаниê, Ольãа 

Кобилянсьêа захоплювалися талантом, працелюбністю, 
людяністю Софії Оêóневсьêої. Вона яê справжня óêраїнêа 
навчила своїх дітей óêраїнсьêої мови, передала любов до 
традицій рідноãо народó. Займалася медичною праêтиêою в Чехії 
і ó Львові. Пережила дóшевнó травмó: зрадó чоловіêа, 
розлóчення, смерть доньêи. Лише занóрившись ó роботó з 
порятóнêó людей, змоãла оãовтатися від сімейноãо ãоря. 
Пацієнти називали її святою Софією.  

 

1. Виêористовóючи цитати з рóбриêи, доведіть аêтивнó ãромадянсьêó позицію Софії 
Оêóневсьêої ó професійній справі, жіночомó рóсі й національномó питанні. 

 

2. Народні віча. 
Одним з ãоловних засобів тисêó óêраїнців на владó стали Народні віча. 

Таêі ãромадсьêі збори об’єднóвали êільêа сільсьêих ãромад, а ó важливих 
випадêах відбóвалися в повітових центрах і Львові. Їх моãли сêлиêати з 
різних приводів: для звітів депóтатів, підтримêи їхніх дій під час виборчих 
êампаній, для посилення вимоã óêраїнсьêоãо рóхó. Наприêлад, аêтивний 
вічовий рóх розãорнóвся ó 1905–1906 рр. під час боротьби за парламентсьêó 
реформó — впровадження заãальноãо виборчоãо права.  

Проводили віча, яê правило, ó вихідний. На них вистóпали êільêа 
доповідачів із промовами на теми, що хвилювали людей. Принаãідно 
роз’яснювали зв’язоê між поêращенням óмов життя і національним 
визволенням. На таêих заходах завжди бóв присóтній представниê влади. Не 
завжди віча завершóвалися споêійно. Інêоли виниêали сóтичêи між 
представниêами різних політичних поãлядів або з приватних причин. Інêоли 
доходило до зітêнень із поліцією. Траплялися випадêи, êоли віча припиняв 
представниê влади — через ãострі опозиційні вистóпи. 

Народні віча сприяли залóченню ширших мас населення до 
національноãо рóхó. Щоправда, очіêóвання політиêів стосовно аêтивізації 
вічовоãо рóхó не завжди збіãались із реальністю. Періодичні піднесення 
сóспільної аêтивності, яêі ó пресі називали «хвилями народноãо 
одóшевлення», змінювалися періодами апатії і бездіяльності.  

 

1. Яêа форма боротьби стала одним з ãоловних засобів тисêó óêраїнців на владó? 
2. Яêі питання порóшóвали під час Народних віч? 
3. Чомó сприяло проведення Народних віч? 
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Сóчасниê подій про óêраїнсьêий народ. 
Іван Франêо  (ãромадсьêо-політичний діяч, письменниê): 

«Наш бідний, довãі роêи систематично ãноблений 
і оãлóплюваний народ власною силою й енерãією підіймав себе 
з понижóючоãо станó… та з радісною впевненістю ãлядить ó 
свою êращó бóдóчність». 

 

1. Доберіть із перших трьох сторіноê параãрафа інформацію, що моãла 
давати Іванó Франêó привід для оптимізмó. 

 

3. Галицьêа митрополія ãреêо-êатолицьêої церêви. А. Шептицьêий. 
На початêó ХХ ст. ãреêо-êатолицьêа церêва зберіãала важливі позиції ó 

національномó рóсі. Однаê провіднó роль ó ньомó вже відіãравала світсьêа 
інтеліãенція, яêа праãнóла надати національномó рóхові світсьêоãо хараêтерó. 
Більшість політичних партій êраю вистóпали за зменшення впливó церêви на 
сóспільне життя. Це спричинило зростання антицерêовних настроїв навіть 
серед охоплених національним рóхом ãалицьêих селян. Більшість ãреêо-
êатолицьêих священиêів болісно реаãóвали на ці зміни в сóспільстві. 

Новó модель поведінêи ãреêо-êатолицьêої церêви в êраї оêреслив Андрей 
Шептицьêий, обраний ãалицьêим митрополитом ó 1901 р. Замість старої ролі 
національноãо провідниêа церêва відтепер мала вистóпати в ролі дóховноãо і 
моральноãо авторитетó óêраїнсьêоãо сóспільства. Андрей Шептицьêий не 
схвалював радиêалізації сóспільства. Вважав, що політиêа має бóти 
далеêоãлядною, а політиêи — відповідальними за свої рішення і вчинêи. Таêа 
позиція церêви позитивно позначилася на внóтрішньомó стані національноãо 
рóхó, розв’язавши сóперечêó про йоãо êерівництво, і зміцнила її вплив ó 
сóспільстві. 

Митрополит фінансово підтримóвав діяльність óêраїнсьêих êóльтóрно-
просвітницьêих товариств «Просвіта», «Рідна шêола», «Сільсьêий ãосподар» 
та êооперативних орãанізацій. Належачи до найбаãатших людей Галичини, 
він надавав стипендії молодим митцям для здобóття освіти ó навчальних 
заêладах Західної Європи. На êошти Андрея Шептицьêоãо придбали бóдівлю 
для розміщення хóдожньої шêоли Олеêси Новаêівсьêоãо. Митрополит таêож 
став фóндатором і блаãодійниêом Уêраїнсьêоãо Національноãо мóзею ó 
Львові й «Народної лічниці» для ліêóвання óбоãих хворих Галичини без 
оãлядó на національність та віросповідання. Сприяв óтворенню Земельноãо 
банêó для надання достóпних êредитів селянам.  

1. Яê ставилися політичні партії до óчасті церêви в національномó житті? 
2. Яê митрополит А. Шептицьêий впливав на розвитоê óêраїнсьêоãо національноãо рóхó? 
3. У чомó проявилася меценатсьêа та êóльтóрно-просвітня діяльність А. Шептицьêоãо? 

Галицьêі селяни 
початêó ХХ ст. 
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Учасниê подій про свою життєвó позицію. 
Андрей Шептицьêий (митрополит УГКЦ): 

«Коли маю зробити щось для Церêви і народó, то 
значить маю виêонати таêі діла, яêі слóжили б для Церêви і 
народó і пізнішим поêолінням; працю для бóдóчности вважаю 
за сто раз важнішó — яê óсе, що можна зробити для 
теперішньої хвилини». 

1. Яêó метó в житті А. Шептицьêий вважав для себе ãоловною? 
 

Дослідниê про Івана Франêа та Андрея Шептицьêоãо. 
Світлана Гірняê (óêраїнсьêий істориê): 

 «У Галичині початêó ХХ ст. саме Іван Франêо та 
митрополит Андрей Шептицьêий стали óособленням 
поєднання нових ідей ó новомó світі, де світсьêе й мирсьêе  
знайшли точêи дотиêó, об’єднались і стали взірцем для 
наслідóвання».  

Примітêа. Іван Франêо бóв прихильниêом невтрóчання 
церêви ó політиêó і з поваãою ставився до Андрея Шептицьêоãо.  

1. Чомó, на дóмêó дослідниêа, саме І. Франêо й А. Шептицьêий стали 
óособленням нових ідей ó сóспільстві? 

 

Аêтивна життєва позиція  
Андрей Шептицьêий (1865–1944)  

Ім’я (повне). Світсьêе — ãраф Роман-Марія-
Олеêсандр Шептицьêий. Батьêо — ãраф Іван 
(Ян-Кантій-Ремі´іан) Шептицьêий. 
Народження. 29 липня 1865 р. в с. Прилбичі 
(нині — Яворівсьêоãо р-нó Львівсьêої обл.). 
Походження. Зі старовинноãо рóсьêоãо 
боярсьêоãо родó, полонізованоãо ó XVIII ст. 

Освіта. Гімназія Св. Анни в Краêові. Правничий фаêóльтет Краêівсьêоãо і 
Вроцлавсьêоãо óніверситетів. У 1888 р. здобóв наóêовий стóпінь доêтора 
права, теолоãії та філософії. 

Початêові óмови формóвання особистості. Виховóвався на історіях про своїх 
знаних предêів — ãреêо-êатолиêів: єписêопа Варлаама, митрополитів 
Анастасія та Лева Шептицьêих — бóдівничих соборó Св. Юра ó Львові. 

Особистість і óêраїнсьêе національне відродження. Слóжив ó війсьêó. 
Зãодом постриãся ó ченці монастиря отців Василіян ó Добромилі (нині —  

Андрей 
Шептицьêий  
ó ризах  
(священичих 
одежах)  
єписêопа.  
Світлина зроблена 
до 1917 роêó. 
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Львівсьêої обл.) під ім’ям Андрей. Пройшов шлях від ченця до ãалицьêоãо 
ãреêо-êатолицьêоãо митрополита (1900 р.). Виêладав теолоãію в 
Кристинополі (нині — м. Червоноãрад Львівсьêої обл.). Відстоював інтереси 
óêраїнсьêоãо населення Галичини яê депóтат Галицьêоãо сеймó і член 
Палати панів (верхньої палати) Рейхсратó. Бóв меценатом. Надавав 
фінансовó допомоãó хóдожниêам, придбав бóдиноê для хóдожньої шêоли, 
виділяв молодим óêраїнсьêим хóдожниêам стипендії для здобóття освіти в 
навчальних заêладах Західної Європи. Бóв засновниêом  «Народної 
лічниці», Земельноãо банêó, ãреêо-êатолицьêої дóховної аêадемії ó Львові. 
Підтримóвав óêраїнсьêі êóльтóрно-освітні товариства. Вів місіонерсьêó 
діяльність: сêерóвав монахів-стóдентів ó Боснію; забезпечив дóшпастирсьêó 
опіêó óêраїнсьêій діаспорі в Канаді й США. Заêлиêав дóховенство не 
втрóчатися в політиêó. Вважав, що ãреêо-êатолицьêа церêва може об’єднати 
Східнó і Західнó церêви, томó свою місію вбачав ó об’єднанні óсіх християн.  

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1. Яêі переваãи óêраїнсьêий рóх отримав в особі А. Шептицьêоãо, êотрий мав права і статêи 
ãрафа та національнó свідомість óêраїнця?  

2. Що спільноãо та відмінноãо в митрополита А. Шептицьêоãо і êнязя В-К. Острозьêоãо? 
 

Коли в Україні  проходив масштабний страйê селян Східної Галичини,… 

в Лаосі повстанням розпочався антифранцóзьêий рóх, що тривав  
до 1907 р.; 
на півдні Африêи бóри зазнали поразêи в дрóãій Анãло-бóрсьêій війні. 

 Підсумуйте свої знання. 
1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 

—  1900 р. — обрання А. Шептицьêоãо ãалицьêим ãреêо-êатолицьêим митрополитом; 
—  1902 р. — страйê селян Східної Галичини. 

2. Підãотóйте êоротêе повідомлення про Народні віча в Галичині на початêó ХХ століття. 
3. Підãотóйте есе на темó: «Андрей Шептицьêий — дóховний лідер óêраїнсьêоãо народó». 
4. Доповніть схемó та, спираючись на неї, підãотóйте розповідь «Радиêалізація óêраїнсьêоãо 
політичноãо життя початêó XX століття». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Радиêалізація óêраїнсьêоãо політичноãо життя початêó XX століття 

Страйêи селян.  
Вимоãи: ….. 

Резóльтати радиêалізації óêраїнсьêоãо політичноãо життя: … 

Народні віча.  
Вимоãи: ….. 

Робітничі страйêи. 
Вимоãи: ….. 

Уêраїнсьêі політичні партії Греêо-êатолицьêа церêва 
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 Праêтичне заняття № 7 
 Коли і за яêих обставин бóло створено ãреêо-êатолицьêó церêвó? 
 Чомó на межі XVIII—XIX ст. ãреêо-êатолицьêа церêва бóла тісно пов’язана із 

західноóêраїнсьêими селянами?  
 Зãадайте дві êлючові події початêó óêраїнсьêоãо національноãо відродження на 

західноóêраїнсьêих землях. 
 

Тема. Вплив ãреêо-êатолицьêої церêви на піднесення національної свідомості 
населення західноóêраїнсьêих земель. 

Мета. З’ясóвати, яêим бóло правове становище ãреêо-êатолицьêої церêви на 
óêраїнсьêих землях на межі ХІХ і ХХ ст.;  до яêих сóспільних справ 
долóчалася ãреêо-êатолицьêа церêва;  яê і чомó А. Шептицьêий 
ставився до соціалізмó;  чи долóчалася ãреêо-êатолицьêа церêва до 
політичноãо життя західноóêраїнсьêих земель на початêó ХХ століття. 

 

Хід заняття 
Завдання 1. Об’єднайтеся в пари. 
Завдання 2. Із доêóментів, поданих ó праêтичній роботі, випишіть цитати, за допомоãою яêих 

ви зможете відповісти на одне із запитань (за вибором óчителя): 
а) яêим бóло правове становище ãреêо-êатолицьêої церêви в óêраїнсьêих землях на межі ХІХ 

і ХХ століть? 
б) чомó ãреêо-êатолицьêе дóхівництво відіãравало однó з провідних ролей ó національномó 

відродженні на західноóêраїнсьêих землях? 
в) до яêих власне сóспільних справ долóчалася ãреêо-êатолицьêа церêва? 
ã) чи долóчалася ãреêо-êатолицьêа церêва до політичноãо життя західноóêраїнсьêих земель? 
´) Яê і чомó А. Шептицьêий ставився до соціалізмó? 

 

Заêон про юридичне становище ãреêо-êатолицьêої церêви. 
Основний державний заêон про заãальні права ãромадян 
для êоролівств і земель, яêі представлені ó Рейхсраті 
(парламенті) (21 ãрóдня 1867 р.):  

«Усім ãарантóється повна свобода віросповідання і 
совісті. …ãромадянсьêі та політичні права не залежать від 
віросповідання… Бóдь-яêа церêва чи реліãійна асоціація, 
визнана заêоном, має право відправляти боãослóжіння 
спільно і пóблічно». 

 

Дослідниê про ãреêо-êатолицьêó церêвó. 
Серãій Єêельчиê (óêраїнсьêо-êанадсьêий істориê): 

«Позаяê місцевоãо óêраїнсьêоãо дворянства (в Західній 
Уêраїні) не існóвало, а світсьêа інтеліãенція бóла 

§ 3 6 
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Танці в êорчмі біля м. Копичинців 
Чортêівсьêоãо повітó  

(нині — Гóсятинсьêоãо р-нó 
Тернопільсьêої обл.).  

Ілюстрація з êниãи «Народні пісні 
Галицьêої і Уãорсьêої Рóсі». До 1787 р. 

 
 

 
 

нечисленною, óêраїнсьêий рóх ó Галичині очолило 
дóховенство. На відмінó від православ’я, що об’єднóвало в 
Російсьêій імперії росіян і óêраїнців, ãреêо-êатолицьêа віра 
вêазóвала на відмінність між óêраїнцями та їхніми сóсідами 
поляêами… Важливо, що ãреêо-êатолицьêі священиêи, яê і 
православні, моãли створювати сім’ї, що забезпечóвали 
відтворення óêраїнсьêої церêовної êасти». 

 

Дослідниê про братства ãреêо-êатолицьêої церêви. 
Тетяна Панфілова (óêраїнсьêий істориê): 

 «…(ãреêо-êатолицьêе дóховенство) 
вже ó 50-х рр. ХІХ століття створювало 
церêовні братства — нащадêи 
традиційних розсадниêів óêраїнсьêої 
êóльтóри. У братствах ãóртóвалися 
селяни та міщани, а в містах — 
найсвідоміші елементи з ремісничих та 
óрядничих станів. …Братства …подеêóди 
мали свої запомоãові êаси і праãнóли бóти 
виразниêами національної та сóспільної 
ідеї, на той час іще відносно слабêої. 
…Братства послідовно вистóпали за 
знищення пияцтва, яêе міцно óêорінилося 
яê «засіб визисêóвання селянсьêих мас 
êорчмарями». 

 
Дослідниê про «Братства тверезості».  
Тетяна Панфілова (óêраїнсьêий істориê): 

«1874 р. митрополит Йосиф (Сембратович) 
звернóвся до народó з посланням «О велиêім 
достоїнстві чоловіêа». …Дрóãим посланням …«Братства 
тверезості» митрополит заохочóвав дóховенство 
боротися за «отверезіння народó та створення ó 
êожномó селі місії проти пияцтва», а таêож «Братств 
тверезості» …«Братство тверезості» охоплювало понад 
75% óêраїнсьêих парафій ó Галичині, відіãрало важливó 
роль ó розãортанні діяльності «Просвіти», заãалом ó 
формóванні та становленні селянсьêих êооперативів». 

 

Митра єписêопа, 
виãотовлена  
із соломи. 

Митрополит Йосиф 
(Сембратович) 
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Дослідниê про дії митрополита Йосифа (Сембратовича). 
Андрій Качор (óêраїнсьêо-êанадсьêий істориê): 

 «Аêція митрополита Йосифа Сембратовича — це перша 
свідома спроба дóховенства та óêраїнсьêої церêви мобілізóвати 
óêраїнсьêе селянство до самооборони під ãаслом: «Молімося, 
тверезіймо і трóдімося», «Хрест побідив підданство — поборе 
й пияцтво», …цією аêцією митрополит врятóвав ãалицьêе 
селянство від матеріальної рóїни та óсóнóв ãоловнó перепонó 
до йоãо дóховно-êóльтóрноãо й еêономічноãо відродження».  

 

Дослідниê про дрóêарню ãреêо-êатолицьêих монахів василіян. 
Тетяна Панфілова (óêраїнсьêий істориê): 

 «Заснована ó Жовêві василіянсьêа дрóêарня стала 
однією з найбільших ó Галичині, пóбліêóвала безліч êнижоê 
реліãійно-освітньоãо хараêтерó, видавала реліãійний місячниê 
«Місіонар», яêий мав найбільший наêлад і став óлюбленим 
читанням широêоãо заãалó, насамперед селян. Жовêівсьêа 
дрóêарня стала найбільшою ó Галичині». 

 
Учасниê подій звертається до вірян своєї церêви. 
Андрей Шептицьêий (станіславівсьêий (івано-франêівсьêий) 
єписêоп): 

«…разом заводіть по ваших селах êрамниці християнсьêі, 
шпихліри (êомори) ãромадсьêі і всяêі інші пожиточні 
óстанови»; «ó нас, священиêів, знайдете завсіãди не лише 
порадó, але, осêільêи вона бóде в наших силах, таêож і поміч»; 
«дочасним добром є все те, що народ за спільне своє добро 
óважає», а це «збереãти і примножити обов’язоê патріота». 

 
Учасниê подій про християнство і соціальні виêлиêи часó  
Андрей Шептицьêий (митрополит ãреêо-êатолицьêої церêви): 

«…(ми, дóхівництво) не можемо солідаризóватися з 
інтересами яêоãо-небóдь сóспільноãо êласó, не входимо ó 
зв’язоê із жодною партією; при сóперечних, однаê, інтересах 
верств баãатших та óбоãих стаємо по стороні óбоãих, щоби 
християнсьêою і леãальною аêцією поліпшити їх долю.» 

 «Чи то ненависть êласова, чи то пороê, чи то приêрито 
патріотизмом …êожна ненависть є не християнсьêою, бо 
відвертає від Боãа і правди, є справжнім злом і нещастям.»  
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«Стосовно розв’язання соціальних проблем є дві 
протилежні відповіді: християнства та соціалізмó. 
Наміри соціалістів дійти до абсолютної еêономічної і 
сóспільної рівності всіх людей через знесення приватної 
власності недосяжні, бо людина не задоволена 
мінімóмом. Соціалісти, ставлячи заãалом опіêó 
сóспільства і державності замість опіêи батьêівсьêої, 
помиляються, бо вистóпають проти природної 
справедливості й порóшóють основи в сóспільстві, 
пов’язані з родиною».  

 

Учасниê подій про Андрея Шептицьêоãо. 
Іван Франêо (óêраїнсьêий ãромадсьêо-політичний діяч):   

«Андрей Шептицьêий від самоãо своãо 
встóплення на єписêопство …замість запліснілої 
псевдоцерêовщини, яêою промовляли йоãо 
попередниêи, …пише свої листи чистою ãалицьêо-
рóсьêою народною мовою, а подеêóди, приміром ó 
ãолоснім посланні до ãóцóлів, не цóрається 
промовляти навіть діалеêтом… Митрополит Андрей 
ще в однім пóнêті виявився новатором. Він не 
промовляє таê, яê йоãо попередниêи, з висоêа, 
авторитетно, …а ãоворить по-простó яê рівний з 
рівним, яê чоловіê до людей, радить, óпоминає, іноді 
й волає, не ляêаючись óжити енерãійноãо слова, де 
річ тоãо вимаãає. Любить ілюстрóвати свою промовó 
приêладами з життя, фаêтами з власної обсервації 
(спостережень, досвідó)».  

 

Дослідниê про ãреêо-êатолицьêó церêвó на початêó ХХ століття. 
Василь Марчóê (óêраїнсьêий істориê): 

«…(під êерівництвом А. Шептицьêоãо ãреêо-êатолицьêа 
церêва) та її вірні (на початêó ХХ ст.) засвідчили ãотовність 
прилóчитися до визвольних змаãань не лише за національно-
êóльтóрні права, а й за державнó незалежність і соборність 
Уêраїни». 

 
Завдання 3. Порівняйте свої висновêи ó заãальномó êолі. З’ясóйте причини розбіжностей 

(яêщо вони бóдóть). 

Іван Франêо. 
 Світлина 1904 роêó 

Собор Св. Юра. Львів 



 

  

  
  

– учитися показувати на карті центри університетської освіти,  
місця розташування основних культурно-освітніх закладів 
та визначних пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва;
 
– характеризувати вплив процесів модернізації 
на суспільно-культурне життя українців, діяльність університетів 
як основних центрів розвитку наук, український професійний 
театр та його діячів;
 
– визначати особливості розвитку культурного життя;  причини 
і результати змін, що відбулись у сфері освіти, науки і культури;

– пояснювати вплив модернізаційних процесів на формування 
світогляду українського населення та повсякденного життя;  

– висловлювати судження щодо діяльності І. Пулюя, І. Мечникова, 
М. Лисенка, О. Потебні, М. Садовського, М. Пимоненка, 
С. Васильківського, В. Городецького, В. Кричевського;

– пояснювати і застосовувати терміни та поняття: «емансипа-
ція», «реалізм», «український модерн»;

– вивчати дати створення університетів, утворення Наукового 
товариства імені Т. Шевченка;

– розпізнавати та описувати пам’ятки архітектури й образотвор-
чого мистецтва.

Під час дослідження теми розділу ми будемо:

Культура України  
в середині ХІХ–на початку ХХ ст.

1. Що зображено на світлині? 

2. Як зображення пов’язане з 
модернізацією? 

3. Чому фотографія є символічною? 
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Освіта і наóêа на óêраїнсьêих землях  
дрóãої половини ХІХ–початêó ХХ ст. 

 Поясніть поняття «поліетнічний хараêтер êóльтóри».  
 Яê змінилося становище жінêи ó сóспільстві óпродовж ХІХ століття? 
 Коли створили êафедрó рóсьêої словесності ó Львівсьêомó óніверситеті? 

 
  

 
 

1. Вплив процесів модернізації на сóспільне життя óêраїнців. 
Модернізаційні процеси, що охопили óсі сторони життя сóспільства, 

неоднозначно вплинóли на óêраїнсьêі землі. Промисловий переворот і наóêово-
технічна революція сприяли розвитêó еêономіêи та постóповомó підвищенню 
рівня життя сóспільства. Ліêвідація êріпацтва і розвитоê ринêових відносин 
формóвали новий тип особистості, êотра опиралася на власні сили. Кожен 
тепер мав право êóпóвати чи продавати землю, нерóхомість та інші товари, 
займатися підприємництвом, процвітати або бідóвати залежно від своїх зóсиль 
і можливостей та обставин, в яêих випадало жити й працювати. 

З іншоãо боêó, національно свідомі óêраїнці становили меншість серед 
бóржóазії і робітниêів — нових соціальних ãрóп. Бóржóазія, заціêавлена в 
створенні сприятливих óмов для підприємницьêої діяльності, бóла 
налаштована більш на співпрацю з імперсьêою владою, ніж на відстоювання 
національних інтересів. Робітниêи, яêі на той час жили і працювали в надто 
сêладних óмовах, ãоловними проблемами вважали не національні, а соціальні; 
ãоловним вороãом — не стільêи імперсьêó владó, сêільêи ненависнó їм 
бóржóазію. Проте помітною аêтивністю вирізнялась óêраїнсьêа інтеліãенція, 
яêа становила основó óêраїнсьêих політичних партій. 

Поширення і достóпність преси, передовсім ãазет, виниêнення та 
поширення залізничноãо сполóчення, пароплавів, телеãрафó і телефонó, а на 
межі століть — автомобільноãо й авіаційноãо транспортó поêращили життя 
людей. Ці ж реалії дозволяли імперіям ефеêтивніше орãанізóвати системó 
êонтролю над підлеãлими територіями, а опозиційним (національним, 
соціалістичним та ін.) політичним партіям — êоординóвати свою діяльність і 
через пресó та пропаãандистів впливати на дóмêи й емоції яêнайбільшої 
êільêості людей. Аêтивізація опозиційних політичних партій ó поєднанні з 
неефеêтивним державним реãóлюванням взаємин робітниêів та бóржóазії 
призвели до політизації сóспільства і радиêалізації сóспільних настроїв. 

 

1. Яêими бóли резóльтати модернізаційних процесів на óêраїнсьêих землях? 
2. Яêі настрої поширювалися серед представниêів нових соціальних ãрóп? 
3. Яê розвитоê засобів êомóніêації і транспортó вплинóв на життя óêраїнсьêоãо сóспільства? 

§ 37 

 Упродовж уроку з’ясуйте, як модернізація вплинула  
на розвиток освіти і науки в Україні. 
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Детальніше про… 
зв’язêи між модернізацією та êонсолідацією óêраїнсьêої нації 

Модернізація вплинóла на піднесення національної свідомості 
населення, присêорила процес формóвання óêраїнсьêої нації. Проте дóже 

тісноãо зв’язêó між розвитêом еêо-
номіêи, êóльтóри і процесом êонсолі-
дації нації не сêлалося. Цьомó 
перешêоджали політиêа Російсьêої й 
Австро-Уãорсьêої імперій, спрямована 
на денаціоналізацію óêраїнсьêоãо 
населення; недостатній рівень освіче-
ності óêраїнсьêої людності; наявність 
російсьêо-австрійсьêо-óãорсьêоãо êор-
донó, яêий óсêладнював еêономічні, 
сóспільно-політичні, êóльтóрні зв’язêи 
між Наддніпрянщиною і Західною 
Уêраїною.  

 
 

Історія в цифрах 
 

Невід’ємним сóпóтниêом 
модернізації стала  
óрбанізація — зростання і розви-
тоê міст, збільшення відсотêа 
місьêоãо населення, поширення 
місьêоãо способó життя.  

 

1. Узаãальніть одним словом процеси, 
відображені на ãрафіêó. 

 

 2. Потреба óêраїнізації системи освіти. Емансипація жіноê. 
Модернізація спричинила зростання потреби в освічених людях. Вищó 

освітó давали óніверситети, яêих на óêраїнсьêих землях бóло п’ять: 
Харêівсьêий, Київсьêий, Львівсьêий, Новоросійсьêий, відêритий в Одесі ó 
1865 р., та Чернівецьêий, заснований ó 1875 році. Почали працювати вищі 
навчальні заêлади для підãотовêи спеціалістів різних ãалóзей промисловості й 
дóховної сфери. Найбільші — Львівсьêий і Київсьêий політехнічні інститóти, 
Харêівсьêий технолоãічний та ветеринарний інститóти. У Російсьêій імперії 

Зростання чисельності міст Європи протяãом ХІХ–початêó ХХ століть 

1. Що зображено на світлині? 
2. Яê зображення пов’язане  
з модернізацією? 

3. Чомó фотоãрафія є символічною? 
4. Назвіть світлинó. 
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навчальних заêладів з óêраїнсьêою мовою виêладання не бóло. Натомість ó 
Львівсьêомó óніверситеті в 1894 р. бóла відêрита êафедра східноєвропейсьêої 
(фаêтично — óêраїнсьêої) історії, яêó очолив М. Грóшевсьêий, а в 1900 р. — 
êафедра óêраїнсьêої літератóри під орóдою К. Стóдинсьêоãо. Кафедрó óêраїнсьêої 
мови та літератóри ó Чернівецьêомó óніверситеті очолював  С. Смаль-Стоцьêий.  

Освітня реформа 1869 роêó в Австро-Уãорщині запровадила обов’язêове 
початêове навчання для дітей віêом від 6 до 14 роêів, яêе найчастіше 
здійснювали рідною мовою. Освітня реформа 1864 роêó в Російсьêій імперії 
значно розширила мережó заêладів початêової освіти, але лише з російсьêою 
мовою навчання. Таêа освіта посилювала асиміляцію óêраїнців. Навчальна 
літератóра, яêó створювали прихильниêи імперій, вêладала в óчнівсьêі чи 
стóдентсьêі ãолови інформацію, що сприяла формóванню відданості імперсьêим 
інтересам. Осêільêи êóльтóрні, еêономічні та політичні інтереси óêраїнців 
найчастіше сóперечили імперсьêим, то виниêла ãостра необхідність в 
óêраїнізації освіти, особливо на óêраїнсьêих землях Російсьêої імперії. 

Модернізація вплинóла на долю жінêи. Емансипація жіноê (звільнення 
від залежності, збільшення прав) посприяла поліпшенню їхньоãо становища. 
Цьомó допомоãла таêож освіта жіноê, яêа започатêóвалася з відêриттям ó 
Києві Вищих жіночих êóрсів. Важливó роль ó її становленні та розвитêó 
відіãрали Софія Рóсова і Христина Алчевсьêа. Зоêрема, Софія Рóсова вела ó 
Києві позашêільнó освітó для дорослих, виêладала на Вищих жіночих êóрсах, 
заснóвала педаãоãічний жóрнал «Світло». Вона послідовно відстоювала 
необхідність óтворення національної шêоли і навчання дітей óêраїнсьêою 
мовою. Таêих самих поãлядів дотримóвалася Христина Алчевсьêа, життя та 
діяльність яêої бóли пов’язані з Харêовом. Тóт вона заêінчила першó жіночó 
ãімназію, виêладала ó Харêівсьêій ãімназії після навчання на вчительсьêих 
êóрсах ó Сорбонні, а таêож заснóвала в Харêові жіночó недільнó шêолó, де, 
попри заборонó óрядó, навчала óчениць óêраїнсьêої мови. 

 

1. Яêі вищі навчальні заêлади діяли на óêраїнсьêих землях на початêó ХХ століття?  
2. Чомó бóла необхідність в óêраїнізації системи освіти? 
3. Що таêе емансипація? Що ви знаєте про Х. Алчевсьêó та С. Рóсовó?  
 

Дослідниê про початêовó і середню освітó ó Галичині. 
Іãор Гирич (óêраїнсьêий істориê): 

«…óêраїнсьêа початêова шêола в Галичині мала масовий  
хараêтер. Протяãом ХІХ ст. праêтично всі міста і велиêі 
села (Галичини) мали шêолó з національним виêладанням; 
їх налічóвалося більше 1000. Не менші óспіхи мала і 
середня шêола. Уêраїнсьêі державні ãімназії існóвали в óсіх 

Заняття ó львівсьêій 
шêолі для незрячих. 
Початоê ХХ ст. 
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êрайових  і оêрóжних містах. Аêадемічна ãімназія ó Львові, 
Перемишльсьêа, Станіславівсьêа і Бережансьêа ãімназії вже 
на дрóãó половинó ХІХ ст. підãотóвали цілó ãенерацію 
нових ãромадсьêих діячів…» 

 

1. Доведіть або спростóйте дóмêó: «Освіта в Галичині бóла 
дисêримінаційною щодо óêраїнців». 

  

Історія в цифрах 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Порівняйте рівень письменності óêраїнців ó Російсьêій і Австро-Уãорсьêій імперіях. Де бóли 
сприятливіші óмови для здобóття освіти? 
 

Жінêа в історії   
Cофія Рóсова (Ліндфорс) 

Батьêо Софії — відставний російсьêий 
офіцер, швед за походженням, — і мати  
францóженêа виховóвали її в óêраїнсьêомó 
селі Олешня на Черніãівщині. Нянею бóла 
óêраїнсьêа селянêа, та й бавилася мала 
Софійêа із селянсьêими дітьми. 15-річною 

заêінчила жіночó ãімназію ó Києві. Невдовзі разом із 
сестрою Марією відêрила перший ó місті та дрóãий ó Російсьêій імперії 
дитячий садоê. Таê сталося, що садоê відвідóвали діти óêраїнсьêоãо 
письменниêа Михайла Старицьêоãо. Він і познайомив Софію з членами 
Старої ãромади. Постóпово боротьба за національно-êóльтóрне відродження 

Російсьêої імперії (1897)  
 

Австро-Уãорсьêої імперії (1910)  
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Уêраїни стала для неї сенсом життя. За свої поãляди п’ять разів бóла 
заарештована, але це не похитнóло вольовó жінêó. Під час розãортання 
революції 1905–1907 рр. С. Рóсова стала співініціаторêою З’їздó народів 
Російсьêої імперії, на яêомó обãоворювали необхідність національно-

êóльтóрної автономії для êожноãо народó. Взяла óчасть ó 
Всеросійсьêомó з’їзді вчителів. Зãодом видала óêраїномовні 
підрóчниêи «Бóêвар» та «Початêова ãеоãрафія». Читала леêції з 
óêраїнсьêої літератóри для слóхачоê жіночих êóрсів ó 
Петербóрзі. Заснóвала перший óêраїнсьêий педаãоãічний 
часопис «Світло». 1910 р. óêраїнсьêа жóрналістêа Софія Рóсова 
бóла запрошена ó Брюссель (Бельãія) на Всесвітній êонãрес 
преси і взяла ó ньомó óчасть. 

 

1. Софія Рóсова висловилася: «Бóти ãарним педаãоãом — бóти реформатором майбóтньоãо життя 
Уêраїни, бóти апостолом Правди і Наóêи». Чи можна ці слова адресóвати самій С. Рóсовій?  

 

3. Видатні вчені. 
Уêраїнсьêі вчені зробили помітний внесоê ó розвитоê різних ãалóзей 

наóêи. Ілля Мечниêов і Миêола Гамалія відêрили в Одесі першó в Російсьêій 
імперії баêтеріолоãічнó станцію. У 1908 р. Ілля Мечниêов отримав 
Нобелівсьêó премію за вивчення імóнної системи. Міêробіолоã Данило 
Заболотний запропонóвав ефеêтивні методи боротьби з чóмою та холерою. В 
Одесі працював всесвітньо відомий хірóрã Володимир Філатов, яêий ó  1912 р. 
зробив першó операцію із пересадêи роãівêи оêа. Фізиê Іван Пóлюй збóдóвав 
першó в Європі елеêтростанцію, що виробляла змінний стрóм. Відомими 
наóêовцями бóли: в ãалóзі фізичної хімії — Миêола Беêетов; ядерної фізиêи — 
Миêола Пильчиêов, біолоãії — Олеêсандр Ковалевсьêий, математиêи — 
Олеêсандр Ляпóнов. Уêраїнець за походженням, авіаêонстрóêтор Іãор 
Сіêорсьêий ó 1913 р. створив найбільший на той час ó світі літаê «Ілля 
Мóромець», яêий встановив êільêа світових реêордів. 

Зосереджені в óніверситетах дослідження ó сфері ãóманітарних наóê 
відіãравали êлючовó роль ó êонсолідації óêраїнсьêоãо сóспільства. Засновниêом 
êиївсьêої історичної шêоли бóв Володимир Антонович. Йоãо óчень, Михайло 
Грóшевсьêий, започатêóвав львівсьêó шêолó істориêів і ó баãатотомній праці 
«Історія Уêраїни-Рóси» об´рóнтóвав ідею спадêоємності óêраїнсьêої історії від 
часів Київсьêої Рóсі. Історію Слобідсьêої Уêраїни досліджóвав Дмитро Баãалій, 
Хмельниччинó і мазепинсьêó добó — Степан Томашівсьêий, êозацтво — Дмитро 
Яворницьêий, автор праці «Історія запорозьêих êозаêів» ó 3-х томах. Серед 
óчених-істориêів óспішно працювала перша жінêа — доêтор історичних наóê 
Олеêсандра Єфименêо, чия «Історія óêраїнсьêоãо народó» бóла опóбліêована 
російсьêою мовою ó Петербóрзі.  
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Велиêе значення і для наóêи, і для піднесення національної 
свідомості мали вихід ó світ чотиритомноãо «Словниêа óêраїнсьêої 
мови» (1907–1909 pp.), яêий óêлав Борис Грінченêо, та 
«Уêраїнсьêої ãраматиêи» за редаêцією видатноãо óченоãо-
мовознавця і сходознавця Аãатанãела Кримсьêоãо. Етноãрафічні 
дослідження проводили Федір (Хведір) Вовê, яêий вивчав 
походження óêраїнців, Володимир Гнатюê, редаêтор «Етноãрафіч-
ноãо збірниêа» (60 томів)  і «Матеріалів для óêраїнсьêої етнолоãії». 

1. Назвіть óêраїнсьêих наóêовців та їхні досяãнення ó природничих наóêах та медицині. 
2. Хто досліджóвав óêраїнсьêó історію різних періодів? 
3. Яêі вчені досліджóвали óêраїнсьêó мовó та етноãрафію? 

 

Аêтивна життєва позиція  

Ілля Мечниêов (1845–1916) 

Ім’я (повне). Ілля Ілліч Мечниêов. 
Народження. 3 (15) травня 1845 р. ó с. Іванівêа 
на Харêівщині. 
Походження. Батьêо походив із шляхетноãо 
óêраїнсьêо-рóмóнсьêоãо родó Спетарó. Уêраїн-
сьêою «спетарó» означає «зброєносець», 
російсьêою йоãо переêлали яê «мечниêов». 
Мати бóла доньêою єврейсьêоãо письменниêа. 

Освіта. Харêівсьêа ãімназія, фізиêо-математичний фаêóльтет Харêівсьêоãо 
óніверситетó.  

Початêові óмови формóвання особистості. Зростав ó селі. Допитливоãо 
хлопчиêа ціêавило, чомó в світі óсе влаштовано саме таê, а не інаêше. 
Старший брат Іллі — Лев — навчався на медичномó фаêóльтеті, тож юнаê 
завжди просив йоãо розповісти щось ціêаве.  

Особистість і наóêа. Виêладав ó Новоросійсьêомó та Петербóрзьêомó 
óніверситетах. Разом з êолеãою Миêолою Гамалією 1886 р. відêрив в Одесі 
першó в Російсьêій імперії та дрóãó в світі баêтеріолоãічнó станцію. Тóт  
робили щеплення проти сêазó, сибірêи та ін. Досліджóвав причини холери, 
черевноãо тифó, тóберêóльозó та способи запобіãання їм. Через ріê виїхав 
ó Париж, де до êінця життя працював ó лабораторії інститóтó Лóї Пастера. 
Відêрив явище фаãоцитозó — існóвання в орãанізмі êлітин-захисниêів, яêі 
поãлинають та знищóють інородні хвороботворні тіла, і на йоãо основі 
розробив імóннó теорію. За це відêриття бóв наãороджений ó 1908 р. 
Нобелівсьêою премією. Обраний почесним членом Петербóрзьêої Аêадемії 
наóê. Ім’ям Іллі Мечниêова названо óніверситет в Одесі. 

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1. На óроêах з яêих предметів ви зãадóвали про імóнітет. Запропонóйте власні висновêи. 

А. Кримсьêий 
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Аêтивна життєва позиція  

Іван Пóлюй (1845–1918) 

Ім’я (повне). Іван Павлович Пóльãóй (від 1881 р. — 
Пóлюй).  
Народження. 2 лютоãо 1845 р. ó містечêó 
Гримайлові на Тернопільщині. 
Походження. Батьêо бóв ãреêо-êатолицьêим 
священиêом, ãотóвав до тоãо і своãо Іванêа. 
Освіта. Сільсьêа шêола. Тернопільсьêа êласична 
ãімназія. Теолоãічний фаêóльтет Віденсьêоãо 

óніверситетó. Філософсьêий фаêóльтет Віденсьêоãо óніверситетó. 
Захистив ó Страсбóрзьêомó óніверситеті доêторсьêó дисертацію з фізиêи.  

Початêові óмови формóвання особистості. З дитинства добре орієнтóвався в 
сóзір’ях. Захоплювався читанням, особливо  «Кобзарем» Т. Шевченêа. 

Особистість та наóêа. Удосêоналив нитêи розжарювання для освітлювальних 
ламп. Винайшов переноснó охороннó лампó, яêó виêористовóвали ó шахтах. 
Запропонóвав власнó êонстрóêцію телефонної станції. Збóдóвав першó 
в Європі елеêтростанцію, що виробляла змінний стрóм. Раніше від 
німецьêоãо фізиêа В. К. Рентãена відêрив і пояснив природó радіоаêтивноãо 
випромінювання та довів йоãо важливість для медицини. Іван Пóлюй 
першим зробив знімоê людсьêоãо сêелета. Досліджóвав «холодне свічіння», 
яêе тепер називають неоновим. 1884 р. очолив êафедрó фізиêи Празьêоãо 
(Чехія) політехнічноãо інститóтó, де пропрацював óсе подальше життя.  Бóв 
дійсним членом НТШ. Разом з П. Кóлішем та І. Нечóєм-Левицьêим 
долóчився до переêладó Біблії óêраїнсьêою мовою. З йоãо ініціативи 
ó Празі створено Уêраїнсьêó ãромадó. НАН Уêраїни щодва роêи 
наãороджóє премією ім. І. Пóлюя êращих наóêовців-фізиêів êраїни. 

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1. Доведіть причетність Івана Пóлюя до наóêово-технічної революції. 
 
Аêтивна життєва позиція  

Олеêсандр Потебня (1835–1891) 

Ім’я (повне). Олеêсандр Опанасович Потебня. 
Народження. 1835 р. на хóторі Манев біля     
с. Гаврилівêа (нині – с. Грóшине Сóмсьêої обл.). 
Походження. Батьêи — дрібні дворяни, а їхні 
предêи – запорозьêі êозаêи.  
Освіта. Радомсьêа ãімназія. Юридичний,  
зãодом — істориêо-філолоãічний фаêóльтет 
Харêівсьêоãо óніверситетó. Захистив доêторсьêó дисертацію з філолоãії. 

             Стажóвався з мовознавства ó Берліні, Відні, Празі.  
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Початêові óмови формóвання особистості. В сім’ї Олеêсандра пам’ятали і 
шанóвали êозацьêó минóвшинó та рідне слово. Навчаючись  на 
юридичномó фаêóльтеті, хлопець захопився збиранням óêраїнсьêоãо 
фольêлорó, а зãодом навіть перевівся на істориêо-філолоãічний фаêóльтет. 

Особистість і наóêа. Виêладав ó Харêівсьêомó óніверситеті. Долóчився до 
створення Харêівсьêої ãромади і Харêівсьêоãо істориêо-філолоãічноãо 
товариства. Бóв переêонаний, що мова êожноãо народó має право на 
самостійне існóвання. Засóджóвав рóсифіêацію. На наóêовомó рівні 
об´рóнтóвав взаємозв’язоê мови і мислення. Досліджóвав фонетиêó, 
ãраматиêó, семантиêó, діалеêти, наãолоси. Переêлав óêраїнсьêою óривêи з 
«Одіссеї» Гомера. Видав «Азбóêó для недільних шêіл». Йоãо мовознавчі 
дослідження здобóли наóêове визнання.  

Резóльтати діяльності. «…(професор Потебня) êоли ãоворив нам про 
історичне минóле нашої батьêівщини, про нашó пісню, про нашó поезію… 
ми із захватом слóхали йоãо цілими ãодинами, і я впевнена, що êожен із 
нас присяãав ó дóші …присвятити батьêівщині всі свої сили, віддати їй óсе 
своє життя». (Христина Алчевсьêа, сóчасниця Олеêсандра Потебні). 

 

1. Сформóлюйте резóльтати діяльності на основі теêстó рóбриêи та цитати Х. Алчевсьêої. 
 

Коли в Україні бóло відêрито Новоросійсьêий óніверситет в Одесі,... 

ó США  бóло прийнято ХІІІ-тó поправêó до Конститóції, яêа 
сêасóвала рабство.  
 

  Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1865 р. —  відêриття Новоросійсьêоãо óніверситетó в Одесі; 
— 1875 р. — відêриття Чернівецьêоãо óніверситетó. 

2. Поясніть значення понять: óрбанізація (див. рóбриêó «Історія в цифрах» на с. 249), 
емансипація. 
3. Підãотóйте повідомлення про розвитоê óêраїнсьêої освіти під час модернізаційних процесів. 
4. Доведіть твердження: «Уêраїнсьêі вчені підняли вітчизнянó наóêó до світовоãо рівня». 
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Особливості розвитêó êóльтóрноãо життя. 
Літератóра. Преса. Театр. Мóзиêа.  

 Приãадайте значення понять «індóстріалізація» та «óрбанізація». 
 Коли бóли прийняті Валóєвсьêий цирêóляр та Емсьêий óêаз? 
 Що таêе романтизм? 
 

  
 
 

1. Особливості розвитêó êóльтóрноãо життя. 
Дрóãа половина ХІХ—початêó ХХ ст. означені сóперечливими 

процесами в êóльтóрномó житті óêраїнсьêоãо сóспільства. На розвитоê 
êóльтóри неãативно впливали територіальна роз’єднаність óêраїнсьêих земель 
та політиêа імперсьêих óрядів, спрямована на асиміляцію óêраїнців. 
Позитивним чинниêом її розвитêó стала діяльність національно свідомої 
інтеліãенції, яêа сприяла поширенню освіти і êóльтóрних набóтêів серед 
населення. Значною бóла роль óêраїнсьêих меценатів, яêі виділяли êошти на 
відêриття шêіл, óтримання заêладів êóльтóри, матеріальнó підтримêó 
письменниêів, хóдожниêів, êомпозиторів. Знаним меценатом цьоãо періодó 
бóв сóддя, дворянин êозацьêо-старшинсьêоãо походження Боãдан Ханенêо. 

Важливим здобóтêом ХІХ ст. став національний рóх óêраїнсьêої 
інтеліãенції — яê наддніпрянсьêої, таê і західноóêраїнсьêої, — яêий не 
дозволив імперсьêим êордонам розділити óêраїнсьêий народ, а навпаêи — 
посприяв об’єднанню і óêраїнців, і їхньої êóльтóри від заêарпатсьêих долин 
до басейнó Сіверсьêоãо Донця.  

Змінювали óêраїнсьêó êóльтóрó таêож еêономічні та сóспільно-політичні 
події і явища: індóстріалізація, óрбанізація, óрядові реформи, формóвання 
нової соціальної стрóêтóри населення. Сóттєво впливали на óêраїнсьêе 
êóльтóрницьêе життя західноєвропейсьêі філософсьêі течії та мистецьêі 
напрямêи. В дрóãій половині ХІХ ст., поряд із романтизмом, поширився 
реалізм. Митці, яêі дотримóвалися ідей реалізмó, намаãались ó своїх творах 
правдиво відтворювати дійсність в її типових рисах.  Модернізм набóв 
попóлярності від межі ХІХ і ХХ століть. Модерністи зображóвали дійсність 
яê час абсóрдó і хаосó, особливо ціêавилися внóтрішніми переживаннями 
людини, її світоãлядом. Уêраїнсьêа êóльтóра розвивалася в рóслі 
західноєвропейсьêих та світових тенденцій. 

 

1. Що позитивно або неãативно впливало на розвитоê óêраїнсьêої êóльтóри? 
2. Що стало ваãомим здобóтêом óêраїнсьêоãо народó ó ХІХ столітті? 
3. Яêі світові êóльтóрно-мистецьêі течії відображені в óêраїнсьêій êóльтóрі? 

§ 38 

 Упродовж уроку доберіть факти, що підтверджують зв’язок  
між літературою, театром і музикою. 
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Попрацюйте з êартою «Кóльтóра Уêраїни (середина ХІХ—початоê ХХ ст.)»  

1. Виêористовóючи êартó, сêладіть переліê основних центрів розвитêó óêраїнсьêої êóльтóри.

2. Літератóра. Уêраїнсьêа преса та видавництва.
В óêраїнсьêій літератóрі дрóãої половини ХІХ ст. óтвердився реалізм. Цей 

період означений творчістю Панаса Мирноãо («Хіба ревóть воли, яê ясла 
повні?»), Марêа Вовчêа («Народні оповідання»), Івана Нечóя-Левицьêоãо 
(«Миêола Джеря», «Кайдашева сім’я»), Івана Франêа («Захар Берêóт», 
«Борислав сміється»). Модернізм найясêравіше проявився ó творах Михайла 
Коцюбинсьêоãо («Intermezzo», «Тіні забóтих предêів»), Лесі Уêраїнêи, êотра 
здобóла світове визнання яê драматóрã-новатор («Лісова пісня», «Бояриня»), 
Василя Стефаниêа («Катрóся», «Камінний хрест»). Ольãа Кобилянсьêа ó 
новелах «Природа», «Неêóльтóрна», повісті «Земля» відтворила злам ó 
сóспільній свідомості, пов’язаний зі зміною становища жінêи. Під ãаслами 
модернізмó працював на початêó ХХ ст. Іван Франêо, свідченням чоãо є йоãо 
знаêова поема «Мойсей».  
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Збільшення êільêості людей, яêі вміли читати і писати, та розвитоê 
óêраїнсьêої літератóри сприяли поширенню видавничої справи. В Російсьêій 
імперії через Валóєвсьêий цирêóляр і Емсьêий óêаз óêраїнсьêа êниãа 
потерпала від цензóрних óтисêів,  але повністю припинити її дрóêóвання óряд 
не зміã. Виданням підрóчниêів для недільних шêіл, попóлярних освітніх êниã 
та хóдожньої літератóри займалися П. Кóліш, І. Франêо, Олена Пчілêа і 
баãато інших. З 1890-х рр. почали виниêати óêраїнсьêі видавництва. Зоêрема, 
видавництво «Віê» дрóêóвало зібрання творів óêраїнсьêих письменниêів, 
випóсêало попóлярні серії êниã «Уêраїнсьêа бібліотеêа», «Сільсьêа 
бібліотеêа». Запрацювали нові технічно досêоналі дрóêарні — С. Кóльженêа 
ó Києві, Є. Фесенêа в Одесі, що продóêóвали óêраїнсьêі êнижêи. Одне з 
видавництв Києва дрóêóвало і поширювало ноти óêраїнсьêих народних пісень, 
твори óêраїнсьêих êомпозиторів. Почали виходити óêраїнсьêі періодичні 
видання, з-поміж яêих — російсьêомовні часописи «Основа», «Киевсêая 
старина» та перші óêраїномовні ãазети «Хлібороб», «Рідний êрай», «Рада». 

Сприятливіші óмови для розвитêó óêраїнсьêої дрóêарсьêої справи 
сêлалися на західноóêраїнсьêих землях. Видавничó діяльність орãанізовóвали 
«Просвіти», інші ãромадсьêі орãанізації, політичні партії, Греêо-Католицьêа 
церêва. Заãалом, наприêінці першоãо десятиліття ХХ ст. тóт фóнêціонóвало 
30 óêраїнсьêих видавництв, тоді яê ó Наддніпрянщині — 17. Цей період 
означився таêож розêвітом тематичної періодиêи для різних сóспільних ãрóп. 
Серед інтеліãенції бóв попóлярним «Літератóрно-наóêовий вісниê», яêий 
редаãóвав М. Грóшевсьêий. Для селян розповсюджóвали видання, що 
попóляризóвали і поширювали аãротехнічні знання. 

 

1. Назвіть письменниêів-реалістів та письменниêів-модерністів. 
2. Що дрóêóвали óêраїнсьêі видавництва та óêраїнсьêі дрóêарні? 
3. Хто займався видавничою діяльністю на західноóêраїнсьêих землях? 

 

Жінêа в історії  
Леся Уêраїнêа (1871—1913) 

Лариса Косач зростала аêтивною 
дівчинêою. У шість роêів навчилася 
вишивати, а ó дев’ять написала свій 
перший вірш. Знала баãато іноземних мов, 
ãрала на фортепіано. На її долю випала 
невиліêовна на той час хвороба — 

тóберêóльоз êістоê. Проте дівчина не дóмала опóсêати 
рóêи. Вона жила повноцінним творчим життям, 
незважаючи на хворобó. З 13 роêів почала дрóêóватись ó львівсьêомó часописі 
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«Зоря». Свої перші поезії підписала «Леся Уêраїнêа». Таê почала 
виêористовóвати цей літератóрний псевдонім. Іван Франêо висловився: «З часó 
Шевченêовоãо «Поховайте та вставайте, êайдани порвіте» Уêраїна не чóла 
таêоãо сильноãо, ãарячоãо та поетичноãо слова, яê із óст сеї слабосилої, хворої 
дівчини». Тематиêа творів — різноманітна. Це й роздóми над призначенням 

поета: «Не поет, хто забóває про страшні народні рани, щоб собі на 
вільні рóêи золоті надіть êайдани!». І ãлибоêа інтимна ліриêа: 
«Твої листи завжди пахнóть зов’ялими трояндами». І безмежна 
любов до Вітчизни: «Для нас ó ріднім êраю навіть дим Солодêий і 
êоханий…» Це й передчóття велиêоãо народноãо ãнівó: «Ще 
сонячні промені сплять, — Досвітні оãні вже ãорять. То світять їх 
люди робочі». Більшість творів бóли опóбліêовані після смерті 
поетеси. А померла вона, êоли їй бóло тільêи сороê два…  

   

1. До яêої з наведених ó рóбриці цитат Лесі Уêраїнêи найêраще пасóють, на вашó дóмêó, слова 
Івана Франêа про творчість поетеси? 

 
Уривоê з новели Василя Стефаниêа «Камінний хрест»: 

«Гостей ó Івана повна хата, ´азди і ´аздині. 
Іван спродав óсе, що мав, бо сини з жінêою 
наважилися до Канади, а старий мóсив óêінці 
податися. …То яê часом яêась …хвиля виêарбóтить 
велиêий êамінь із води і поêладе йоãо на беріã, то 
той êамінь стоїть на березі тяжêий і бездóшний. 
…Блимає той êамінь, мертвими блисêами, 

відбитими від сходó і заходó сонця, і êам'яними очима своїми 
ãлядить на живó водó і сóмóє, що не ãнітить йоãо тяãар води, яê 
ãнітив від віêів. Глядить із береãа на водó, яê на óтрачене щастя. 
Отаê Іван дивився на людей, яê той êамінь на водó...» 

 

1. Яêе явище сóспільноãо життя змальовóють автор ó новелі та зображена порóч 
світлина? Яêі емоції передає читачеві твір? 

 
Уривоê з оповідання Ольãи Кобилянсьêої  
«Він і Вона»: 

«Яê тяжêо бóти нині …(жінці) 
цілêовитою і свобідною людиною… Про 
особисте щастя не дóмаю вже. Дóмала я про 
свій народ, про йоãо долю...» 
1. Яêе явище сóспільноãо життя об’єднóє óривоê 
з оповідання та зображена порóч світлина? 

 

Українські 
переселенці 
 у  Канаді 

Ольга Кобилянська — співзасновниця 
«Товариства руських жінок  
на Буковині» у 1894 році 
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3. Уêраїнсьêий професійний театр. Мóзиêа. 
Провідним осередêом театральноãо життя дрóãої половини ХІХ ст. став 

Єлисаветãрад (нині — Кропивницьêий). У 1882 р. тóт óтворилася професійна 
театральна трóпа «Товариство óêраїнсьêих аêторів». Біля її витоêів бóли 
драматóрãи й аêтори, за яêими заêріпилось означення «êорифеї óêраїнсьêоãо 
театрó». Це — Марêо Кропивницьêий, êотрий очолив трóпó, і брати й сестра 
Тобілевичі, яêі діяли під різними псевдонімами: Іван Карпенêо-Карий, Панас 
Саêсаãансьêий, Миêола Садовсьêий та Марія Садовсьêа-Барілотті. Зãодом до 
них долóчилися найвидатніша óêраїнсьêа аêтриса Марія Заньêовецьêа, 
драматóрã Михайло Старицьêий. Саме вони створили êласичний репертóар 
óêраїнсьêоãо театрó. До êінця ХІХ ст. ó Наддніпрянщині діяло понад 
30 мандрівних театрів. Тільêи в 1907 р. óêраїнсьêий професійний театр 
отримав своє перше постійне приміщення — ó Києві, де театральнó трóпó 
очолив Миêола Садовсьêий. На західноóêраїнсьêих землях óêраїнсьêий 
професійний театр óтворило ó 1864 р. львівсьêе товариство «Рóсьêа бесіда». 
Першим йоãо диреêтором, режисером і аêтором бóв Омелян Бачинсьêий.  

Театральне мистецтво бóло невіддільне від мóзичноãо. Найвідомішими 
óêраїнсьêими êомпозиторами, яêі забезпечóвали театрам мóзичне наповнення, 
бóли Семен Гóлаê-Артемовсьêий, автор першої óêраїнсьêої опери 
«Запорожець за Дóнаєм» (1862 р.), Анатоль Вахнянин, автор першої 
західноóêраїнсьêої опери «Кóпало» (1892),  Миêола Леонтович, яêий 
створив мóзичні êомпозиції на основі народноãо фольêлорó «Щедриê», 
«Дóдариê», «Козаêа несóть», хорові поеми та  опери. Композитор Михайло 
Вербицьêий 1864 р. написав мóзиêó до слів Павла Чóбинсьêоãо «Ще не 
вмерла Уêраїни…» Цей  твір — нині ãімн Уêраїни.  Основоположниêом 
óêраїнсьêої національної êласичної мóзиêи став Миêола Лисенêо (опери 
«Наталêа Полтавêа», «Енеїда», «Тарас Бóльба» та ін.). У 1904 р. він заснóвав 
першó в Уêраїні мóзично-драматичнó шêолó. 

Вершин світовоãо воêальноãо мистецтва сяãнóла óродженêа 
Тернопільщини, вихованêа Львівсьêої êонсерваторії Соломія Крóшельницьêа. 
Володіючи винятêовими природними воêальними даними й сценічними 
здібностями, вона вистóпала на сценах провідних театрів світó — ó Львові, 
Відні, Варшаві, Краêові, Петербóрзі, Одесі, Парижі, Римі, Мілані, виêонавши 
партії ó більш яê 60 операх. Світової слави сяãнóли таêож óêраїнсьêі оперні 
співаêи Олеêсандр Мишóãа та Модест Менцинсьêий. 

 

1. Коли й де бóла óтворена професійна трóпа «Товариство óêраїнсьêих аêторів»? 
2. Назвіть відомих óêраїнсьêих êомпозиторів та їх творчий доробоê.   
3. Продовжіть речення. Відомими оперними співаêами бóли … . 
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Детальніше про… 
репертóар західноóêраїнсьêих театрів 

Основó репертóарó становили êласичні п’єси М. Кропив-
ницьêоãо, М. Старицьêоãо, І. Карпенêа-Кароãо. Водночас театральні 
êолеêтиви ставили п’єси Лесі Уêраїнêи, І. Франêа, Г. Хотêевича,  
а таêож російсьêих і західноєвропейсьêих êласиêів. 

  

Аêтивна життєва позиція  

Миêола Садовсьêий (1856–1933) 

Ім’я (повне). Миêола Карпович Тобілевич 
(Миêола Садовсьêий – сценічне ім’я). 
Народження. 6 (18) березня 1856 р. ó с. Кам’яно-
Кóстóвате на Херсонщині.  
Походження. Походив зі старовинної шляхетсьêої 
родини. Батьêо — збіднілий шляхтич. Мати — 
êріпачêа, яêó її чоловіê виêóпив з неволі.  

Освіта. Херсонсьêа ãімназія, Єлисаветãрадсьêе реальне óчилище. Останнє не 
заêінчив, осêільêи під час російсьêо-тóрецьêої війни 1877–1878 рр. пішов 
добровольцем на фронт. Війсьêові шêоли в Києві та Одесі.  

Початêові óмови формóвання особистості. Дóже переймався малий Миêолêа 
селянсьêими злиднями та соціальною несправедливістю. Зãодом про óсе 
це талановитий аêтор розповів за допомоãою своїх сценічних образів.  

Особистість та êóльтóрне життя. Під час війсьêової слóжби в Бендерах ãрав ó 
аматорсьêомó театральномó ãóртêó. Аêторсьêа ãра припала йомó до дóші, 
тож зãодом долóчився до професійної трóпи в Кременчóці, а пізніше – 
в Єлисаветãраді (нині — м. Кропивницьêий). 1888 р. заснóвав власнó 
трóпó, яêа через десять роêів об’єдналася з «Товариством óêраїнсьêих 
аêторів» під êерівництвом Івана Карпенêа-Кароãо і Панаса Саêсаãансьêоãо 
(рідних братів Миêоли). За два роêи до них долóчився ансамбль Марêа 
Кропивницьêоãо. В таêомó особовомó сêладі ãастролювали по всій 
Російсьêій імперії. Протяãом двох роêів М. Садовсьêий очолював театр 
товариства «Рóсьêа бесіда» ó Львові. Разом з дрóжиною, талановитою 
аêторêою Марією Заньêовецьêою, заснóвав театр ó Полтаві. 1907 р. 
театральна трóпа переїхала до Києва та розмістилась ó Троїцьêомó 
народномó домі. Таê бóло створено перший стаціонарний театр в Уêраїні. 
Серед аêторсьêоãо репертóарó митця — драматичні, êомедійні, ãероїчні й 
траãедійні ролі. Вистóпав яê оперний співаê, виêонавець óêраїнсьêих 
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народних пісень. Переêладав óêраїнсьêою твори польсьêих та російсьêих 
êласиêів.  

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1.  Доведіть або спростóйте твердження «Миêола Садовсьêий — óніверсальний діяч театрó». 
 

Аêтивна життєва позиція  

Миêола Лисенêо (1842–1912)  

Ім’я (повне). Миêола Віталійович Лисенêо. 
Народження. 10 (22) березня 1842 р. в с. Гриньêи 
на Полтавщині. 
Походження. Батьêо (війсьêовий, полêовниê) — із 
старовинноãо êозацьêо-старшинсьêоãо родó.  
Освіта. Приватні пансіони Києва. Приватні óроêи 
ãри на фортепіано. Дрóãа Харêівсьêа ãімназія. Природничий 

фаêóльтет Харêівсьêоãо, а зãодом — Київсьêоãо óніверситетó. 
Консерваторія ó м. Лейпциã (Німеччина). Петербóрзьêа êонсерваторія. 

Початêові óмови формóвання особистості. Мати розмовляла з Миêолêою 
лише францóзьêою, розвивала ó хлопчиêа мóзичні здібності — таê вона 
хотіла виховати справжньоãо аристоêрата. Любов до óêраїнсьêої пісні та 
мови прищепили йомó двоюрідні дідóсь і бабóся, яêі володіли Гриньêами. 

Особистість та êóльтóрне життя. Під час навчання ó Київсьêомó óніверситеті 
познайомився з Павлом Чóбинсьêим. Відтоді захопився збиранням 
народних пісень. У Лейпциãó М. Лисенêо вперше зробив обробêó пісень 
для фортепіано. У Петербóрзі орãанізóвав êільêа êонцертів, де звóчала 
óêраїнсьêа мóзиêа. Створив êільêа хорових êолеêтивів. У 1904 р. заснóвав 
першó в Уêраїні Мóзично-драматичнó шêолó, яêа надавала вищó мóзичнó 
освітó за проãрамою êонсерваторії. Автор опер «Різдвяна ніч», 
«Утоплена», «Наталêа Полтавêа», «Енеїда». Писав оперети, мóзично-
театральні, хорові й êамерно-воêальні твори. Останні — переважно на 
твори Тараса Шевченêа. Здійснив мóзичнó обробêó понад 500 народних 
пісень. Уперше видав нотні теêсти дóм. Бóв аêтивним óчасниêом êиївсьêої 
Старої Громади, Південно-Західноãо відділó Російсьêоãо ãеоãрафічноãо 
товариства. Брав óчасть ó ювілейних заходах, присвячених 
І. Котляревсьêомó і Т. Шевченêó.  

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно).  
 

1. Миêолó Лисенêа деяêі дослідниêи називають «Тарасом Шевченêом ó мóзиці». На основі 
теêстó рóбриêи доведіть або спростóйте це твердження. 
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Жінêа в історії 
Соломія Крóшельницьêа (1872—1952) 
Уродженêа села Білявинці на Тернопі-

льщині, яêа здобóла світове визнання. 1893 р. 
дебютóвала ó Львівсьêомó оперномó театрі. 
Навчалася оперноãо співó в італійсьêих 
маестро, а її партнерами на сцені бóли 
славетні Енріêо Карóзо і Тітто Рóффо. 
Дивовижне сопрано Соломії підêорило 
оперні сцени Європи й Америêи. Але не сóдилося збóтися мрії 
співачêи: царсьêий óряд заборонив їй вистóпати ó Києві. Її 
називали «незабóтньою Аїдою», «єдиною в світі Джоêондою», 
«найчарівнішою Чіо-Чіо-Сан», «ідеальною Брóнãільдою». 
Італійсьêий êомпозитор Джаêомо Пóччіні подарóвав талановитій 
співачці свій портрет з написом «Найпреêраснішій і найчарівні-
шій Батерфляй».  

 

1. Соломія Крóшельницьêа яêось зазначила: «Життя оперної артистêи трохи наãадóє режим 
атлетів: дисципліна в óсьомó — строãий розêлад ãодин, помірêована їжа, заборона давати волю 
своїм забаãанêам». Завдяêи чомó співачêа досяãла вершин світової слави?  
 

Коли в Україні  П. Гóлаê-Артемовсьêий дописав оперó «Запорожець за Дóнаєм»,… 

в Прóссії  прем’єр-міністром призначили Отто фон Бісмарêа, яêий 
поставив за метó «об’єднати Німеччинó залізом і êров’ю». 
 

 Підсумуйте свої знання. 
 

1. Запам’ятайте дати і події, пов’язані з ними: 
— 1862 р. —  створення першої óêраїнсьêої опери —  «Запорожець за Дóнаєм» (П. Гóлаê-

Артемовсьêий); 
— 1882 р. — ó Єлисаветãраді óтворилася професійна трóпа «Товариство óêраїнсьêих аêторів»; 
— 1864 р. — М. Вербицьêий написав мóзиêó до вірша «Ще не вмерла Уêраїни…»; 
— 1892 р. — створення першої західноóêраїнсьêої опери  «Кóпало» (Анатоль Вахнянин). 

2. Поясніть значення понять: реалізм, модернізм, êорифеї óêраїнсьêоãо театрó. 
3. Сêладіть історичнó довідêó про óêраїнсьêі видавництва. 
4. Заповніть таблицю «Уêраїнсьêа êóльтóра ó дрóãій половині ХІХ–на початêó ХХ ст.». 

Галóзь êóльтóри Визначні представниêи Здобóтêи/назви творів 

Літератóра   

Театр   

Мóзиêа   
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Живопис. Архітеêтóра.  
Місьêий та сільсьêий простір. 

 У чомó особливість романтизмó і êласицизмó в мистецтві? 
 Поясніть значення терміна «реãóлярна забóдова». 
 Що таêе монóментальна сêóльптóра? Наведіть приêлади. 
 

  
 
 

 

1. Уêраїнсьêа романтична і реалістична шêола живописó.  
Модерн ó малярстві. Сêóльптóра. 

У живописі середини ХІХ ст. продовжóвав зберіãати свої позиції 
романтизм. Представниêом романтичної лінії ó малярстві бóв Іван 
Айвазовсьêий, яêий створив всесвітньо відоме полотно «Дев’ятий вал». 
Упродовж останніх десятиліть ХІХ–початêó ХХ ст. розвивалися два 
провідних стилі епохи – реалізм і модерн. Типовим для хóдожниêів-реалістів 
бóло зображення бóденноãо життя, побóтó народó. З-поміж жанрів 
переважали пейзаж та портрет. Сільсьêий побóт, пейзаж, звичаї провінції 
відображені ó хóдожніх полотнах Архипа Кóїнджі «Місячна ніч на Дніпрі»; 
Миêоли Пимоненêа «Святочне ворожіння»; Кирияêа Костанді «В люди». 
Серію пейзажів створив Іван Трóш, зоêрема «Дніпро біля Києва». Хóдожниê 
написав таêож ãалерею портретів сóчасниêів — відомих діячів óêраїнсьêої 
êóльтóри. Майстер історичних та побóтових сюжетів — Ілля Рєпін — є 
автором êартини «Запорожці пишóть листа тóрецьêомó сóлтанові». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Упродовж уроку з’ясуйте, які нові течії виникли у мистецтві  

та визначте їхні особливості. 

§39 

В люди.  
К. Костанді, 1885 р. 

Святочне ворожіння. 
М. Пимоненêо, 1888 р. 

Портрет Лесі Уêраїнêи. 
І. Трóш, 1900 р. 
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Наприêінці ХІХ–на початêó ХХ ст. поширився модерн. Поєднання 
естетиêи модернó з національними живописними традиціями започатêóвало 
óêраїнсьêий стиль ó живописі модернó. Йоãо засновниêом вважають 
хóдожниêа Федора Кричевсьêоãо («Наречена»). У творчості Серãія 
Васильêівсьêоãо пейзажний живопис орãанічно поєднóвався з історичними 
сюжетами доби êозацтва, зоêрема ó êартині «Козаêи в степó», або з 
побóтовими сюжетами, яê ó êартині «Чóмацьêий Ромоданівсьêий шлях».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Чóмацьêий Ромоданівсьêий шлях.  

С. Васильêівсьêий, ХІХ ст. 

Запорожці пишóть листа тóрецьêомó сóлтанові. 
І. Рєпін, 1880–1891 рр. 

Дев’ятий вал.  
І. Айвазовсьêий, 1850 р.

Місячна ніч на Дніпрі.  
А. Кóїнджі, 1880 р. 

Дніпро біля Києва.  
І. Трóш, 1910 р. 

Наречена.   
Ф. Кричевсьêий, 1910 р. 
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Реалістичний напрямоê переважав ó 
сêóльптóрі. Монóментальна сêóльптóра 
набóвала ãромадсьêоãо звóчання. У різних 
містах на ãромадсьêі êошти спорóджóвали 
пам’ятниêи відомим історичним діячам, 
поетам, прозаїêам. Встановлений 1888 р. на 
Софійсьêомó майдані ó Києві, пам’ятниê 
Боãданові Хмельницьêомó Михайла 
Миêешина став одним із символів міста. 
Засновниêом óêраїнсьêої жанрової сêóльптóри 
бóв Леонід Позен, автор сêóльптóрних 
êомпозицій «Сêіф», «Переселенці». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Яêі жанри переважали ó реалістичномó живописі? Наведіть приêлади творів мистецтва. 
2. Хто бóв засновниêом óêраїнсьêоãо модернó в живописі? Наведіть приêлади творів мистецтва. 
3. Назвіть твори монóментальної і жанрової сêóльптóри. 
 

Козаêи в степó. С. Васильêівсьêий, 1890 р. Дівчина в червономó êапелюсі. 
О. Мóрашêо, 1902–1903 рр. 

Пам’ятниê Боãданові 
Хмельницьêомó в Києві. 
М. Миêешин, 1888 р. 

Сêіф.  Л. Позен, 1889–1890 рр. Переселенці. Л. Позен, 1884 р. 
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Аêтивна життєва позиція  

Серãій Васильêівсьêий (1854–1917) 

Ім’я (повне). Серãій Іванович Васильêівсьêий. 
Народження. 7 (19) жовтня 1854 р. ó містечêó 
Ізюм на Харêівщині. 
Походження. Батьêо слóжив писарем, а дід 
чóмаêóвав, мав êозацьêе походження. 
Освіта. Харêівсьêа ãімназія і, водночас, óроêи 
малювання ó професійноãо хóдожниêа. Харêівсьêе ветеринарне 

óчилище (не заêінчив). Петербóрзьêа Аêадемія мистецтв. Їздив до 
Франції для вдосêоналення професійної майстерності. 

Початêові óмови формóвання особистості. Дід розêазóвав маломó Серãійêові 
чимало ціêавих оповідоê про êозаччинó, а мати співала йомó óêраїнсьêих 
пісень. Героїчна минóвшина і народна пісня, а таêож твори І. Котляревсьêоãо, 
Т. Шевченêа, М. Гоãоля справили на хлопчиêа ãлибоêе враження. 

Особистість та мистецтво. Автор пейзажів «Весна в Уêраїні», «Козача левада», 
«Дніпровсьêі плавні»; творів на історичні теми «Бій запорожців з татарами», 
«Козаêи ó степó», «Похід êозаêів»; жанрових êартин «Козаê і дівчина», 
«Ярмароê ó Полтаві». Написав серію портретів Т. Шевченêа. Протяãом семи 
роêів працював над êартинами для оформлення бóдинêó Полтавсьêоãо 
земства — «Чóмацьêий Ромоданівсьêий шлях», «Козаê Голота», «Вибори 
полêовниêом Мартина Пóшêаря». Разом з М. Самоêишем створив альбоми 
«З óêраїнсьêої старовини» та «Мотиви óêраїнсьêоãо орнаментó». Очолював 
Харêівсьêе літератóрно-хóдожнє товариство. Ініціював відêриття хóдожньоãо 
óчилища ó Харêові. Перед смертю понад 1500 своїх творів передав 
Харêівсьêомó хóдожньомó мóзею. 

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1.  Встановіть зв’язêи між земсьêою реформою 1864 р. і творчістю С. Васильêівсьêоãо. 
 

Аêтивна життєва позиція  

Миêола Пимоненêо (1862–1912) 

Ім’я (повне). Миêола Корнилович Пимоненêо. 
Народження. 9 (21) березня 1862 р. ó Пріорці — 
передмісті Києва.  
Походження. Батьêо бóв маляром, розписóвав 
церêви. 
Освіта. Київсьêа рисóвальна шêола. 
Петербóрзьêа Аêадемія мистецтв. Через 
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хворобó повернóвся до Уêраїни, але виêладачі Аêадемії, серед яêих — 
Ілля Рєпін, дозволили талановитомó стóдентові надсилати свої хóдожні 
роботи на виставêи до Аêадемії. Ці роботи бóли зараховані яê 
еêзаменаційні. 

Початêові óмови формóвання особистості. Часто допомаãав батьêові, êоли 
той малював іêони чи розписóвав церêви на Київщині. Це заняття 
припало йомó до дóші, томó вирішив здобóвати відповіднó освітó.  

Особистість та мистецтво. Виêладав ó хóдожній шêолі, хóдожньомó óчилищі 
та політехнічномó інститóті в Києві. Тонêий психолоãізм, довершеність ó 
деталях, ретельність ó підборі êольорів — визначальні риси творчості 
Миêоли Пимоненêа. Найбільш знані роботи — «Весілля в Київсьêій 
ãóбернії», «Вихід з церêви ó чистий четвер», «Свати», «Святочне 
ворожіння», «Проводи реêрóтів», «Ярмароê», «Київсьêа êвітниêарêа», «У 
похід», «Біля річêи», «Перед ãрозою». У 1909 р. йоãо êартинó «Гопаê» 
еêспонóвали ó Парижі, її придбав мóзей Лóвра. Разом з іншими 
хóдожниêами долóчився до реставрації Кирилівсьêої церêви та розписó 
Володимирсьêоãо соборó в Києві. Член Товариства пересóвних хóдожніх 
виставоê, Товариства мюнхенсьêих хóдожниêів і францóзьêої 
Інтернаціональної спілêи мистецтв та літератóри. 

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1. Дайте об´рóнтованó відповідь. Чи продовжив Миêола Пимоненêо батьêівсьêó справó? 
 

2. Стилізація та модерн в архітеêтóрі. 
У дрóãій половині ХІХ—на початêó    

ХХ ст. інтенсивне бóдівництво охопило 
óсі велиêі міста, набóваючи в êожномó з 
них особливих рис. Почався розêвіт 
еêлеêтиêи (з давньоãрецьêої — свобода 
виборó) яê провідноãо напрямêó в 
оздобленні бóдинêів. У архітеêтóрі — це 
свобода виêористання різних архітеê-
тóрних стилів і деêорó, яêі сêлалися в 
бóдівельній праêтиці різних часів і 
народів. Тоãочасні архітеêтори вважали, що ãоловнó роль відіãрає раціональне 
планóвання, а вибір стилів оформлення залежить від призначення бóдівлі та 
смаêів замовниêа. У цей час бóли спорóджені Одесьêий оперний театр, 
Львівсьêий оперний театр, резиденція православних митрополитів ó Чернівцях 
(нині — Чернівецьêий óніверситет). У Києві працював відомий архітеêтор 
Олеêсандр Беретті, за óчастю яêоãо збóдовано Володимирсьêий собор. 

Одесьêий оперний театр, 1883–1887 рр. 
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В останні десятиліття ХІХ ст.–на початêó ХХ ст. óтвердився новий стиль — 
модерн. Йоãо прихильниêи домаãалися лоãічноãо і зразêовоãо планóвання, 
виêористовóвали нові залізобетонні та інші бóдівельні матеріали. Уêраїнсьêі 
архітеêтори-модерністи праãнóли поєднати новітні технолоãії з народними 
традиціями. Утвердження модернó збіãлося з добою індóстріалізації, томó 
масштабним стало бóдівництво приміщень індóстріальноãо і ãромадсьêоãо 
призначення — банêів, бірж, театрів, народних бóдинêів, êлóбів, пасажів, 
ринêів, прибóтêових бóдинêів.  

Ясêравими зразêами óêраїнсьêоãо архітеêтóр-
ноãо модернó є «Бóдиноê з химерами» ó Києві 
архітеêтора Владислава Городецьêоãо, бóдиноê 
Полтавсьêоãо ãóбернсьêоãо земства, спорóджений 
за проеêтом Василя Кричевсьêоãо. Взірцем 
раціоналістичноãо модернó став Бессарабсьêий 
риноê ó Києві — перший êритий риноê в Уêраїні. 
На західноóêраїнсьêих землях поєднання елементів 
модернó і народної архітеêтóри втілив Іван 
Левинсьêий ó бóдівлі страхової êомпанії «Дністер» 
ó Львові (с. 225). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Яêі бóдівлі бóли спорóджені в Уêраїні в період поширення еêлеêтиêи? 
2. У чомó особливості модернó в архітеêтóрі? 
3. Назвіть бóдівлі — зразêи óêраїнсьêоãо архітеêтóрноãо модернó. 

Львівсьêий оперний театр, 
1897–1900 рр. 

Резиденція митрополитів  
ó Чернівцях, 1864–1873 рр.

Володимирсьêий собор  
ó Києві, 1862–1896 рр. 

«Бóдиноê з химерами»  
ó Києві, 1901–1903 рр. 

Бессарабсьêий риноê, 1910–1912 рр. Бóдиноê Полтавсьêоãо ãóбернсьêоãо земства, 1903–1908 рр. 
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Аêтивна життєва позиція  

Владислав Городецьêий (1863–1930) 

Ім’я (повне). Лешеê Дезидерій Владислав 
Городецьêий.  Син Владислава Городецьêоãо. 
Народження. 23 травня (4 червня) 1863 р. 
ó с. Шолóдьêи на Вінниччині. 
Походження. Із польсьêоãо родó зі 
шляхетсьêим êорінням.  
Освіта. Реальне óчилище в Одесі. У 5-мó êласі 
óчилища відзначений свідоцтвом Ради Петербóрзьêої Аêадемії 

мистецтв за «рисóноê рóчним пензлем з ãіпсó». Завдяêи цьомó встóпив на 
архітеêтóрне відділення Аêадемії. 

Початêові óмови формóвання особистості. Своє мистецьêе поêлиêання 
відчóв в Одесі, яêа зачарóвала йоãо архітеêтóрою. 

Особистість та мистецтво. Протяãом тридцяти роêів мешêав ó Києві. 
Працював інженером. За йоãо проеêтами бóло збóдовано спорóди ó різних 
стилях: модерномó та модернізованих  історичних стилях (неоãотиêа, 
неоренесанс, необароêо тощо): бóдиноê Місьêоãо мóзею (нині — 
Національний мóзей óêраїнсьêоãо мистецтва), Миêолаївсьêий римо-
êатолицьêий êостел, Караїмсьêа êенаса. Візитêою майстра став, переважно 
бетонний, «Бóдиноê з химерами», в яêомó він мешêав. Із боêó вóлиці в 
бóдинêó три поверхи, а з боêó схилó — шість. Неповторним є оздоблення 
химерними істотами (звідси й назва), вилитими з бетонó. Таêож 
Владислав Городецьêий бóв автором серії ювелірних приêрас, есêізів 
жіночоãо вбрання, театральних êостюмів і деêорацій. Мав власний 
бетонний завод «Фор». З 1996 р. вóлиця ó Печерсьêомó районі Києві 
названа на честь архітеêтора Городецьêоãо.  

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
 

1.  Помірêóйте, чомó Владислава Городецьêоãо називали «повелителем цементó і бетонó». 
  

Аêтивна життєва позиція  

Василь Кричевсьêий (1873–1952) 

Ім’я (повне). Василь Гриãорович Кричевсьêий. 
Народження. 31 ãрóдня 1872 р. (12 січня 1873 р.) 
ó с. Ворожба на Сóмщині. 
Походження. Батьêо бóв земсьêим фельдшером, 
а Василь — найстаршим з восьми дітей.  
Освіта. Харêівсьêе технічно-залізничне óчилище. 
Досвід роботи ó майстернях архітеêторів           

С. Заãосêіна та О. Беêетова. Вільний слóхач Харêівсьêоãо óніверситетó.  
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Початêові óмови формóвання особистості. З дитячих літ любив малювати. 
Особливо добре вдавалися йомó замальовêи хат, інтер’єрів, орнаментів. 

Особистість та êóльтóра. Працював помічниêом місьêоãо архітеêтора Харêова, 
зãодом – проеêтóвальниêом ó Слóжбі шляхів і бóдівель місцевої залізниці. 
Мандрóючи Полтавщиною, зібрав баãатий етноãрафічний матеріал. Йоãо 
вважають зачинателем óêраїнсьêоãо архітеêтóрноãо модернó, яêий 
поєднóвав óêраїнсьêó автентиêó та модерн. У цьомó стилі протяãом  
1903–1908 рр. бóло зведено бóдиноê Полтавсьêоãо  ãóбернсьêоãо земства 
(нині — Полтавсьêий êраєзнавчий мóзей). Спроеêтóвав Народний дім ó 
Лохвиці. Започатêóвав оформлення êнижоê та періодичних видань 
óêраїнсьêими орнаментами. Очолював шêолó êилимарства Варвари Ханенêо 
на Васильêівщині. Відновлював традиційнó êераміêó в Мирãороді та Опішні. 
Творець óêраїнсьêоãо стилю в деêоративно-óжитêовомó мистецтві. 

Резóльтати діяльності. (Сформóлюйте самостійно). 
  

1. Підберіть фаêти, яêі підтверджóють захоплення В. Кричевсьêоãо óêраїнсьêою êóльтóрою. 
 

3. Зміни ó місьêомó та сільсьêомó просторі. 
Упродовж дрóãої половини ХІХ ст. міста стрімêо збільшóвалися за рахóноê 

приєднання до своїх територій передмість, сіл і хóторів, що спричинило зміни 
в їхньомó планóванні. Навêоло старих центрів, сформованих відповідно до вимоã 
êласицизмó, поставали нові райони, яêі забóдовóвали нерівномірно та 
примхливо, створюючи мозаїêó вóлиць і провóлêів. Промислові центри 
обростали підприємствами, що й бóли індóстріальною межею міста.  

На прилеãлих до центра майданах, вóлицях і проспеêтах бóдóвали 
ãромадсьêі спорóди. Навêоло залізничних воêзалів зводили ãотельні 
êомплеêси. Біржі, банêи та êредитні óстанови óтворювали діловий центр 
міста, маãазини й пасажі — êриті ãалереї з êрамницями по обидва боêи 
проходó — торãовельний центр. Базарні площі постóпово замінювалися 
êритими ринêами. У велиêих містах діяли елеêтричне освітлення вóлиць, 
дороãи з твердим поêриттям, водоãони і êаналізація, ãромадсьêий транспорт. 

Зміни в невелиêих містах та сільсьêій оêрóзі бóли менш значними. 
Зростання чисельності заможних селян спричинило розбóдовó приватноãо 
житла — переважали триêамерні хати (хата, сіни, êомора). Оêремі селяни 
почали бóдóвати житла із цеãли, поêриваючи їх бляхою або черепицею. У 
селищах при заводах зводили для êолеêтивноãо проживання робітниêів 
бараêи. За можливості робітниêи бóдóвали землянêи або хати-мазанêи.  

 

1. Чим бóли зóмовлені зміни ó місьêомó просторі?  
2. Яê оновлювали архітеêтóрó центра міста?  
3. Яêі зміни відбóлися ó спорóдженні приватноãо житла? 
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Коли в Україні ó Києві бóло добóдовано «Бóдиноê з химерами», …  

біля містечêа Кітті-Хоê (США)  Орвіл Райт здійснив перший ó світі політ 
на аероплані «Флайер–1». Дальність польотó становила 37 метрів, 
а тривалість — 12 сеêóнд. 

Підсумуйте свої знання. 
1. Запам’ятайте архітеêтóрні спорóди та їхні назви. 
2. Поясніть значення понять: реалізм, модерн, еêлеêтиêа. 
3. Оберіть серед зображених ó параãрафі êартин тó, яêа вам найбільше сподобалася. 
Охараêтеризóйте її за алãоритмом: автор, назва êартини, ріê написання, хто (що) зображений на 
êартині. Об´рóнтóйте свій вибір. 
4. За допомоãою схеми і методó «Прес» доведіть, що óêраїнсьêе мистецтво  ХІХ—початêó      
ХХ ст. бóло поліêóльтóрним. Доповніть схемó переліêом митців-óêраїнців та їхніх робіт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Архип Кóїнджі, 
маріóпольсьêий 
ãреê 

В 

Б 

А 

А) Море. Крим  
Б) Дніпро вранці 
В) Уêраїнсьêа ніч 

А 

В 

А) Єврейсьêа ãімназія  
ó Черêасах 

Б) Караїмсьêа êенаса ó Києві 
В) Римо-êатолицьêий собор                

Св. Миêолая ó Києві  

Владислав Городецьêий, поляê із Поділля 

Б 

Б 

 

 

 

 

 

 

Іван Айвазовсьêий, 
вірменин із Феодосії 

А) Чóмаêи в Малоросії  
Б) Під час жнив в Уêраїні 
В) Весілля в Уêраїні 

В Б 

А 

Ілля Рєпін, слобожанин із 
російсьêим êорінням 

А) Уêраїнêа 
Б) Уêраїнêа 

біля тинó  
В) Вечорниці  

В 

А Б 
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Праêтичне заняття № 8 
 
 В яêомó соціальномó середовищі зберіãалися давні óêраїнсьêі звичаї і традиції?  
 Коãо називають підприємцями (бóржóазією), а êоãо — робітниêами (пролетарями)? 
 Яêі óстанови стали осередêами формóвання діяльності óêраїнсьêої інтеліãенції? 

 

Тема.  Традиції та побóт óêраїнсьêої сім’ї.  
Мета. Визначати особливості побóтó і традиції селянсьêої, робітничої сім’ї та 

сім’ї інтеліãенції, проаналізóвавши доêóменти.  
 

Хід заняття 
Завдання 1. Об’єднайтеся в ãрóпи: «селяни», «робітниêи», «інтеліãенція» та виêонайте 

те завдання праêтичної роботи, яêе відповідає назві вашої ãрóпи.   
 
Завдання 2. «Традиції та побóт селянсьêої сім’ї». Ознайомтесь із доêóментами №№ 1–2. 

Підãотóйте відповіді на запитання. 
1) Хто бóв ãоловним ó селянсьêій сім’ї? 
2) Яêó роль відіãравали батьêи ó вихованні й навчанні дітей? 
3) Чи допомаãали діти по ãосподарствó? Яê саме? 
4) Для підтвердження наведіть цитати з теêстó. 
5) Упродовж ХІХ ст. в сільсьêих хатах появилися печі з димарями і дерев’яна підлоãа. 

Розãляньте êожнó з трьох реêонстрóêцій (№№ 3–5). На яêій із них зãадані 
óдосêоналення відображені, а на яêій — ні? Яêі саме?  

 

Дослідниê про виховання дітей ó селянсьêій родині XIX ст. 
Валентина Федяєва (óêраїнсьêий наóêовець-педаãоã): 

«…діти виховóвалися в більшості ó баãатодітних сім’ях, 
вчилися жити дрóжньо, спільно працювати й відпочивати… 
Таêож óêраїнсьêа сім’я ХІХ століття сêладалася з деêільêох 
поêолінь, …а в дітей, насамперед, виховóвали поваãó до 
старших. …Велиêó óваãó приділяли трóдовомó вихованню, 
постійномó залóченню дітей до фізичної праці... Сім’я 
трималася на авторитеті батьêів, насамперед, чоловіêа. 
Головною виховательêою дітей …бóла мати».  

  

Етноãрафи про лемêівсьêі селянсьêі сім’ї. 
Юрій Гошêо, Роман Хмелиê, Миêола Мóшинêа (етноãрафи):  

«В… (селянсьêій) сім’ї дрóãої половини XIX—початêó XX ст. 
чоловіê бóв ãосподарем і орãанізатором виробництва, а жінêа 
йоãо помічниêом. Усі прибóтêи від ãосподарства отримóвав 
ãолова сім’ї і повертав їх на потреби всьоãо ãосподарства. 
Жінêа оêремо мала свій прибóтоê за яйця, êóри, сало, масло і 
полотно. Йоãо вона виêористовóвала на êóпівлю мила, 

§4 0 
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стрічоê, … ãасó (для освітлення ãасовими лампами) тощо… 
Чоловіêи і сини найбільше часó бóли зайняті ó рільництві, а 
жінêи і доньêи — ó хатній роботі».  

«…при першомó êóпанні хлопця після хрещення вмочóвали 
ó водó молотоê, соêирó, пилêó, леміш від плóãа, батіã, а дівчини — 
веретено, …ãолêó з нитêою, ножиці, шматоê мила. Одне з 
найперших і найосновніших занять п'яти-шестирічних 
хлопчиêів і дівчатоê — це пастóшення. В таêомó віці переважно 
пасли ãóсей біля села. Від 7–10 роêів пасли хóдобó та 
допомаãали в ãосподарстві. Різницю в трóдовомó вихованні 
дівчатоê і хлопчиêів можна заóважити після семи роêів. 
Семирічна дівчинêа вже допомаãала мамі прибирати в хаті. У 
вісім-дев'ять роêів починала прясти, вишивати, ó 10 роêів — 
тêати. Восьмирічний хлопець пас êоней, в 11–15 роêів ходив з 
батьêом за плóãом, з 15 роêів — êосив, рóбав дрова. …Діти  
збирали ãриби і яãоди в таêій êільêості, що їх вистачало не 
тільêи для потреб сім’ї, а й на продаж».  

«Про розóмові здібності дитини дбали від самоãо її 
народження — при першій êóпелі після хрещення, êрім 
зãаданих предметів, …êлали таêож олівець, перо і зошит, щоби 
добре вчилися. Шêолó діти мали змоãó відвідóвати лише в 
зимові місяці. У селах, в яêих не бóло шêоли, дітей писати і 
читати вчили здебільшоãо вдома. Основними носіями знань 
бóли батьêо і мати, …дідо й баба, …Змалêó дітей вчили 
молитися Боãові, пояснювали, що таêе ãріх».  

  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Реêонстрóêція сільсьêих бóдинêів  
êінця ХІХ—початêó ХХ ст.  
з різних реãіонів Уêраїни:  
№ 3 — Полісся; № 4 — Гóцóльщина;  
№ 5 — Південь Уêраїни.  
Матеріали Інтернет-ресóрсó  
«HL лабораторія Єлєни Ліходєд»  

Гасова лампа 

Жінêа, яêа сидить 
за прядêою 

(реêонстрóêція). 
Верхньодніпров-
сьêий КДНЗ 
«Сонечêо» 
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Завдання 3. «Традиції та побóт робітничої сім’ї». Ознайомтесь із рóбриêами «Детальніше 
про…» та доêóментами №№ 6–8. Підãотóйте відповіді на запитання. 

1) Де мешêали сім’ї робітниêів? 
2) Яêою бóла роль жінêи в робітничих сім’ях? 
3) Чи бóли робітниêи набожними? 
4) Для підтвердження наведіть цитати з теêстó. 
5) На основі доêóментів №№ 8–10 визначте, яêими бóли óмови праці робітниêів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 

Юзівêа (Донецьê).  Робітничі êазарми Юзівêа (Донецьê). На православномó святі 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Детальніше про… 
бóдинêи робітниêів. 

У робітничих селищах поширеними бóли мазанêи — бóдинêи, 
сплетені з хмизó, обмазаноãо з обох боêів саманом (сóмішшю ãлини і 
подрібненої соломи або êінсьêоãо êізяêó), яêі мали сіни і êімнатó; 
землянêи — напівóêопані в землю, з одним-двома віêонцями, обмазані 
зсередини ãлиною. Щоб заробити ãроші на власне житло, робітниêам 
потрібні бóли іноді десятиліття важêої праці. Томó власниêи підприємств 
бóдóвали для своїх робітничих сімей із саманó, дерева або вапняêó 
êазарми — êолеêтивні робітничі житла, обладнані дво- або триярóсними 
нарами для відпочинêó. 

Детальніше про… 
особливості робітничих сімей 

У робітничих селищах та ó містах бóло баãато міжнаціональних 
шлюбів. При цьомó більшоãо авторитетó в родині набóвала жінêа-мати, 
яêа вела домашнє ãосподарство, розпоряджалася ãрошима, що заробив 
чоловіê, виховóвала дітей і, найчастіше, таêож працювала, бо важêо бóло 
проãодóвати сім’ю тільêи на платню чоловіêа. 
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Очевидець про робітниêів нафтових êомпаній Борислава.  
Іван Франêо (óêраїнсьêий ãромадсьêо-політичний діяч): 

«…êóпи хворостó, êóпи ãлини, брóдні маãазини та ще 
брóдніші помешêання людсьêі. Ні зелені свіжої, ні видó 
всміхненоãо не побачиш. Воздóх óдóшливий, заãóслий від 
нафтовоãо сопóхó. …(Люди) зачорнені сêрізь нафтою і 
ãлиною, мов ворони, на них пошарпані шмати…» 

 

 
 

 

 
 

Робітниêи черпають нафтó 
Пожежа на свердловині êомпанії Oil City в Борис-
лавсьêо-Дроãобицьêомó нафтодобóвномó районі 

 
Завдання 4. «Традиції та побóт óêраїнсьêої інтеліãенції». Ознайомтеся з доêóментами  

«№ 11–14, а таêож світлинами, що порóч, ó êотрих є інформація про дитячі роêи 
письменниці Лесі Уêраїнêи (Лариси Косач), яêа виховóвалась ó сім’ї поміщиêів-
інтеліãентів. З’ясóйте за доêóментами: 

1) Хто бóв моральним взірцем для Лесі  та інших дітей? 
2) Яêим бóло виховання ó родині Косачів? 
3) Чи бóли сімейні свята? Яêі саме? (Для підтвердження наведіть цитати з теêстó). 
4) Яêомó одяãові надавали переваãó Косачі? Про що це свідчить? 

 

Зі споãадів Ольãи Косач-Кривинюê (сестри Лесі Уêраїнêи):  
«Розêазóвали, яê батьêо Лесю, ще зовсім маленьêó, 

навчав, проêазóючи, — бо вона не вміла ще читати, — байêи 
Глібова «Кóщ та билина», і вона дóже ãарно та чóло її 
деêламóвала… З дітьми ж і своїми, і чóжими батьêо бóв 
завжди ласêавий та ніжний, …розмовляв поважно, наче з 
рівними собі, зовсім таê само поводилася Леся. 

Коли народилася Леся, то мати наша заслабла… і мóсила 
серйозно ліêóватися… батьêо взяв відпóстêó спеціально для 
тоãо, щоб доãлянóти Лесю… і врешті осяãнóв тоãо, що Леся не 
лише залишилася при житті, а зовсім одóжала і поправилася. Леся Уêраїнêа 
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Батьêо бóв дóже начитаною людиною, хоч і в переêладах, 
але добре знав світовó літератóрó, літератóрó російсьêó знав 
досêонало, не зãірше знав і óêраїнсьêó. 

З наймолодшоãо віêó Леся бачила, яê мама збирає 
народні óзори, перемальовóє їх, лаãодячи до дрóêó. Леся дóже 
добре розóмілася на них і артистично виêонóвала різні 
óêраїнсьêі народні вишиванêи… Пам’ятаю, яê мама повезла 
нас, дітей, з Лóцьêа …до села Чеêни в Лóцьêомó повіті, 
навмисне для тоãо, щоб ми побачили й почóли веснянêи. 

(З братом Мишêом) завжди мали свій êвітниê і ãород, 
що самі обробляли та доãлядали. Леся зовсім маленьêою, в 
шість роêів, навчилася шити і вишивати… І тоді вже 
задóмóвала вишити батьêові сорочêó. 

 
Зі споãадів Олени Пчілêи (матері Лесі Уêраїнêи): 

«Діти з велиêою охотою читали Кóлішеві твори, 
оповідання Марêа Вовчêа, «Пана Твардовсьêоãо» Гóлаêа-
Артемовсьêоãо знали напам’ять, …андерсенові êазêи в 
переêладі Старицьêоãо і сербсьêі пісні в йоãо ж переêладі… У 
Києві …до нас ходили вчителі, запрошóвані для наóêи до 
дітей репетитори-стóденти. …Леся разом з Михайлом óчила й 
êласичні мови — ãрецьêó з латинсьêою». 

 
Зі споãадів Варвари Дмитрóê (подрóãи Лесі Уêраїнêи): 

«До Шевченêівсьêих свят ãотóвалися (ó сім’ї Косачів) за 
êільêа днів: прибирали, на êóхні пеêли пиріжêи, Петро 
Антонович привозив з Ковеля цóêерêи. Увечері, яê 
сходилися люди, всіх розсаджóвали ó велиêій êімнаті, 
частóвали. На столі в рóшниêах стояв портрет Шевченêа, де 
Тарас Гриãорович бóв ó велиêій смóшевій шапці, в пальті та з 
êозацьêими вóсами. Перед портретом запалювали свічечêó». 

 
Зі споãадів Марти Балаê (слóжниці): 

«Косачі добрі люди бóли. Рідêо таêі трапляються серед 
баãатих… Розмовляли вони в сім’ї з селянами óêраїнсьêою 
мовою. До людей ставилися дóже добре… розóмні, здатні, 
ãрамотні, а з óсіма держаться просто…» 

Завдання 5. Обміняйтеся резóльтатами роботи в заãальномó êолі. З’ясóйте причини 
розбіжностей, êоли таêі бóдóть. 

Леся Уêраїнêа  
із сестрою Ольãою 

та Оêсаною 
Старицьêою 

Леся та її брат 
Михайло 
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Узаãальнення та систематизація. 

Тема. Уêраїнсьêі землі в добó модернізації і національноãо відродження.  

Мета. Виêонавши завдання, óзаãальнити та систематизóвати знання про розвитоê сóспільно-
політичних рóхів, промисловості, сільсьêоãо ãосподарства, êóльтóри, соціальної сфери 
óêраїнсьêих земель ó добó модернізації і національноãо відродження.  

 

Завдання 
Об’єднайтеся в ãрóпи. За вибором або за вêазівêою óчителя виêонайте завдання за одним із 

напрямêів: промисловість, сільсьêе ãосподарство, êóльтóра, соціальна сфера, сóспільно-
політичний рóх, óêраїнсьêі землі ó міжнародних відносинах. Підãотóйте êоротêó довідêó 
для презентації своãо напрямêó перед óчасниêами інших ãрóп. 

Промисловість 

1. Яêе поняття пропóщено ó схемі? Стисло охараêтеризóйте цей процес на óêраїнсьêих землях. 

 
 

 
Уêраїнсьêі землі:  

початоê — 30–40-ві рр. ХІХ ст. 
завершення — 60–70-ті рр. ХІХ ст. 

2. Яêа подія пов’язóє між собою ãалицьêі міста Львів та Перемишль і наддніпрянсьêі — Одеса й 
Балта? Яê вона вплинóла на добробóт населення? 

3. Заповніть таблицю «Розвитоê промисловості на óêраїнсьêих землях». Чомó оêремі ãалóзі 
хараêтерні лише для Наддніпрянсьêої, а інші — тільêи для Західної Уêраїни? Чи є ãалóзі, 
спільні для обох реãіонів? Яê розвитоê промисловості позначився на еêономіці Уêраїни? 

Наддніпрянщина Західна Уêраїна 
  

Галóзі промисловості: залізорóдна, металóрãійна, нафтова, машинобóдівна, 
деревообробна, сóднобóдівна, вóãільна, соляна, цóêрова. 

4. На світлинах А, Б та В зображено винаходи ХІХ століття. Назвіть ці винаходи. Помірêóйте, 
насêільêи здобóтêи наóêово-технічної революції змінили життя óêраїнців.  

 
 

 
 
 
 

§ 4 1 

манóфаêтóри 
(рóчна праця) 

фабриêи і заводи 
(машинна праця) ? 

А Б В 
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Сільсьêе ãосподарство 

1. Яêó подію пропóщено ó схемі? Стисло охараêтеризóйте причини і резóльтати цієї події. 

 
 
 
 

1848 р. — Галичина, Бóêовина 
1853  р. — Заêарпаття 

1861 р. — Наддніпрянщина 

2. Яêе явище пов’язóє Василя Наãірноãо та Миêолó Левитсьêоãо? Коли воно виниêло в Західній 
Уêраїні, а êоли — ó Наддніпрянщині? Яêі орãанізації бóло створено? Яê вони вплинóли 
на життя селян? 

3. Заповніть таблицю «Розвитоê сільсьêоãо ãосподарства на óêраїнсьêих землях». Чомó оêремі 
ãалóзі хараêтерні лише для Наддніпрянсьêої, а інші — тільêи для Західної Уêраїни? Чи є 
ãалóзі, спільні для обох реãіонів? Яê розвитоê сільсьêоãо ãосподарства позначився на 
еêономіці Уêраїни?  

Наддніпрянщина Західна Уêраїна 
  

Галóзі сільсьêоãо ãосподарства: вирощóвання жита, вівса, льонó (для волоêна), льонó 
(для олії), êартоплі, цóêрових бóряêів, пшениці, баштанних êóльтóр; тонêорóнне 
вівчарство, виноãрадарство, садівництво. 

4. На ілюстрації — сêóльптóрна ãрóпа Леоніда Позена «Переселенці». Яêомó сóспільномó 
явищеві присвячена êомпозиція? Що змóшóвало óêраїнців залишати ріднó домівêó? Кóди 
переселялися óêраїнці Наддніпрянщини і Західної Уêраїни в пошóêах êращої долі?  

 
 
 
 
 

 
 

Кóльтóра 

1. Яêе поняття пропóщено ó схемі? Стисло охараêтеризóйте особливості цих êóльтóрних течій. 

 
 
 
 
 
 

селяни-
êріпаêи 

особисто 
вільні 

? 

романтизм ? реалізм 

Напрямêи мистецтва 
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2. Що пов’язóє поемó «Енеїда» та оперó «Запорожець за Дóнаєм»? Коли вони бóли написані? 
Хто їхні автори? Чомó їхня поява мала особливе значення для óêраїнців?  

3. Заповніть таблицю «Діячі óêраїнсьêої êóльтóри і наóêи». Чи є серед митців ті, яêі одночасно 
творили в êільêох ãалóзях êóльтóри? Про що це свідчить? 

Літератóра Живопис Театр Мóзиêа Наóêа 
     

Діячі óêраїнсьêої êóльтóри і наóêи: Ілля Мечниêов; Іван Франêо;  Тарас 
Шевченêо; Марêо Кропивницьêий; Миêола Леонтович; Іван Трóш; Данило 
Заболотний;  Іван Айвазовсьêий; Ольãа Кобилянсьêа; Іван Пóлюй;  Леся 
Уêраїнêа; Михайло Вербицьêий; Миêола Пимоненêо; Аãатанãел Кримсьêий;  
Миêола Лисенêо; Іван Карпенêо-Карий; Соломія Крóшельницьêа; Гриãорій 
Квітêа-Основ’яненêо;  Миêола Садовсьêий; Ілля Рєпін; Остап Вересай; 
Марія Заньêовецьêа; Олеêсандр Потебня; Євãен Гребінêа; Михайло Щепêін; 
Михайло Остроãрадсьêий; Серãій Васильêівсьêий. 

4. На світлинах А та Б зображені зразêи монóментальної сêóльптóри ХІХ століття. Яêим 
історичним особистостям присвячено пам’ятниêи? З яêими подіями пов’язані ці 
особистості? Чи мали відлóння ó ХІХ ст. події минóвшини, пов’язані з ними?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соціальна сфера 

1. Яêе поняття пропóщено ó схемі? Стисло охараêтеризóйте, яê сформóвалися нові верстви 
населення. 

 
 
 
 
 
 

 
2. Що пов’язóє сім’ї Терещенêів, Харитоненêів, Симиренêів, Яхненêів? Яêе їхнє соціальне 

походження? Чоãо вони досяãли ó житті? Чомó їх називають меценатами?  

 

? інтеліãенція бóржóазія 

Нові 
верстви 
населення 

А Б 
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3. Заповніть таблицю «Соціальні протести селян ó першій половині ХІХ століття». Що бóло 

причиною протестів селян? Яêі резóльтати цих вистóпів? Чи відбóвалися подібні протести ó 
дрóãій половині ХІХ століття? 

Наддніпрянщина Західна Уêраїна 
 1813–1835 рр.  1810–1825 рр. 
 1819 р.  1831 р. 
 1829 р.  1843–1844 рр. 

сêарãи на поміщиêів до державних óстанов, потрави пансьêих посівів,  
підпали поміщицьêих маєтêів та підприємств, втечі селян, 

розправи над сільсьêою старшиною, відмова сплачóвати державні податêи, 
псóвання знарядь праці, бойêот реêрóтсьêих наборів  

Найбільші селянсьêі вистóпи: 1) повстання під проводом Лóê’яна Кобилиці; 
2) повстання війсьêових поселенців ó Шебелинсьêій слободі; 3) повстання 
під проводом Устима Кармалюêа;  4) «холерні бóнти»; 5) повстання 
війсьêових поселенців ó Чóãóєві; 6) піднесення опришêівсьêоãо рóхó. 

 

4. Історична задача. Обчисліть, яêі продóêти харчóвання моãли придбати за місячнó зарплатó 
êваліфіêовані та неêваліфіêовані робітниêи Наддніпрянщини на початêó ХХ століття. Чи 
достатньо цих êоштів для óтримання сім’ї? Сêільêи потрібно бóло витратити на щоденний 
доїзд до роботи?  

Плата за продóêти харчóвання (ó середньомó в Російсьêій імперії) 
Продóêти,  

ваãа ó фóнтах (409,5 ã) 
Вартість Продóêти,  

ваãа ó фóнтах 
Вартість 

Гречêа 10 êоп. Картопля (десятоê)  5 êоп. 
Мóêа  8 êоп. Морêва (штóêа)  1 êоп. 
Рис  12 êоп. Капóста  5 êоп. 
Цóêор 12 êоп. Кóрêа (штóêа) 70 êоп. 
Сіль   2 êоп. Риба 25–45 êоп. 
Масло 56 êоп. Яблóêа  3 êоп. 
Сметана 28 êоп. Хліб (черствий хліб)  4 êоп. 
М’ясо (ãрóдинêа) 22 êоп. Яйце (штóêа)  3 êоп. 

Проїзд êонêою — від 3 до 5 êопійоê за станцію і 7 êопійоê з білетами ó разі 
пересадêи. Елеêтричний трамвай — по 5–6 êоп. за станцію. 

Місячна зарплата (ó середньомó в Російсьêій імперії) 
Вантажниê, сплавниê (на Дніпрі ó Києві), робітниêи на миловарні 
та пробêовомó заводі 

близьêо 20 рóб. 

Неêваліфіêовані робітниêи на металóрãійних та металообробних 
заводах 

20–35 рóб. 

Висоêоêваліфіêовані робітниêи (тоêарі, слюсарі, фрезерóвальниêи, 
елеêтротехніêи) на металóрãійних та металообробних заводах 

75–120 рóб. 
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Сóспільно-політичний рóх 

1. Яêе поняття пропóщено ó схемі? Стисло охараêтеризóйте особливості êожноãо з етапів. 

 
 
 
 
 
 
 
1830-ті–1840-ві рр.                  1860-і рр.–êінець ХІХ ст.      êінець ХІХ ст.–1917 р. 

 

2. Що пов’язóє ãазети «Зоря ãалицьêа» та «Хлібороб»? Коли й де вони їх видавали? Що стало 
передóмовою їхньоãо видання? Яê їх вплив позначився на сóспільномó житті? 

3. Заповніть таблицю «Ідейна спрямованість політичних партій в Уêраїні». Партії яêої 
спрямованості мали більшó підтримêó в Наддніпрянщині, а яêі — ó Західній Уêраїні? Що 
цьомó сприяло? 

Ідея автономії  Ідея самостійності Соціалістичні ідеї 
   

Партії: Рóсьêо-óêраїнсьêа радиêальна партія, Уêраїнсьêа національно-
демоêратична партія, Уêраїнсьêа соціал-демоêратична партія, Революційна 
óêраїнсьêа партія, Уêраїнсьêа народна партія, Уêраїнсьêа соціал-
демоêратична спілêа, Уêраїнсьêа демоêратично-радиêальна партія, Уêраїнсьêа 
соціал-демоêратична робітнича партія. 

4. На світлинах зображено членів Кирило-Мефодіївсьêоãо братства (А) і «Братства 
тарасівців» (Б). Коли й де виниêли ці орãанізації? Хто ініціював їх створення? У чомó 
вони вбачали метó своєї діяльності? Яêе значення діяльності цих товариств для 
óêраїнсьêоãо сóспільно-політичноãо рóхó?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Б 

політичний ? 

Етапи 
національноãо 
відродження 

фольêлорно-
етноãрафічний 
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Уêраїнсьêі землі ó міжнародних відносинах 
1. Яêа подія пропóщена ó схемі? Стисло охараêтеризóйте óчасть óêраїнців ó російсьêомó та 

польсьêомó визвольних рóхах ХІХ ст. 

 
 
 

 
 
 
 

ãрóдень 1825–січень 1826 рр.         1830–1831 рр.                       1863–1864 рр. 

2. Яêа подія пов’язóє óêраїнсьêоãо дворянина Василя Капніста та прóссьêоãо êанцлера Евальда 
Герцберãа? Коли відбóлася ця подія? Яêі її причини і наслідêи? 

3. За допомоãою підêазоê завершіть таблицю «Уêраїна ó російсьêих війнах ХІХ ст.».  
Критерії  Російсьêо- 

тóрецьêа 
Франêо-
російсьêа 

Російсьêо- 
тóрецьêа 

Кримсьêа 
(Східна) 

Хронолоãічні межі 1806–1812 рр. 1812 р. 1828–1829 рр. 1853–1856 рр. 
Перебіã на території 
Уêраїни 

Бессарабія Волинь – Крим та      
Півд. Уêраїна 

Наслідêи для Уêраїни     

Наслідêи: 1) «Київсьêа êозаччина»; 2) до Росії відійшло межиріччя Дністра 
та Прóта — Бессарабія із заселеними óêраїнцями Хотинсьêим, Ізмаїльсьêим і 
Аêêермансьêим повітами;  3) до Росії відійшло ãирло Дóнаю та східне 
óзбережжя Чорноãо моря; 4) «Похід ó Таврію по волю»; 5) ліêвідація 
Задóнайсьêої Січі; 6) Південна Бессарабія та ãирло Дóнаю óвійшли до 
Молдовсьêоãо êнязівства; 7) Бессарабія приєднана до Новоросійсьêоãо ãенерал-
ãóбернаторства; 8) до Росії відійшла територія Королівства (Царства) 
Польсьêоãо із заселеними óêраїнцями Холмщиною, Підляшшям, Надсянням. 

4. На світлинах А, Б та В зображені óêраїнсьêі жінêи, яêі досяãли світовоãо визнання. Хто 
зображений на світлинах? Яêі їхні досяãнення?  Помірêóйте, яêа роль жінêи в історії 
Уêраїни Новоãо часó. 

 
 
 
 
 

 

? Деêабристсьêий 
рóх 

Уêраїнці ó російсьêомó  
та польсьêомó сóспільних рóхах 
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повстання 

В Б А 



 
 284 

Словниê понять і термінів 
Автономізм — праãнення до оêремоãо самоóправління, відмежóвання від центральної 

влади ó межах федеративної держави. 
Азовсьêе êозацьêе війсьêо — війсьêове формóвання, створене російсьêим óрядом ó 

1828 р. з частини êозаêів Задóнайсьêої Січі, яêі вернóлись із османсьêих володінь 
під орóдою отамана Йосипа Гладêоãо.  У 1862—1864 рр. частинó êозаêів силоміць 
переселили на Кóбань, а рештó — в 1866 р. перевели в селянсьêий стан. 

«Бóдителі» — аêтивісти національноãо, êóльтóрноãо й мовноãо відродження ó середовищі 
слов’янсьêих народів. На Заêарпатті бóдителями називали Олеêсандра Дóхновича, 
Іоаніêія Базиловича, Михайла Лóчêая. 

«Весна народів» — революції (1848–1849 рр.) ó Європі, яêі бóли демоêратичними за 
природою, мали на меті знищення феодальної форми правління і створення 
незалежних національних держав.    

Відрóб — земельна ділянêа в одномó масиві, яêó селяни моãли отримати із земель 
общини. На неї дозволялося перенести ãосподарсьêі бóдівлі та створювати «хóтір». 

Громадівсьêий рóх — виниê ó дрóãій половині ХІХ ст. з ініціативи П. Кóліша, В. Біло-
зерсьêоãо, М. Костомарова, Т. Шевченêа в Петербóрзі; поширився в Уêраїні; мав 
напівлеãальне  êóльтóрницьêе і сóспільно-політичне спрямóвання і бóв спрямований 
на відродження національної свідомості через просвітницьêó діяльність. 

Деêабристи — дворяни-революціонери, яêі в ãрóдні 1825 роêó підняли повстання 
проти самодержавства. За допомоãою зброї праãнóли встановити  
в Росії êонститóційний лад і сêасóвати êріпацтво.  

Діаспора  (ãрец. «розсіювання») — розселення частини народó поза êраїною йоãо 
походження; сóêóпність вихідців з певної êраїни та їх нащадêів, яêі проживають за 
межами êорінної батьêівщини на правах національно-êóльтóрної меншини. 

Задóнайсьêа Січ — війсьêово-державна орãанізація êолишніх запорозьêих êозаêів, яêа 
виниêла в нижній течії Дóнаю на території Османсьêої імперії після тоãо, яê ó 
1775 р. російсьêі війсьêа зрóйнóвали Новó Січ. Внóтрішній óстрій бóв таêий самий, 
яê і в Запорозьêої Січі. Проіснóвала Задóнайсьêа Січ до 1828 роêó. 

Земства — орãани місцевоãо самоврядóвання, створені зãідно із земсьêою реформою 
1864 р. Вони бóли заãальностановими виборними орãанами з розпорядчими 
(земсьêі зібрання) та виêонавчими (земсьêі óправи) фóнêціями. Займалися питан-
нями місцевоãо ãосподарства, медицини, народної освіти, місцевоãо зв’язêó тощо.  

Емансипація (лат. emancipatio) — звільнення від залежності, сêасóвання яêихось 
обмежень, зрівняння ó правах. 

Інтеліãенція  (від лат. intelligent (intelligentis) — знавець, фахівець) — соціальна ãрóпа, 
до êотрої належать особи, професійно зайняті розóмовою працею, яêі мають 
відповіднó для таêої праці освітó.  

Кóбансьêе êозацьêе війсьêо — війсьêове формóвання, óтворене російсьêим óрядом 
1860 р. шляхом об’єднання Чорноморсьêоãо êозацьêоãо війсьêа (переважно з 
óêраїнців)  і частини Лінійноãо êозацьêоãо війсьêа (переважно з росіян), яêе  
населяло долинó р. Кóбань. Центр — м. Катеринодар  (нині — м. Краснодар).  

Класицизм — стиль, що наслідóвав êласичні зразêи античності; панóвав ó літератóрі в 
XVII–XVIII ст., мóзиці — ó XVIII–на початêó XIX ст., мистецтві —  
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XVII–середині XIX ст.; в Уêраїні представлений творами Ф. Проêоповича 
(драматóрãія), В. Беретті (архітеêтóра), В. Демóта-Малиновсьêоãо, І. Мартоса (сêóльп-
тóра); елементи êласицизмó притаманні мóзиці М. Березовсьêоãо та Д. Бортнянсьêоãо. 

Київсьêа êозаччина — масовий селянсьêий рóх 1855 р. ó Київсьêій та Черніãівсьêій 
ãóберніях, спрямований проти національної і соціальної політиêи російсьêоãо 
óрядó в Уêраїні, спричинений чóтêами про те, що, записавшись в ополчення (ó 
«êозаêи»), селяни бóдóть звільнені від êріпосної залежності й одержать 
поміщицьêі землі та майно. Селяни сêладали списêи «вільних êозаêів», 
відмовлялися відробляти панщинó і створювали власні виборні орãани 
самоврядóвання («сільсьêі ãромади»). 

Масонство — сóспільний рóх, поширений  ó XVIII–XIX ст. ó Велиêій Британії, 
Франції, США, Росії, Уêраїні та інших êраїнах. Мета масонів — перебóдова світó 
відповідно до ідеалів ãóманізмó і справедливості. Завдання: внóтрішнє 
самовдосêоналення людини з метою об’єднання народів світó в «розóмне 
сóспільство». Їх ãасло: «Свобода, Рівність, Братерство».  

Меценат — баãатий поêровитель наóê і мистецтв, особа, яêа безêорисливо підтримóє 
розвитоê êóльтóри, освіти та бóдь-яêі інші аспеêти ãóманітарної сфери. Слово 
походить від прізвища римсьêоãо баãатія Мецената, êотрий допомаãав митцям. 

Модерн — один з ориãінальних мистецьêих стилів, що виниê на початêó XX століття. 
Йоãо особливістю є виêористання óмисно примхливих, мінливих форм, принципів 
асиметрії на противаãó еêлеêтиці, що повторювала попередні хóдожні стилі. 
Уêраїнсьêі архітеêтори-модерністи праãнóли поєднати новітні технолоãії з 
народними традиціями. Картини і панно модернó розãлядалися яê елементи 
інтер’єрó. Деêоративність стала однією з рис живописó модернó. 

Модернізм — хóдожньо-естетична система, що об’єднала êільêа ідейно-хóдожніх 
напрямêів, течій: еêспресіонізм, êóбізм, фóтóризм, êонстрóêтивізм. В óêраїнсьêомó 
модернізмі сильні впливи  романтизмó. Він став спробою подолання вторинності, 
формою прилóчення до надбань світової цивілізації; символізóвав перехід від 
етноãрафічно-побóтовоãо етапó до національноãо самоóсвідомлення óêраїнців.  

Монополія — 1) панівне становище в яêій-небóдь сфері діяльності; 2) об’єднання 
промисловців, торãовців, банêірів для встановлення êонтролю над переважною 
частиною певної ãалóзі, êільêох ãалóзей еêономіêи з метою збільшення прибóтêів. 

Монополізація еêономіêи — це таêа ситóація на ринêó, êоли ті чи інші сóб’єêти 
займають панівне становище, мають особливе, виêлючне право на виробництво, 
придбання чи продаж певних товарів, або право достóпó до виêористання тих чи 
інших еêономічних ресóрсів. Поширилися з дрóãої половини ХІХ ст.  

Мосêвофіли — представниêи сóспільно-політичної течії в дрóãій половині XIX–на 
початêó XX ст. ó Західній Уêраїні, яêі відстоювали національно-êóльтóрнó, 
державно-політичнó єдність з Росією, не визнавали існóвання óêраїнсьêоãо народó.  

Народовці — представниêи  національної течії  сóспільноãо рóхó Західної Уêраїни в 
дрóãій половині XIX ст.; доводили, що óêраїнці — оêремий народ. Мали на меті: 
зãóртóвати національно-інтелеêтóальні сили для боротьби за єдність óêраїнсьêих 
земель. Орãанізóвали Товариство ім. Т. Шевченêа ó Львові, дрóêарні, товариство 
«Просвіта», представницьêий орãан — «Народнó Радó». 
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Народні віча — зібрання, яêі з 1880 р. сêлиêали на західноóêраїнсьêих землях для об-
ãоворення аêтóальних питань óêраїнсьêої ãромади населеноãо пóнêтó або реãіонó.  

Нація — 1) етнічна спільнота, яêа óтворилася історично в ході формóвання спільної 
території, еêономічних зв’язêів, мови, особливостей êóльтóри і хараêтерó; 2) стійêа 
спільність людей зі сформованою óставленою самосвідомістю своєї ідентичності, 
територіальною, мовною єдністю, особливостями êóльтóри і хараêтерó. 

Національне відродження (óêраїнсьêе) — соціальний та політичний рóх на 
території Російсьêої й Австро-Уãорсьêої імперій, яêий вистóпав за національно-
êóльтóрне відродження й становлення óêраїнсьêої нації.  

Національна  (óêраїнсьêа) ідея — óсвідомлення óêраїнцями себе яê оêремоãо народó 
з власною історією, політичними, еêономічними, êóльтóрними інтересами. Містить 
ó собі праãнення до збереження національноãо існóвання, свободи, незалежності. 

«Нова ера» — óêраїнсьêо-австрійсьêо-польсьêе порозóміння в Галичині ó 1890–1894 ро-
êах. За прояв лояльноãо ставлення до Австро-Уãорсьêої імперії її óряд обіцяв 
створити óмови для вільноãо розвитêó óêраїнсьêої національності. Резóльтати: 
розширення прав óêраїнсьêої мови в адміністрації, сóдах, запровадження 
фонетичноãо правописó в óêраїнсьêих підрóчниêах, заснóвання ó Львівсьêомó 
óніверситеті êафедр óêраїнсьêої літератóри та східноєвропейсьêої історії. 

Партія — політична орãанізація, що виниêла, діє, об’єднóє своїх членів навêоло 
визначеної проãрами, ãасла чи êерівництва; праãне досяãти наміченої мети 
здобóттям державної влади. 

Політизація óêраїнсьêоãо національноãо рóхó — виниêнення та поширення політичних 
партій  на території всієї Уêраїни ó процесі розãортання визвольноãо рóхó  на початêó 
XX ст. Уêраїнсьêі політичні діячі тоãо часó вимаãаючи для своãо народó національних 
прав, політичної свободи й соціальної справедливості. 

Промисловий переворот — еêономічні та соціальні зміни; перехід від манóфаêтóр, 
базованих на рóчній праці, до фабриê, оснащених машинним óстатêóванням, що 
сóпроводжóвався формóванням êласó робітниêів і бóржóазії (êапіталістів). 

Пролетаріат — найбідніший соціальний êлас, яêий не володіє засобами виробництва, 
для яêоãо основним джерелом прибóтêів є продаж власної робочої сили. 

Просвіта — поширення знань (яê процес, таê і відповідна діяльність). Термін бóв 
óживаний ó XIX ст. і на початêó XX ст. (спершó серед óêраїнофілів Галичини). 
«Просвіта» — товариство, що поширювало національнó свідомість на óêраїнсьêих 
землях, засноване в Західній Уêраїні ó 1868 році. 

Професійний театр — виниê на основі аматорсьêоãо театрó в дрóãій половині XIX ст. Бóв 
тісно пов’язаний зі становленням нової óêраїнсьêої драматóрãії, яêó представляли 
Г. Квітêа-Основ’яненêо, І. Котляревсьêий та ін.  

 Радиêали — представниêи ідеолоãічної і сóспільно-політичної течії, яêі праãнóли 
розв’язання всіх соціально-еêономічних проблем, здійснення повних і ãлибоêих 
реформ ó рамêах чинноãо ладó. 

Реалізм — напрям ó літератóрі та мистецтві, яêий сформóвався в середині XIX ст., 
праãнóв об’єêтивно відтворити реальність ó творах з метою зображення світó за 
принципами правдоподібності, ãлибоêоãо розóміння дійсності. 
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Революція — 1) доêорінна яêісна зміна, різêий перехід від однієї стадії розвитêó до 
іншої, яêий приводить до ліêвідації віджилоãо, óтвердження новоãо; 2) радиêальна 
зміна в сóспільстві, політичномó óстрої, зміна державної влади, еêономічної 
системи, пов’язана з примóсом, збройною боротьбою, інêоли бóває мирною. 

Романтизм — ідейний рóх ó літератóрі й мистецтві, що виниê наприêінці 
XVIII століття ó Німеччині, поширився на початêó ХІХ століття в Російсьêій 
імперії. Хараêтерні риси: індивідóалізм, êолоритність, визнання переваãи почóття 
над розóмом, підêреслення історичної місії оêремих народів, творча свобода стилю і 
êомпозиції. 

Селянсьêий страйê — орãанізоване масове або частêове припинення роботи селянами 
чи інша протидія нормальномó (традиційномó) перебіãó сільсьêоãосподарсьêоãо 
виробництва  з метою домоãтися виêонання певних вимоã. 

Смóãа осілості — територія êомпаêтноãо проживання євреїв ó Російсьêій імперії, яêó 
царсьêий óряд визначив з метою запобіãання їх прониêненню ó велиêорóсьêі 
ãóбернії і захистó російсьêоãо підприємництва від єврейсьêої êонêóренції. 

Старорóсини — сóспільний напрямоê, започатêований ó 40-х рр. XIX століття, 
відãалóженням яêоãо стало мосêвофільство, або рóсофільство.  

Страйк — це тимчасове êолеêтивне добровільне припинення роботи працівниêами 
підприємства, óстанови, орãанізації з метою вирішення трóдовоãо êонфліêтó. 

Столипінсьêа аãрарна реформа — система перетворень ó сільсьêомó ãосподарстві 
Російсьêої імперії в 1906—1911 рр., яêó  П. Столипін розробив з метою створення 
сильних ãосподарств фермерсьêоãо типó. Її зміст: рóйнóвання селянсьêої общини, 
передача землі селянам ó приватнó власність. 

Трóдова міãрація — добровільне чи вимóшене переміщення з еêономічних причин 
населення з êраїн постійноãо проживання в інші êраїни. 

«Уêраїнсьêий П’ємонт» — метафора, часто вживана щодо Галичини та її столиці 
Львова. ¥рóнтóється на томó, що П’ємонт бóв тим реãіоном Італії, звідêи почалося 
визволення êраїни від чóжинців і об’єднання італійсьêих земель.  

Уêраїнофіли — сóспільна течія, представниêи яêої підêреслювали свою відданість 
Уêраїні, заціêавленість óêраїнсьêими мовою, êóльтóрою та історією.  

Уêраїнсьêий модерн — один з óêраїнсьêих ориãінальних архітеêтóрних стилів. Виниê 
на початêó XX століття. Побóтóвав і розвивався з 1903 до 1941 р. В йоãо основі — 
народні традиції хатньоãо та церêовноãо бóдівництва й досяãнення óêраїнсьêої 
професійної архітеêтóри, насамперед бароêової. Йоãо хараêтерні елементи: дах із 
заломами, трапецієподібні віêна і двері, барочноãо типó фронтони. 

Хóтір — вид сільсьêоãо поселення, ãосподарство (подвір’я) з належною до ньоãо 
землею; мале сільсьêе, часто однодвірне поселення поза селом. 

Чорносотенці — збірна назва для низêи російсьêих монархічних і óльтранаціона-
лістичних орãанізацій, яêі виниêли після 1905 р. Назвó взяли від низовоãо 
нижньоãородсьêоãо ополчення Смóтноãо часó під проводом Кóзьми Мініна. 
Вистóпали за збереження самодержавства на основі формóли «Православ’я, 
Самодержавство, Народність». Здійснювали терор проти інаêодóмців. 
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Петлюра  
Симон 203 

Пимоненêо  
Миêола 267 

Потебня  
Олеêсандр 254 

Пóлюй 
Іван 254 

Чóбинсьêий 
Павло 141 

Шашêевич  
Марêіян 77 

Шевченêо  
Тарас 47 

Шептицьêий  
Андрей 241 

Яхимович  
Гриãорій 73 

Алчевсьêа  
Христина 140 

Барвіноê  
Ганна 48 

Браницьêа  
Олеêсандра 99 

Волêонсьêа  
Марія 39 

Крóшельницьêа  
Соломія 263 

Оêóневсьêа-
Морачевсьêа 
Софія 238 

Романчóê  
Юліан 171 

Садовсьêий  
Миêола 261 

Трильовсьêий 
Кирило 232 

Франêо 
Іван 177 

Чиêаленêо  
Євãен 196 

Федьêович 
Юрій 172 
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Переліê пам’ятоê архітеêтóри та образотворчоãо мистецтва,  

обов’язêових для розпізнавання.  

Образотворче мистецтво 

Рєпніна  
Варвара 85 

Рóсова
Софія 251  

Сêоропадсьêа- 
Милорадович  
Єлизавета 169 

Уêраїнêа  
Леся 258  

Шашêевич  
Юлія 68  

Дівчина з Поділля. 
В. Тропінін 

Катерина. 
Т. Шевченêо, 1842 р. 

Автопортрет. 
Т. Шевченêо, 1840 р. 

Офорт із серії «Живописна Уêраїна». 
Видóбицьêий монастир.  Т. Шевченêо 

Офорт із серії «Живописна Уêраїна». 
Свати. Т. Шевченêо 
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Запорожці пишóть листа тóрецьêомó сóлтанові. 
І. Рєпін, 1880–1891 рр. 

Козаêи в степó.  
С. Васильêівсьêий, 1890 р. 

Пам’ятниê  
А. де Рішельє  
в Одесі, 1828 р.  

Святочне ворожіння. 
М. Пимоненêо, 1888 р. 

Портрет Лесі Уêраїнêи. 
І. Трóш, 1900 р. 

Дівчина в червономó 
êапелюсі. О. Мóрашêо, 

1902–1903 рр. 

Пам’ятниê êнязеві 
Володимирó в Києві, 

1850–1853 рр. 

Пам’ятниê Боãданові Хмельницьêомó 
в Києві. М. Миêешин, 1888 р. 

Палацово-парêовий ансамбль. Садиба  
Г. Тарновсьêоãо в Качанівці.               

В. Штернберã, 1837 р. 
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Архітеêтóра 

Резиденція православних митрополитів Бóêовини 
і Далмації ó Чернівцях, 1864–1873 рр. 

Володимирсьêий собор ó Києві, 
1862–1896 рр. 

«Бóдиноê з химерами» (Владислава 
Городецьêоãо) в Києві, 1901–1903 рр. 

Бóдиноê Полтавсьêоãо ãóбернсьêоãо земства,              
1903–1908 рр. 

Бóдівля Київсьêоãо óніверситетó,   
1837–1842 рр.                 

Бóдівля оперноãо театрó в Одесі,      
1883–1887 рр. 

Бóдиноê страховоãо 
товариства «Дністер»    

ó Львові, 1905–1906 рр. 
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Вплив наóêово-технічної революції на життя óêраїнців 

 
Автомобіль — самохідна êолісна 
машина, що приводиться в рóх 
встановленим на ній двиãóном. На 
фото — автомобільна проãóлянêа 
Ялтою, 1913 р. 

 

 

 

 
 
Велосипед — транспортний засіб, яêий 
приводить ó рóх сила людсьêих м’язів, 
що передається на ведóче êолесо. 
Попóлярністю на Західній Уêраїні 
êористóвалися велосипеди анãлійсьêої 
фірми «Ровер». 

 

 

 
 
 
 

Грамофон — прилад для записóвання 
і відтворення звóêів на ãрамофонній 
платівці. Перші ãрамплатівêи зі співом 
óêраїнсьêою мовою бóли випóщені 
1899 р. ó  Лондоні. 

 
 
 
 
 

Кінетосêоп Йосипа Тимченêа. Сóчасна 
реêонстрóêція. 1893 р. в Одесі Йосип 
Тимченêо винайшов і сêонстрóював 
прототип сóчасноãо êінознімальноãо та 
апаратó для êінопроеêції. 

 

 

 
 
 
 

Лампа Пóлюя та перший ó світі 
знімоê êисті рóêи, зроблений 
Іваном Пóлюєм. Лампа Пóлюя — 
основа рентãенівсьêоãо приладó.   

 

 

 

 

Лампа розжарювання  — 
освітлювальний прилад, де світло 
випромінюється провідниêом, 
наãрітим елеêтричним стрóмом. Іван 
Пóлюй вдосêоналив нитêó 
розжарення, що збільшило термін 
êористóвання лампою. 

  
 
 
 
 
 

Літаê (аероплан) — літальний   
апарат, важчий за повітря для польотів 
в атмосфері за допомоãою  двиãóна та 
нерóхомих êрил. 1913 р. êиянин Іãор 
Сіêорсьêий сêонстрóював перший ó 
світі чотиримоторний літаê «Рóсьêий 
витязь» (дрóãа назва «Гранд»). 

 

 

 

 

Паровоз  — лоêомотив, що 
виêористовóє паровó 
машинó яê двиãóн. Завдяêи паровозó 
з'явився залізничний транспорт. 
Перша на óêраїнсьêих землях 
залізнична лінія з’єднала Львів та 
Перемишль (1861 р.). 

 

 

 

 

Пароплав — сóдно, що приводиться в 
рóх паровою машиною або паровою 
тóрбіною. Перший в Уêраїні пароплав  
«Бджілêа» з’явився 1823 р. на 
Черêащині. Перший металевий 
пароплав на Дніпрі — «Уêраїнець» — 
бóв випóщений 1853 р. на заводі 
Яхненêів і Симиренêа на Черêащині. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Телеãраф  — засіб передачі інформа-
ції по дротах або по інших êаналах 
зв'язêó за допомоãою азбóêи Морзе  — 
через відтворення ãрафічних знаêів 
êомбінацією êрапоê і тире. Видатним 
дослідниêом бездротовоãо телеãрафó в 
Уêраїні бóв êиянин Семен 
Ейзенштейн. 

 

 

 

 

Телефон — вид елеêтрозв'язêó, що дає 
змоãó передавати і приймати мовлення 
на відстань за допомоãою елеêтричних 
сиãналів (що передаються дротами) 
або радіосиãналів. На початêó 80-х рр. 
XIX ст. телефонний зв’язоê бóло 
встановлено в Одесі, а зãодом — ó 
Львові, Києві, Харêові. 

 

 

 

 

Трамвай  — наземний рейêовий вид 
місьêоãо транспортó, двиãóни яêоãо 
живляться від підвісної êонтаêтної 
мережі. Трамвай винайшов óêраїнсь-
êий винахідниê Федір Піроцьêий. 
Перший елеêтричний трамвай ó 
Російсьêій імперії запóстили 1892 р. ó 
Києві. 

 

1. Помірêóйте. Яê перелічені вище винаходи змінили життя óêраїнців? 
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Цей підручник створено в результаті реалізації проекту 
«Різнорівневий підручник з історії України для 9 класу» 

 
Координатор проекту Леся Іванівна Мочкіна, методист відділу гуманітарних дисциплін 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (Луцьк). 
Науковий редактор Ігор Борисович Гирич — доктор історичних наук, завідувач відділу 

джерелознавства нової історії України Інституту української археографії та джерелознавства              
ім. М. С. Грушевського НАН України. 

Авторський колектив: 
Ігор Олегович Бурнейко — вчитель ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Підбереззя Горохівського р-ну 

Волинської обл.; спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії; 
Ганна Миколаївна Хлібовська — кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії  

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк); 
Марія Євгенівна Крижановська — вчитель комунального закладу «ЗОШ І–ІІ ступенів    

№ 11–колегіум Луцької міської ради»; спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії (Луцьк); 
Оксана Володимирівна Наумчук — вчитель НВК «Ківерцівська ЗОШ І ступеня – Ківерцівська 

районна гімназія»; спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист (Ківерці). 
Експерти: 
Сергій Григорович Водотика — доктор історичних наук, професор кафедри історії України та 

методики викладання Херсонського державного університету; 
Світлана Миронівна Мазак — вчитель Черніївської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. 

Тисменицької районної ради Івано-Франківської обл., вчитель-методист; 
Антоніна Вікторівна Пономаренко — учитель історії та правознавства Руськополянської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Черкаської районної ради Черкаської обл., вчитель-
методист. 

Партнери проекту: 
Віктор Олександрович Мисан — заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з навчальної роботи комунального закладу «Школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів 
«Рівненський обласний ліцей» Рівненської обласної ради;.  

Володимир Васильович Пришляк —  кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та 
новітньої історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
(Луцьк); 

Оксана Миколаївна Карліна — кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк); 

Роман Володимирович Гоман — вчитель Реклинецької ЗОШ І–ІІІ ступенів Сокальського р-ну 
Львівської обл., спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії; 

Степан Едуардович Мойса — вчитель комунального закладу «ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 Луцької 
міської ради»; спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України; 

Алла Олександрівна Левшонюк —  вчитель комунального закладу «ЗОШ І–ІІ ступенів  
№ 11– колегіум  Луцької міської ради»; спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель.  

 
Учасники проекту висловлюють щиру вдячність усім, хто сприяв його реалізації: 

відділу освіти і науки Горохівської РДА, зокрема начальнику Вікторові Івановичу Білику,  
зав. методкабінетом Олесі Феофілівні Вітинській, методисту Клаві Денисівні Янюк; методисту 
управління освіти Луцької міської ради Ірині Станіславівні Савчук; методисту відділу освіти  
Ківерцівської райдержадміністрації Надії Макарівні Величко; дирекції ЗОШ І–ІІІ ступенів 
с. Підбереззя, зокрема директору Людмилі Василівні Колесник, заступнику з навчально-виховної 
роботи Світлані Василівні Грицюк; дирекції комунального закладу «ЗОШ І–ІІ ст. №11–колегіум 
Луцької міської ради», зокрема директору Марії Хомівні Мороз, заступнику директора з навчально-
виховної роботи Оксані Володимирівні Омелян; дирекції НВК «Ківерцівська ЗОШ І ступеня– 
Ківерцівська районна гімназія», зокрема директору  Людмилі Семенівні  Кацевич,  заступнику з 
навчальної роботи  Олені Валеріївні Миронюк.  



 

Навчальне видання 
 

Бóрнейêо Іãор Олеãович 
Хлібовсьêа Ганна Миêолаївна 

 Крижановсьêа Марія Євãенівна 
Наóмчóê Оêсана Володимирівна   

 
 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 
 

Підрóчниê для 9 êласó  
заãальноосвітніх навчальних заêладів 

 
Реêомендовано Міністерством освіти і наóêи Уêраїни 

 
Видано за рахóноê державних êоштів. Продаж заборонено. 

 
 

Головний редаêтор Іван Білах 

Наóêові êонсóльтації та редаãóвання  
Іãоря Гирича, доêтора історичних наóê 

Комп’ютерне верстання Марії Лоãош 

Дизайн Інни Малявсьêої 
 

Підписано до друку 5. 06. 2017 р. Формат 70х100 1/16.  
Папір офсетний.  Гарнітура Petersburg. Друк офсетний.  

Умовно-друк. арк. 23,976. Облік.-видавн. арк. 26,3.  Наклад 35901 прим. Зам. № 2 
 

ТзОВ «Видавництво Астон» 46006, м. Тернопіль, вул. Гайова, 8  
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів  

видавничої справи ТР №28 від 09.06.2005 р. 
www.aston.te.ua, e-mail: tovaston@gmail.com 

 



Хронолоãічна таблиця  
Дата Подія 

1772 р. Приєднання Східної Галичини до Австрійсьêої імперії  
1774 р. Приєднання до Австрійсьêої імперії Північної Бóêовини, 

до Російсьêої імперії — межиріччя Бóãó та Дніпра 
1783 р. Входження Кримсьêоãо ханства до Російсьêої імперії  
1791 р. Входження межиріччя Бóãó та Дністра до Російсьêої 

імперії 
1793 р.   Входження до Російсьêої імперії Правобережної 

Київщини, Східної Волині, Поділля 
1795 р. Входження Західної Волині до Російсьêої імперії  
1798 р. Видання «Енеїди» І. Котляревсьêоãо 
1805 р. Відêриття óніверситетó в Харêові 
1812 р.   Приєднання Бессарабії до Російсьêої імперії  
1816 р. Створення освітньоãо товариства ãалицьêих ãреêо-

êатолицьêих священиêів 
1815 р.   Входження території Холмщини, ó сêладі Королівства 

(Царства) Польсьêоãо, до сêладó Російсьêої імперії 
1828 р. Ліêвідація Задóнайсьêої Січі 
1829 р.   Входження території ãирла Дóнаю до сêладó Російсьêої 

імперії 
ãрóдень 1825–
січень 1826 рр. 

Повстання Черніãівсьêоãо полêó 

1830–1831 рр. Польсьêе визвольне повстання 
1834 р. Відêриття óніверситетó в Києві 
1833–1837 рр. Діяльність «Рóсьêої трійці» 
1837 р. В Бóдапешті видано альманах «Рóсалêа Дністровая» 
1839 р. Царсьêа влада ліêвідóвала ãреêо-êатолицьêó церêвó 

на Правобережжі 
1840 р. Перше видання «Кобзаря» Т. Шевченêа 
1846–1847 рр. Діяльність Кирило-Мефодіївсьêоãо братства 
1848 р. Сêасóвання панщини в Галичині; видання першої 

óêраїномовної ãазети «Зоря Галицьêа» 
1848–1851 рр. Діяльність Головної Рóсьêої Ради 
1853–1856 рр.   Кримсьêа війна 
1859 р.   Створення Київсьêої ãромади 
19 лютоãо  
1861 р. 

Царсьêий маніфест про сêасóвання êріпосноãо права 
в Російсьêій імперії 

1861–1862 рр.   Видавали жóрнал «Основа» 
1863 р. Валóєвсьêий цирêóляр 
1863–1864 рр. Польсьêе національно-визвольне повстання 



1865 р. Відêриття Новоросійсьêоãо óніверситетó 
1868 р. Створення ó Львові товариства «Просвіта» 
1873–1876 рр. Діяльність «Південно-Західноãо відділó Російсьêоãо 

ãеоãрафічноãо товариства» 
1876 р. Емсьêий óêаз 
1873 р. Створення ó Львові Літератóрноãо товариства  

ім. Т. Шевченêа 
1875 р. Відêриття Чернівецьêоãо óніверситетó 
1890 р. Створення Рóсьêо-óêраїнсьêої радиêальної партії 
1891–1898 рр.   Діяльність «Братства тарасівців» 
1892 р. Створення Наóêовоãо товариства ім. Т. Шевченêа 
1899 р. Створення Уêраїнсьêої Національно-демоêратичної 

партії та Уêраїнсьêої соціал-демоêратичної партії 
1900 р. Створення Революційної óêраїнсьêої партії (РУП), 

першої політичної партії Наддніпрянсьêої Уêраїни 
1900 р. Обрання А. Шептицьêоãо митрополитом óêраїнсьêої 

ãреêо-êатолицьêої церêви 
1900 р.   Створено спортивно-ãромадсьêó орãанізацію «Січ» 
1902 р.   Утворено Уêраїнсьêó народнó партію (УНП) 
1904 р. Створені УДП, УРП, УСДС 
1905 р.   Утворено УСДРП 
1905 р.   На Бóêовині створено молодіжнó спортивнó орãанізацію 

«Союз січей» 
1905–1907 рр. Відбóлася перша революція в Російсьêій імперії 
1905 р.,  
червень 

Повстання на панцерниêó «Князь Потьомêін– 
Таврічесьêий» 

1905 р., 
листопад 

Повстання моряêів Севастополя, вистóп саперів ó Києві 

1905 р., ãрóдень Повстання селян ó Велиêих Сорочинцях 
1905 р. Початоê видання першої óêраїномовної ãазети 

в Російсьêій імперії «Хлібороб» 
1907 р.   в Австрійсьêій імперії запроваджено заãальне виборче право 
1907 р.   Впровадження в Австро-Уãорсьêій імперії заãальноãо 

виборчоãо права для чоловіêів 
1908 р. Створення Товариства óêраїнсьêих постóповців (ТУП) 
1909 р.   У Чернівцях створена селянсьêа партія «Рóсьêа Рада» 
1906–1911 рр.,  
9 листопада 

Столипінсьêа аãрарна реформа 

1911–1913 рр. «Справа Бейліса» 
1911 р.   Утворено товариство «Пласт» 
1912 р.   Утворено товариство «Січові стрільці» 
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