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Мета:
• визначити особливості розвитку української 

культури кінця XVIII -  першої половини XIX ст., 
охарактеризувати основні досягнення українців 
у галузі освіти, науки та літератури; повторити 
й узагальнити знання з української літератури;

• розвивати в учнів уміння працювати з доку
ментами, таблицями, складати порівняльну ха
рактеристику та зіставляти інформацію з різних 
історичних джерел;

• виховувати в учнів естетичні смаки й упо
добання.

Цільові завдання:
• визначати особливості розвитку культури 

України кінця ХУШ -  першої половини XIX ст.;
• порівнювати розвиток освіти на українських 

землях під владою Австрійської та Російської ім
перій;

• охарактеризувати основні досягнення україн
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• розкрити здобутки тогочасної української л і
тератури.
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Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ
І. Актуалізація знань та мотивація діяль

ності.
Вступна бесіда вчителя:
• Пригадайте, в яких умовах розвивалась 

українська культура в другій половиніXVIII ст.?
Учень. В Україні у другій половині XVIII ст. 

відбувався процес подальшого наступу росій
ського уряду на автономію Гетьманщини, що 
завершилось ліквідацією інституту гетьман
ства та Запорозької Січі. Усе це не могло не 
вплинути на розвиток усіх галузей української 
культури.

Учитель. Які риси вирізняли розвиток освіти?
Учень. В Україні у другій половині XVIII ст. 

склалася багаторівнева система освіти, завдя
ки якій зростав рівень освіченості різних верств 
населення, а разом із цим і значущість націо
нальної культури в системі європейської куль
тури. Львівський університет, Києво-Могилян- 
ська академія як осередки розвитку філософії, 
науки, мистецтва склали фундамент вищої осві
ти в Україні, сприяли формуванню світоглядних 
орієнтирів сучасників, засвоєнню та укоріненню 
прогресивної світової суспільної думки, посилен
ню значущості національних досягнень.

Учитель. Назвіть імена видатних пред
ставників української культури другої полови
ни XVIII ст.

Учень. Видатними представниками цього пе
ріоду були І. Некрашевич, Григорій Сковоро
да, М. Тереховський і М. Амбодик-Максимович, 
А. Веделя, Д. Бортнянський та Д. Левицький.

Учитель. Які нові явища вирізняли розвиток 
літератури другої половини XVIII ст.?

Учень. Цікавим явищем тогочасної літерату
ри став розвиток української історико-мемуарної 
прози. Важливе місце в літературі другої полови
ни XVIII ст. займають поетичні твори.

Учитель. Які архітектруні стилі переважа
ли в Україні у цей період?

Учень. У  цей період активно розвивається 
українське бароко, а у середині XVIII ст. в україн-
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ську архітектуру прийшов новий західноєвро
пейський стиль рококо.

Учитель. Отже, українська культура другої 
половини XVIII ст. продовжувала розвиватися. 
Але вже наприкінці століття українська культу
ра починає втрачати свій самобутній характер, 
її видатних представників було інтегровано до 
російської культури, а вона сама стала набува
ти рис провінційної. Також залежність західно
українських земель від імперії Габсбургів теж зу
мовило її особливості в подальшому розвитку, які 
ми розглянемо на уроці.

П. Засвоєння нових знань.
План уроку

1. Умови розвитку культури на українських 
землях.

2. Освіта.
3. Наука.
4. Література.

1. Умови розвитку культури на українських 
землях.

Під час розгорнутої характеристики з ви
користанням структурної схеми та схе
ми еволюції, порівняльної таблиці вчитель 
окреслює особливості та умови розвитку куль
тури в українських землях кінця XVIII -  першої 
половини XIX ст.

Основні умови розвитку культури України кін
ця XVIII ст. -  першої половини XIX ст. визнача
лись такими змінами:

• по-перше, становленням модерної україн
ської культури, що припадає на період україн
ського національного відродження:

• по-друге, перебуванням українських земель 
під владою Австрійської та Російської імперій:

• по-третє, початком промислової революції.

Негативно позначалися на розвитку культу
ри в українських землях у складі двох імперій кін
ця XVIII -  першої половини XIX ст.:

• по-перше, відсутність власної державності;
• по-друге, національне гноблення:
• по-третє, імперські кордони, що роз’єднували 

єдину етнічну українську територію;
• по-четверте, від’їздом талановитих україн

ців, змушених через відсутність умов реалізува
ти себе на Батьківщині шукати кращих можли
востей в імперських столицях.

Національно-культурна політика Російської 
імперії у Наддніпрянській Україні поєднувала за
ходи, які здійснювалися жорстокими адміністра
тивними засобами:

• по-перше, русифікації;
• по-друге, культурної асиміляції.

Отже, Наддніпрянська Україна під російською 
владою перетворювалася на одну з пересічних 
провінцій імперії. Тому багато досягнень того
часних українських культурних діячів зарахову
вали до російської культури.

Розкриваючи ознаки розвитку культури на 
західноукраїнських землях, учитель використо
вує, наприклад, міркування:

У складних умовах розвивалася культура на 
західноукраїнських землях, підпорядкованих ав
стрійським Габсбургам. У  чому це виявлялось? 
Так, українці потерпали від онімечування, яке 
поєднувалося з полонізацією у Східній Галичи
ні, мадяризацією в Закарпатті та румунізацією 
в Північній Буковині Оскільки у складі Австрій
ської імперії за західноукраїнськими землями 
зберігалося другорядне становище щодо інших 
провінцій, тому русинські культурні діячі змуше
ні були шукати можливості прояву своїх здібнос
тей за межами рідного краю.

Разом з тим, денаціоналізації та асиміляції га
лицьких і закарпатських українців чинила опір 
греко-католицька церква.

Отже, онімечення, полонізація і мадяризація 
українців у складі Австрійської монархії негатив
но впливали на розвиток української культури, 
спричинивши процеси денаціоналізації та аси
міляції.

Таблиця
Українські зем лі у 
складі Російської 

імперії

Західноукраїнські землі 
у складі Австрійської 

імперії
Спільне • Р уси ф іка ц ія  та 

а си м іл я ц ії у кр а їн сь ко ї 
кул ьтури  ж о р с то ки м и  
ад м ін іс тр а ти вн и м и  
засобам и;

• кул ьтурн і д іяч і 
Н а д д н іпр ян сько ї Укра їни  
зм у ш е н і були ш укати  
м о ж л и во с т і прояву 
своїх  зд іб ностей  за 
м еж ам и  р ід но го  краю

• О н ім ечування, 
пол он ізац ія  у  С хідній 
Галичині, мадяризац ія  
в Закарп атт і та 
рум ун ізац ія  в П івн ічн ій  
Б уковин і;

• р у си н с ьк і кул ьтурн і 
д іяч і зм у ш е н і були 
ш укати  м о ж л и во ст і 
прояву своїх  зд ібностей  
за м еж а м и  р ід но го  
краю

Відмінне Д е нац іонал ізац ії та 
а си м іл я ц ії укра їнц ів  
у  склад і Р осії 
православна церква 
опо р у  не чинила

Д ена ц іо н а л іза ц ії та 
а си м іл я ц ії га л и ц ьки х  і 
за ка р п а тс ьки х  укра їнц ів  
чи ни л а  о п ір  Укра їнська  
гр е ко -ка то л и ц ь ка  
церква

Завдання учням занотувати у зошити 
таблицю.

Використовуючи прийом доведення та ло
гічно-структурну схему, учитель формує уяв
лення в учнів про вплив промислової революції на 
розвиток культури.
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Учитель. Значний вплив на всі сфери сус
пільного життя і, зокрема, на культуру мав поча
ток промислової революції. Так, вона спричини
ла зміни у формах освіти, пов’язані зі зростанням 
потреби в спеціалістах різного фаху; у науці зна
чна кількість відкриттів мали прикладний харак
тер, обумовлений потребами тогочасного життя. 
Письменники й художники у своїх творах зверта
лися до нових явищ суспільного розвитку.

Так, початок промислової революції мав зна
чний вплив на зміни у формах освіти, появи за
кладів, що готували спеціалістів різного фаху; 
у науці, відкриття обумовлювалися потребами 
промисловості й мали прикладний характер; у 
літературі, митці відображали ці нові явища сус
пільного розвитку.

Схема

Завдання учням: занотувати у зошити 
схему.

2. Освіта.
Ознайомлення учнів із розвитком освіти вчи

тель організовує під час розповіді з викорис
танням ієрархічної схеми та хронологічної 
таблиці:

Наприкінці XVIII ст. в Наддніпрянщині стано
вище у сфері початкової освіти було складним. 
Унаслідок зубожіння селян закривалися школи, 
а уряд ними не опікувався. За імперською рефор
мою системи освіти 1803 р. в Наддніпрянщині 
створювалися навчальні заклади трьох типів. По
чаткові парафіяльні училища, де навчали закону 
Божого, арифметики й грамоти, були призначе
ні для дітей представників нижчих верств насе
лення. Початкові повітові училища призначали
ся для дітей «купців, ремісників та інших міських 
обивателів». У  гімназіях навчалися діти дворян, 
чиновників та багатих купців. У  1850 р. у всіх по
чаткових навчальних закладах Наддніпрянщини 
навчалося лише 67 тис. учнів. Більшість населен
ня залишалася неписьменною.

Середню освіту надавали гімназії, навчання в 
яких було платним. Лише їх закінчення забез
печувало право вступу до університету або на 
державну службу. Вихідців із кріпосних селян 
до гімназій та вищих навчальних закладів не

приймали. Протягом першої половини XIX ст. в 
Наддніпрянщині діяло 19 гімназій, де навчало
ся 4 тис. учнів.

На початку XIX ст. в Наддніпрянщині з’явилися 
перші професійні школи -  ремісничі учили
ща, фельдшерські школи, училища торговель
ного мореплавства, садівництва, виноробства, 
бджільництва тощо.

Проміжну ланку між середніми та вищими на
вчальними закладами становили ліцеї, які у своє
му дев’ятирічному курсі поєднували гімназичну 
та університетську програми: Волинський ліцей 
у Кременці (1805 р.), Рішельєвський ліцей в Одесі 
(1818 р.), Гімназія вищих наук у Ніжині (1820 р.).

Єдиним вищим позастановим навчальним за
кладом до 1817 р. залишалася Києво-Могилян- 
ська академія. Спеціальним рішенням уряду в 
1817 р. її ліквідували й створили замість неї ду
ховну академію, що надавала лише вищу бого
словську освіту.

Перший вищий навчальний заклад нового 
типу -  університет -  було відкрито, як ви вже 
знаєте, у 1805 р. у Харкові. Він мав словесний 
(історико-філологічний), юридичний, матема
тичний і медичний факультети. Протягом 1805- 
1851 рр. у ньому здобули вищу освіту 2,8 тис. 
осіб. У  1834 р. був відкритий Київський універ
ситет Св. Володимира, який мав філософський 
та юридичний факультети. Навчання в універ
ситетах тривало чотири роки.

Використовувати українську мову в усіх на
вчальних закладах Наддніпрянщини було забо
ронено.

За імперською реформою системи освіти 1803 р. в Наддніпрянщині створювалися 
навчальні заклади трьох типів:

Поч. X IX  ст. Поява перших професійних шкіл
1803 р. За ім п е р с ько ю  р е ф о р м о ю  систем и  осв іти  

в Н ад д н іпрянщ ин і створю вал ися  навчальні 
закл ади тр ьо х  ти п ів

1805  р. Ун іверситет у  Х арков і

1805  р. В ол и н ськи й  л іцей у  Крем енці

1817 р П еретворення К и є в о -М о ги л я н с ь ко ї академ ії 
на д ухо вн у  акад ем ію

1818 р. Р іш е л ьєвськи й  л іцей  в Одесі

1820  р. Г ім назія  в ищ их  наук у  Н іж и н і
1834 р. Ун іверситет Св. В олодим ира  у  Ки єв і

Завдання учням: занотувати у зошити схе
му.
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Використовуючи пояснення, учитель розкри
ває зміст терміна «університет».

Університет (від латин. -  сукупність) -  ви
щий навчально-науковий заклад, до складу яко
го входить кілька факультетів, де викладається 
певний цикл споріднених наукових дисциплін.

Завдання учням: занотувати у зошити ви
значення терміна.

Уявлення про засновника університету у Хар
кові вчитель формує, використовуючи історико- 
біографічний портрет, а також портрет
ного зображення.

Учитель. «Блажен уже стократно, що випадок 
дав мені можливість зробити хоча б найменше 
добро любій моїй Україні.. -  вважав уродженець 
маєтку Кручик Богодухівського повіту на Харків
щині В. Каразін.

1804 р. Василь Назарович Каразін почав ак
тивно втілювати задум про створення Харків
ського імператорського університету. Він умовив 
місцеве дворянство підтримати ідею заснування 
вищого навчального закладу. Вони спільними зу
силлями зібрали для цього 400 000 рублів. Інші 
пожертвування (купецтва і громадян катерино
славського дворянства та інших) були отримані 
завдяки впливу Василя Назаровича, що залучив

до цієї справи видатних діячів. Він був перекона
ний, що Харків має стати новими Афінами. Але 
через немилість царя Василь Каразін був відсто
ронений від справ університету, навіть на цере
монію відкриття засновника не запросили.

Василь Назарович Каразін свою невичерпну 
енергію реалізовував у різних галузях: був уче
ним, громадським діячем, педагогом, просвіти
телем, засновником першої в Україні школи для 
кріпаків і першої в Європі метеорологічної стан
ції, автором численних праць з хімії, астрономії, 
селекції.

Завдання учням: скласти план історичного 
портрета. . ,

Уявлення про відкриття університету у Ки
єві вчитель формує, використовуючи образну 
розповідь.

Учитель. 15 липня 1834 р., у день св. Воло
димира, відбулося урочисте відкриття універси
тету. О 9 годині ранку всі члени університетської 
спільноти, серед яких були і три щойно зарахова
ні студенти, відвідали Києво-Печерську лавру, де 
богослужіння провів митрополит Київський Єв
геній. Після літургії всі повернулися до універси
тетського будинку, орендованого у І. Корта. При
сутні на урочистостях, серед яких був і ректор 
Київської духовної академії архієпископ Інокен- 
тій (Борисов), заслухали укази царя про засну
вання університету і введення в дію його Тим
часового статуту. З промовою виступив куратор 
Київського навчального округу Є. Ф. фон Брад- 
ке. З глибокою вдячністю за надану імперато
ром можливість здобувати світську вищу освіту у 
Києві висловились губернські предводителі дво
рянства Київщини, Волині, Поділля. Напередод
ні прибулий до Києва ректор М. О. Максимович 
уручив митрополиту Євгенію (Болховитінову), ге
нерал-фельдмаршалу Остен-Сакену, Київсько
му генерал-іубернатору Левашову дипломи По
чесних членів університетської спільноти. З рук 
генерал-фельдмаршала Остен-Сакена три сту
денти отримали шпаги -  символ дворянської (ри
царської) приналежності.

Професор кафедри ботаніки Московського уні
верситету Михайло Олександрович Максимович 
(1804-1873), полтавчанин, став першим ректо
ром університету.

Завдання учням: занотувати дату відкрит
тя університету у Києві

Самостійна робота з джерелами:
З указу про заснування університету у Хар

кові (1803 р.):
«Університет належатиме до числа вищих учи

лищ в імперії, для підготовки юнацтва до громад
ських державних посад.
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На цій підставі в Харківському університеті 
викладатимуться всі ті науки, які відкривають 
шлях до достойного посідання місць різних зван
нях громадянина і вірнопідданого...

...Постачати урядові, присутственні, казенні і 
в закордонній справі посади найдостойнішими 
чиновниками, а також дати освіту негоціантам, 
які роблять честь своїй вітчизні, буде завданням 
відділу цивільних наук.

Харківський університет може впливати на 
освіту і користь усього південного краю Росії».

Із заяви міністра освіти С. Уварова (1834 р.)
«Університет Св. Володимира -  моє творіння. 

Але я першим ліквідую його якщо він не викону
ватиме своєї мети поширювати російську освіту 
і російську національність в ополяченому краю 
Західної Росії».

Завдання учням: відповісти на заптання:
• Які завдання царський уряд ставив перед уні

верситетами в Наддніпрянській Україні?

Ознайомлення учнів зі становищем освіти на 
західноукраїнських землях учитель організовує 
під час розповіді з використанням схеми ево
люції та порівняльної таблиці.

Учитель. На західноукраїнських землях змі
ни в системі освіти відбулися за реформ Марії Те- 
резії та Йосифа II. У  1774 р. було прийнято закон 
про обов’язкову початкову освіту для дітей 5-12 
років. Вони мали право навчатися своєю рідною 
мовою. Згодом запровадили нову систему освіти, 
за якою навчальні заклади поділялися на гімна
зії різних типів.

Після закінчення гімназій, у яких здобували 
середню освіту, випускники мали можливість 
вступу до вищих навчальних закладів -  акаде
мій та університетів. У  всіх навчальних закла
дах, крім початкових, навчання здійснювалося 
німецькою мовою. Держава не фінансувала на
вчальні заклади, утримувалися вони на кошти 
населення й місцевих громад.

/ / — —// -Е -Р ' /у

У Східній Галичині русинам доводилося чини
ти опір спробам поляків зробити початкові шко
ли польськими. Проте поляки в 1805 р. домогли
ся від австрійської влади прийняття рішення про 
передачу всіх початкових шкіл краю під контроль 
римо-католицької церкви. Унаслідок цього поси
лилася полонізація початкової освіти в Галичині. 
Переважна більшість дітей селян-русинів через

важке матеріальне становище батьків узагалі не 
відвідували школу. У  1841 р. в початкових шко
лах Галичини навчалося лише 14 % дітей шкіль
ного віку.

У  Буковині відбувалася румунізація системи 
освіти. Навчання здійснювалося румунською й 
німецькою мовами, українська мова до шкіл не 
допускалася. У  1850 р. в краї діяло 55 шкіл.

У  Закарпатті завдяки зусиллям греко-като- 
лицької церкви існувала найкраща в регіоні 
система народної початкової освіти. Наприкін
ці XVII -  на початку XIX ст. тут діяло близько 
300 шкіл, що утримувалися церковними грома
дами й викладання в яких здійснювалося русин
ською народною мовою. У  всіх інших навчаль
них закладах краю використовували угорську 
мову, що перешкоджало навчатися в них дітям 
русинів. Угорський уряд наполегливо проводив 
мадяризацію Закарпаття. За законом 1844 р., 
в усіх видах шкіл краю запроваджувалася угор
ська мова.

Використовуючи метод доведення, учитель 
формує уявлення в учнів про вплив розвитку 
культури на сфери життя народу.

Учитель. Революція 1848-1849 рр. спричи
нила деякі зміни в ситуації з освітою на західно-
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українських землях. Так, у цей період тут почали 
відкриватися недільні школи для дорослих, де на
вчання здійснювалося українською мовою. У  Га
личині їх було 60, у Закарпатті -  дев’ять. Було 
створено нижчі реальні школи із збільшеним 
трирічним терміном навчання, де учнів ознайом
лювали з основами сільськогосподарських знань -  
садівництвом, бджільництвом тощо.

Отже, зміни, спричинені революцією 1848- 
1849 рр., полягали у появі шкіл, які забезпечува
ли освіту дорослих та надавали професійні зна
ння учням.

Первісне закріплення:
• Які зміни в системі освіти стали наслідком 

революції 1848-1849 рр.?

3. Наука.
Використовуючи розгорнуту характерис

тику і тематичну таблицю, учитель озна
йомлює учнів з видатними вченими та розкри
ває їх досягнення.

Вчений Галузь
діяльності Досягнення

Т и м о ф ій
О сиповськи й
(1 7 6 5 -1 8 3 2 )

А строном ія ,
м атем атика

Д о сл ід ж ув а в  небесн і явищ а, 
створи в  тр и то м ни й  «Курс 
м атем атики»

М ихайло
О строград ськи й
(1 8 0 1 -1 8 6 1 )

М атем атика

А втор 40  праць із 
м атем атичного  анал ізу, 
в ід кр и в  м етод інтегрування 
рац іональних ф ун кц ій  
(м етод  О стр о гр а д сько го ) 
встановив ф о р м ул у  
перетворення інтеграла 
по о б ’єм у  в інтеграл по 
поверхн і

М ихайло
М аксим ович
(1 8 0 4 -1 8 7 3 )

Історія

А втор  п ід р уч н и к ів  для 
студ ентів  «О снови б іол огії»  
та «О снови зо о л о гії» , праць 
«Роздум и про природ у»  
і «систем атика  рослин» , 
переклав у кр а їн сь ко ю  
м овою  «С лово о п о л ку  
Ігорев ім » , уклав три  зб ір ки  
у кр а їн сь ки х  народ них 
п ісень, д о сл ід ж ува в  істор ію  
Києва, П олтави, Переяслава.

М и ко л а  Бекетов 
(1 8 2 7 -1 9 1 1 ) Х ім ія

Дав ф орм ул ю вання  
за ко н у  д ію ч и х  мас, 
описав в ід кр и ти й  ним 
м етод в ідновлення 
металів (ал ю м інотерм ія ). 
О публ ікував понад 
80 наукових  праць, 
започаткував  х а р к ів сь ку  
ф із и ко -х ім іч н у  ш ко л у

В олодим ир
Караваєв
(1 8 1 1 -1 8 9 2 )

М едицина З а сно в ни к у кр а їн сь ко ї 
х ір у р г іч н о ї о ф та л ь м о л огії

М и кол а
Є лл інський
(1 7 9 6 -1 8 5 5 )

Х ірур гія А втор д во то м н о го  
п ід р учни ка  з основ  х ір у р г ії

Уявлення про видатного математика Михай
ла Остроградського вчитель формує, викорис
товуючи прийом опису.

Учитель. Дивлячись на портрет Михайла 
Остроградського та проаналізувавши його зо
внішність, можна зробити такий опис: великий, 
опуклий лоб без волосся свідчить про розум, 
схильності до завоювання визнання, доказом 
цього може слугувати те що Михайло навчав
ся на «відмінно» і, як найкращому випускникові 
Харківського університету 1820 р., йому присвої
ли ступінь кандидата. Тонкі брови видають гор
довитість і амбітність, доказом цього є той факт, 
що Михайло відмовився вчетверте складати іспи
ти для присвоєння йому вченого ступеня канди
дата наук і від диплому університету з вимогою 
викреслити його ім'я зі списків колишніх студен
тів. Невеликі очі відрізняють красномовність і до
питливість, уже в ранньому віці Остроградський 
проявляв зацікавлення до математичних обчис
лень і він вимірював різні предмети: вози, дере
ва, глибину ярів та криниць. Найчастіше сильні 
люди, які самостійно досягають поставлених ці
лей, мають велике і добре окреслене підборіддя, 
підтвердженням цього слугує невпинність Михай
ла Васильовича, який їде навчатися до Парижа, 
вдосконалює свої студії у Колеж де Франс у Пари
жі, де зробив перші серйозні спроби своїх сил у 
математиці й особливо в інтегральному численні, 
за що отримав особливу похвалу від Коші.

Уявлення про видатного хіміка Миколу Беке- 
това вчитель формує, використовуючи істори
ко-біографічну довідку:
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Микола Бекетов народився в дворянській ро
дині. Після закінчення 1-ї Санкт-Петербурзької 
гімназії (1844) вступив на відділення природ
ничих наук філософського факультету Санкт- 
Петербурзького університету. Через два роки 
перевівся до Казанського університету й у 1849 
отримав ступінь кандидата природничих наук. 
Працював у Харківському університеті на кафе
дрі хімії. Один з ініціаторів створення громадської 
бібліотеки в Харкові, Товариства поширення гра
мотності, Товариства допомоги нужденним сту
дентам та ін. Першим дослідив мінеральні води 
хутора Березова під Харковом (нині -  курорт). Під 
час «харківського періоду» опублікував понад 80 
наукових праць, започаткував харківську фізи- 
ко-хімічну школу. Президент Російського фізико- 
хімічного товариства.

Помер 13 грудня 1911 у Санкт-Петербурзі Ро
сійської імперії, похований на Смоленському 
православному кладовищі.

Уявлення про видатного історика та етногра
фа Михайла Максимовича вчитель формує, вико
ристовуючи прийом історичного портрета:

«Не покину, поки згину, мою Україну».

М. Максимович
Максимович Михайло Олександрович (1804- 

1873). Народився 3 вересня 1804 р. на хуто
рі Тимківщина Золотоніського повіту Полтав
ської губернії у родині збіднілого дворянина. 
Початкову освіту здобув у  Золотоніському Бла
говіщенському монастирі, потім вступив до 
Новгород-Сіверської гімназії. По закінченні 
Новгород-Сіверської гімназії 1819 р. вступив на 
філологічне відділення Московського універси
тету. 1823 р. публікує свою першу наукову пра
цю «Про систему рослинного царства». У  травні 
1834 р. М. Максимовича запрошують до щойно 
створеного Київського університету святого Во
лодимира, де він спершу працює професором, 
а з жовтня того ж року стає першим ректором.

1857 р. друкує переклад «Слова про Ігорів похід» 
українською мовою. Іван Франко підкреслював, 
що видання Максимовича мали великий вплив 
на формування патріотизму в багатьох пере
дових людей України. Фундаментальна праця 
Максимовича «Дні і місяці українського селя
нина», статті «Що таке думи» та «Замітки про 
побутові пісні» стали першоосновою етнографії 
як науки. Помер 10 листопада 1873 р. на хуторі 
Михайлова Гора біля с. Прохорівки.

Завдання: законспектувати основні поло
ження біографії цих діячів.

Використовуючи прийом пояснення, учитель 
розкриває значення культурно-освітнього цен
тру «Оссолінеум».

Учитель. «Оссолінеум» (Народний заклад 
ім. Оссолінських) у Львові -  це найбільший 
культурно-освітній і науковий центр на західно
українських землях, заснований у 1817 р. поль
ським істориком і громадським діячем Юзефом 
Оссолінським. У  ньому зберігалися архіви поль
ської шляхти, колекції зброї, картин, скульптур, 
археологічних пам’яток тощо. До складу «Оссо- 
лінеуму» входили також велика бібліотека, дру
карня й музей.

Завдання учням: занотуйте зміст понят
тя у зошити.

4. Література.
Розкриваючи стан розвитку української лі

тератури, вчитель використовує евристичну 
бесіду з використанням міжпредметних 
зв’язків та тематичної таблиці:

Учитель. Пригадайте з курсу української лі
тератури, які напрями були панівними напри
кінці XVIII -  у першій половині XIX ст.?

Учень. У тогочасній українській літературі 
та мистецтві основними художніми напрямами 
були класицизм і романтизм.
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Учитель. Визначте зміст напряму класи
цизм.

Учень. Класицизм -  один з основних напрямів 
європейської літератури й мистецтва для якого 
зразком було давньогрецьке й давньоримське 
мистецтво.

Учитель. Кого називають творцем нової 
української прози?

Учень. Творцем нової української прози нази
вають Григорія Квітку-Основ’яненка.

Учитель. Пригадайте з курсу української лі
тератур автора, що давньогрецьку історію ви
клав у своєму поетичному творі, переробивши 
її на український манер?

Учень. Таким автором є І. Котляревський з 
його твором «Енеїда».

Учитель. Як в українській літературі визна
чають жанр поеми «Ене'іда»?

Учень. Травестійно-бурлескна поема. Бур
леск -  комічна поезія. Травесті -  гумористична 
поезія, близька до пародії.

Учитель. Яке значення для розвитку україн
ської літератури мала поява «Енеїди»?

Учень. Поява «Енеїди» І. Котляревського 
започаткувала новий етап у розвитку україн
ської літератури, а І. Котляревського вважа
ють основоположником нової української л і
тератури.

Учитель. Чому І. Котляревського вважа
ють основоположником нової української лі
тератури?

Учень. Тому що його твір «Енеїда» написаний 
народною українською мовою, що стало прори
вом у тодішній літературі.

Учитель. Назвіть інших митців української 
літератури, творчість яких є прикладом кла
сицизму.

Учень. Такими авторами є П. Гулак-Артемов- 
ський, Г. Квітка-Основ’яненко.

Учитель. Який напрям змінює класицизм 
у першій половині X IX  ст.? Визначте його 
зміст.

Учень. У  першій половині XIX ст. класицизм 
замінює романтизм, напрям у європейській лі
тературі та мистецтві, що виник наприкінці 
XVIII ст. в Німеччині, Англії та Франції. Він при
вертає увагу до внутрішнього світу людини; його 
головним образом є недосяжна мрія, ідеал.

Учитель. Творам якого автора властиві гу
мор, сатира та гостра соціальна несправедли
вість?

Учень. У творчості Петра Гулака-Артемов- 
ського (1790-1865) гумор і сатира мали фор
му гострої критики соціальної несправедли
вості.

Учитель. Творчість якого поета-романтика 
вважається вершиною розвитку української лі
тератури у першій половині XIX ст ?

Учень. Вершиною розвитку української літе
ратури у першій половині XIX ст. вважається 
творчість Т. Шевченка.

Учитель. Я к і т вори Т. Ш евченка ви 
знаєт е?

Учень. Збірка поезій «Кобзар» (1840 р.}, поема 
«Гайдамаки» (1841 р.), збірка «Три літа», повісті 
«Музикант», «Художник», «Близнята», «Капітан- 
ша», драма «Назар Стодоля».

Учитель. Яким ім’ям народ визначив місце 
Т. Шевченка?

Учень. Народ визначає місце Т. Шевченка 
ім’ям «Кобзар».

Учитель. Кого з представників романтизму 
ви могли б назвати?

Учень. Естетики романтизму дотримували
ся харківські романтики (Л. Боровиковський, 
А. Метлинський, М. Костомаров та інші), члени 
«Руської трійці» (Я. Головацький, І. Вагилевич, 
М. Шашкевич), у  Закарпатті -  О. Духнович. 
Вершиною романтизму вважається творчість 
Т. Шевченка, П. Куліша. У  класичному та ро
мантичному стилях писав свої твори Є. Гре
бінка.

Учитель. Чий твір має джерельне значетія 
для історичної науки, адже описує вам відому 
історичну подію козацької епохи?

Учень. Український історичний роман «Чорна 
рада» Пантелеймона Куліша.

Учитель. Особливіш українським колоритом 
та дошкульною сатирою на існуючий лад наси
чена творчість якого відомого українсько-росій
ського письменника?

Учень. Творчість Миколи Гоголя насичена 
особливим українським колоритом та дошкуль
ною сатирою.

Учитель. Назвіть твори М. Гоголя, яким при
таманні ці особливості

Учень. Такі особливості притаманні соціаль
ній комедії «Ревізор» і поемі-драмі «Мертві душі», 
а також особливим українським колоритом наси
чені його повісті «Вечори на хуторі поблизу Ди- 
каньки» і «Тарас Бульба».

Учитель. Яке значення мала творчість 
І. Котляревського та Т. Шевченка у розвитку 
української літератури?

Учень. Творчість І. Котляревського, харків
ських романтиків, стала важливим чинником 
процесу українського національного відроджен
ня. Вершиною її розвитку на цьому її етапі стала 
творчість Тараса Шевченка. Українська літера
тура першої половини XIX ст. вийшла на новий 
етап у своєму розвитку, ставши літературою уже 
української нації.

Учитель. Отже, поява поеми «Енеїди» 
І. Котляревського 1789 р. вважається по
чатком українського національного відро
дження.
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Автор Твори

І. К отл яревський «Енеїда»

П. Гулак-Артемовський Б айка «Пан та собака»
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Г. Кв ітки-О снов ’яненко

«Пан Х ал явський» , «У кра їнськ і 
д и пл о м а ти » , «М аруся», 
«С ердеш на О ксана», « К о зи р - 
д івка» , п ’єси «Сватання на 
Гончар івц і» , «Щ ира лю бов» , 
« Ш е л ьм е н ко -д е н щ и к»  та інш і 
твори

М . Гоголь

С оціальна ком ед ія  «Рев ізор» 
і поем а-драм а «М ертв і д уш і» , 
й о го  п ов іст і «Вечори на 
хутор і п о б л и зу  Д и ка н ь ки »  і 
«Тарас Бульба»

М . Ш аш кевич «Туга», «Р озпука» , «В есн івка» , 
«П ідл ісся»

М . У стянович Новели «П ом ста верховинця» , 
«С трасний четвер»

П. Кул іш

У к р а їн с ь к и й  іс т о р и ч н и й  
ром ан  « Ч о р н а  рада», 
іс то р и ч н і по е м и  « У кр а їна » , 
« Н а стуня» , « К у м е й ки » , 
« С о л о н и ц я » , « В е л и к і 
п р о в о д и » , по е м а  «У кр а їна » , 
п е р е кл а д  у к р а їн с ь к о ю  м о в о ю  
Б іб л ії

2
п

Т. Ш евченко

З б ірка  поез ій  «Кобзар»
(1840  р .), поем а «Гайдам аки» 
(1841 р .), з б ір ка  «Три 
л іта», пов іст і « М узи ка нт» , 
« Х уд о ж н и к» , «Близнята», 
«Кап ітанш а», драм а «Назар 
Стодоля»

з:
н-
X
СХЗ

2
о
о_

Є. Греб інка
« М а л о р о с ій с ьк і п р и ка зки » , 
переклав поем у 0 . П уш кіна  
«П олтава»

Завдання учням: занотувати таблицю.

III. Закріплення та повторення:
Колективна робота з використанням репро

дуктивної бесід:
• Назвіть, для представників яких станів були 

призначені початкові повітові училища за ре
формою 1803 р.?

• Назвіть заклади вищої освіти на західно
українських землях та охарактеризуйте їх 
діяльність.

• Розкрийте роль наукових досягненнь Т. Оси- 
повського.

• Коли було створено Юссолінеум» у Львові, та 
яке його значення?

• Розкрийте зміст поняття «класицизм».
• Які твори Г. Квітки-Основ’яненка ви знаєте?
• Вкажіть основні особливості розвитку куль

тури України цього періоду.

• Які успіхи мав розвиток освіти в Наддні
прянській Україні та на західноукраїнських 
землях?

• Назвіть здобутки української науки цього 
періоду.

• Розкрийте зміст становлення нової україн
ської літератури?

IV. Підбиття підсумків уроку.

Використовуючи прийом узагальнення, вчи
тель визначає основні риси розвитку україн
ської культури наприкінці XVIII -  у першій по
ловині XIX спг

Наприкінці XVIII -  у першій половині XIX ст. 
розвиток української культури відбувався під 
впливом західноукраїнських культурних явищ 
та політики, яку здійснювали на українських 
землях Австрійська та Російська імперії. В осві
ті імперськими урядами було здійснено рефор
ми, які мали на меті змінити її відповідно до 
потреб часу. Становище в освітній галузі на 
західноукраїнських землях унаслідок шкіль
них реформ Габсбургів було дещо кращим, ніж 
у Наддніпрянській Україні. Наукові досягнен
ня цього періоду стали проявом високого рів
ня можливостей українських учених. Протягом 
першої половини XIX ст. виникла нова україн
ська література, яка зробила вагомий внесок у 
формування національної культури, стала важ
ливим чинником українського націотворення.

V. Подача домашнього завдання.
1. Опрацювати текст параграфа.
2. Заповнити порівняльну таблицю:
Варіант виконання домашнього завдання:

Умови і риси розвитку культури
XVIII ст. X IX  ст.

• П ід ґрун тям  була ко за ц ька  
д ерж авн ість ;
• р о с ій сь ка  ім пер ія  
позбавляла укр а їн сь ку  
кул ьтуру  основ  розвитку ;
• втрата са м об утнього  
характеру;
• р ізн и й  р о зв и то к  
П равобереж ж я і 
за х ід н о укр а їн ськи х  земель;
• вид атних пред ставни к ів  
було залучено до 
р о с ій сь ко ї культури

• С тановлення м од ерно ї 
у кр а їн сь ко ї культури ;
• вплив А в с тр ій с ько ї та 
Р о с ій с ько ї ім пер ій ;
• ви ни кн е ння  ново ї у кр а їн сь ко ї 
л ітератури ;
• в и с о ки й  р івень м ож л и востей  
у кр а їн сь ки х  учених;
• в за х ід н о укр а їн ськи х  зем лях 
у на сл ід о к реф орм  Габсбургів  
стан осв іти  був дещ о кращ им , 
н іж  у Н а д д н іп р я н ськ ій  Укра їн і

3. Складіть історичний портрет на тему: «Ми
кола Гоголь: геній чи дивак».

4. Підготуйте дискусію: «Чому можна вважа
ти кінець XVIII -  першу половину XIX ст. добою 
розквіту української літератури? Як цей розви
ток уплинув на формування української модер
ної нації?»
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