
Семінарське заняття 15. 

 Тема: Відновлення незалежності  України 

 

                                 План 

 

1.Культурно-мистецьке життя як вираз суспільних настроїв. 

 2.Фестиваль “Червона рута”. 

 3.Релігійне відродження.  
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Реферати: 

1. Історичнітрадиціїукраїнського народу та їх роль у державотворчому процесі. 

2. Закон України «Про свободу совісті і релігійніорганізації».і його роль у релігій

 ному відродженні. 

Творчі проекти: 

Український андеграунд: кіно, музика і театр кінця ХХ ст. 

 

Методичнірекомендації: 

Розглядаючи перше питання, слід вказати, що культурнийпроцесу другій половині 80-х, 

поч.90-х рр..мавсуперечливий характер. Позитивніпаросткикультуринароджуються і 

розвиваються звеликими труднощами. Але вонипоступовопристосовуються до нових 

умов. 

    Характерною рисою культурних процесів став відхід основної маси творчих 

працівників літератури й мистецтва від комуністичної ідеології, що призвело до 

переоцінки суспільних ідеалів. Позитивний вплив на розвиток національної культури 

мало скасуванням цензурних заборон, звільненням від ідеологічних догм «соціалістичного 

реалізму», вільним доступом до здобутків світової культурної скарбниці.  

Багатописьменників стали політиками і майжевідійшливідтворчоїроботи. Деякі з них 

успішнопоєднуютьтворчість з громадською і державноюдіяльністю, як, наприклад, І. 

Дзюба, І. Драч, Р. Іваничук, Д. Павличко, Є. Сверстюк, Вал. Шевчук, Ю. Щербак. 

У добусуспільнихзмін особливо актуальними стали історичнітрадиціїукраїнського народу, 

яківідіграютьвеличезну роль у спрямуваннідержавотворчогопроцесу. 

Справжнійрозквітпереживаєтеатральнемистецтво, про щосвідчитьнаціональний конкурс 

«Золота пектораль». Переважно за рахунокпоявистудійзбільшуєтьсякількістьтеатрів. 

Творчасамостійністьхудожніхколективівсприяєзбагаченню тематики театрального 

мистецтва. Незважаючи на жорсткуконкуренціютелебачення, популярність театру не 

зменшується. 

Розвиток театрального мистецтва пов’язаний з новаторською діяльністю таких 

режисерів, як Р. Віктюк (тепер працює в Москві), С. Данченко, А. Жолдак, Е. 

Митницький, М. Резнікович та ін.  



Розвиваєтьсяукраїнськеобразотворчемистецтво.Дедалібільшеувагипривертають твори 

художників-концептуалістів. Вони намагаютьсясприймати «світідей», а не 

оточуючесередовище. Помітнемісце в їхнійтворчостіпосідаєінсталяція -

просторовакомпозиція, яка сконструйована з різнихматеріалів і побутовихпредметів. 

Твори художниківпопуляризуються на виставках, кількістьякихнеухильнозростає.Держава 

пропонуєрізніформисоціальногозахистухудожників. Указом президента України в 1996 р. 

булизаснованістипендії для видатнихдіячівкультури, мистецтва, науки та освіти. Серед 

перших стипендіатівбулиМ. Дерегус, Д. Лідер, Д. Нарбут, М. Примаченко, Т. 

Яблонська. 

Останнім часом переживає кризу музичнемистецтво. Особливо цепозначається на 

колективах, у якихналічуються десятки митців, - оперних трупах, оркестрах, 

хоровихкапелах. Як засвідчуєсвітова практика, такіколективи не можутьвижити без 

постійноїпідтримки з боку держави. Попри всітруднощівдалося но 

тількизберегтиславетніколективи, а й сформуватинові. Серед них - 

Одеськийфілармонічний оркестр, Київськийкамерниймузичний театр, ансамбль 

солістів «Київськакамерата» та ін. 

Музична культура Українипропагуєсвоїздобутки через фестивалі та конкурси. Стали 

традиційнимифестивалі «Музичніпрем’єри сезону», «Харківськіасамблеї». У 

Львовіпроводятьсяфестивалі оперного мистецтваім. С. Крушельницької. 

Молодихвиконавцівприваблюютьміжнародніконкурсиім. В. Горовиця у Києві, ім. С. 

Людкевича у Львові, ім. Д. Січинського в Івано-Франківську та ін. 

Пісеннатворчістьпропагується на фестивалях «Червона рута»,«Пісеннийвернісаж».З 

метою відтворення та збереженняфольклорноїспадщинизапочатковано фестиваль 

українськоїнародноїтворчості «Берегиня». 

Українськекіновиробництво представлено двомастудіямихудожніхфільмів (у Києві та 

Одесі), а такожстудієюхронікально-документальнихфільмів. Національнакінематека і 

Студіяанімаційнихфільмівранішестворювали до 

п’ятдесятиповнометражниххудожніхфільмів і телесеріалів, до 

п’ятисоткороткометражнихкінострічок. Тепер держава 

виділяєнакіновиробництводужескромнікошти. Згортаютьсякінопрокат і кіномережа. 

Поширюєтьсявпливтелебачення та Інтернету. 

 

2.Відповідь на друге питання почніть з того, що у вересні 1989 р., у Чернівцяхвідбувся 

перший фестиваль національноїмолодіжноїмузики. «Червона рута», який 

здійснивсправжню “революцію” в українськійкультурі, що мала вплив на все суспільство. 

Фестиваль народив новумолодіжнумузику, якої до цього не існувало. Ранішеукраїнська 

молодь, не маючисвоїхвітчизнянихкумирів, 

змушенабулазадовольнятисямосковськоюестрадою, абослухатизахідних поп-зірок. 

Відкрита «Рутою» нова музичнахвиляздобуланечуванупопулярність в Україні і в 

українськійдіаспорі. Багатопісень, виконанихвперше на фестивалі, одразу стали хітами, 

якіспівалимільйони людей. Переможці «Рути-89» та їхпіснізаймалипершімісця в усіххіт-

парадах та різноманітнихопитуваннях. Миттєво, 

вчоразовсімневідомімузикантиперетворилися на загальнихкумирівукраїнськоїмолодікінця 

80-их – початку 90-их років. Вжепротягомнаступного року вся Українаспівала 

«рутівський» репертуар «БратівГадюкіних», Віки, АндріяМиколайчука, 

ОлександраТищенка, «ВВ», І.Білик, М. Бурмаки, «Тризубого Стаса» та ін. 

Проте,«Червона рута» стала не тільки знаменем українськоговідродження, 

особливимкультурним феноменом, а йзапочаткувала в Українінаціональний шоу-

бізнес.Впершебільшачастинанаселення і особливо молодь почала 

захоплюватисяукраїнськоюмузикою, що стала частиноюїхньогожиття. Щепід час 

проведенняпершої «Червоноїрути» розтиражованіфестивальні записи 

булиблискавичнорозкупленіглядачами і не задовільнили й десятоїчастинипопиту. А після 



фестивалю було проведено перший в історіїзагальноукраїнськийконцертний тур: 87 

концертівпереможців «Рути-89» по всійУкраїніпройшли з небувалимуспіхом при 

переповнених залах. Саме «Рута» спровокувалапоявушоу-індустрії в Україні – стала 

першим замовником на технічне (сцена, звук, світло, студіїзвукозапису, музобладнання, 

тиражуваннямузпродукції) та творче (композитори, аранжувальники, звукорежисери, 

поети, тощо) забезпеченняподібнихзаходів.  

 

        3 Розглядаючи третє питання зверніть увагу на той факт,що за умов 

лібералізаціїсуспільства все більшепоширюютьсярелігійнінастрої. 

Релігійнийрухбувчастиноюнаціонально-визвольногорухуукраїнського народу. 

Ще в квітні 1991 р. Верховна Рада Україниприйняла Закон України«Про свободу совісті і 

релігійніорганізації». Вінвизначивновеставленнядержави до церкви і дав 

можливістьзадовольнятирелігійні потреби кожнійвіруючійлюдині. 

Релігійніорганізаціївперше одержали право на просвітницьку, доброчинну, виробничу та 

іншусуспільнокориснудіяльність. Держава зрівнялаїх у правах з 

громадськимиорганізаціями і надалаїм права юридичної особи. Громадяни, 

релігійніпереконанняякихперешкоджалиїм у проходженнідійсноїстроковоїслужби в армії, 

одержувалиможливістьпроходитиальтернативнутрудову службу. Закон 

передбачавтакожпоступовеповерненняконфіскованої державою церковноївласності. 

 Розпочалосявідродженнязаборонених і ліквідованихсталінським режимом 

релігійнихконфесій і перш за все Українського греко-католицької і 

Українськоїавтокефальноїправославної церкви. 

 У 1987-1989 рр. українські греко-католики провели ряд 

масовихакційспрямованихна легалізацію та відновленнясвоєї церкви. 

 Однаклише в грудні 1989 р. післязустрічі М. Горбачова з папою римськимІоаном 

Павлом ІІ та численнихдемонстраційз'являютьсяпевнізрушення в напрямкулегалізації 

греко-католицької церкви. У квітні 1990 р. католикам було передано собор Святого Юра 

у Львові. 

 Продовженнямпроцесувідродженнярелігійногожиття в Україні стало проведення4 

червня1990 р.Першого Собору українськоїавтокефальноїправославної церкви. 

Церкваоб'єдналагромадивіруючихздебільшогозахідних та центральних областей 

республіки. ПатріархомКиївським та всієїУкраїнибулопроголошено Мстислава 

(Скрипника) який жив до цього у США. 

 Активізуютьсятакожрелігійнігромадиіншихнапрямків: римо-католики 

євангелістисвіокиєговиадвентистисьоми. 

 ЗростаннярелігійностінаселенняУкраїнивідновленнязабороненихцерковзасвідчили 

кризу політикивойовничогоатеїзму. 

Письмово дати відповідь на питання: 

1. Чомукультурнийпроцес в останні два десятиліття маєсуперечливий характер? 

2. Хто з українських письменників успішно поєднуює творчість з громадською і 

державною діяльністю? 

3. Назвіть прізвища театральнихрежисерів-новаторів. Які театральні постановки цих 

режисерів ви знаєте? 

4. Що характерно для творчостіхудожників-концептуалістів? 

5. Яких відомих художників сучасності ви знаєте7 

6. Які музичні фестивалі та конкурси стали традиційними в Україні? 

7. Якими кіностудіями представленеукраїнськекіновиробництвохудожніхфільмів? 

8. Коли відбувся перший фестиваль національноїмолодіжноїмузики«Червона рута»? 

9. У чому полягає значення  музичного фестивалю  “Червона рута”? 

10.У чому полягає основний зміст ЗаконуУкраїни «Про свободу совісті і 

релігійніорганізації».? 

 



Відповіді на всі питання надсилайте у триденний термін на електронну 

пошту:svigenko1977@gmail.com або на Viber 0962981236  
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