
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. Історичні традиції українського народу та їх роль у державотворчому процесі. 

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

    ному відродженні.в Україні 

  

Творчі проекти: 

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

 

Питання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

 

1. Чому культурний процес в останні два десятиліття  має суперечливий 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 творчості художників-концептуалістів? 

5. Яких відомих художників сучасності ви знаєте7 

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

7. Якими кіностудіями представлене українське кіновиробництво художніх фільмів? 

8. Коли відбувся перший фестиваль національної молодіжної музики «Червона рута»? 

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

10.У чому полягає основний зміст Закону України «Про свободу совісті і релігійні 

організації».? 

                                                   Методичні рекомендації: 

         Розглядаючи перше питання, слід вказати, що культурний процес у другій половині 

80-х, поч. 90-х рр.. мав суперечливий характер. Позитивні паростки культури 

народжуються і розвиваються з великими труднощами. Але вони поступово 

пристосовуються 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.  

             Багато письменників стали політиками і майже відійшли від творчої роботи. Деякі 

з них успішно поєднують творчість з громадською і державною діяльністю, як, наприклад, 

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

     У добу суспільних змін особливо актуальними стали історичні традиції українського 

народу, які відіграють величезну роль у спрямуванні державотворчого процесу. 

     Справжній розквіт переживає театральне мистецтво, про що свідчить національний 

конкурс «Золота пектораль». Переважно за рахунок появи студій збільшується кількість 

театрів. Творча самостійність художніх колективів сприяє збагаченню тематики 

театрального мистецтва. Незважаючи на жорстку конкуренцію телебачення, 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.  

    Розвивається українське образотворче мистецтво. Дедалі більше уваги привертають 

твори художників-концептуалістів. Вони намагаються сприймати «світ ідей», а не 

оточуюче середовище. Помітне місце в їхній творчості посідає інсталяція - просторова 

композиція, яка сконструйована з різних матеріалів і побутових предметів. 

      Твори художників популяризуються на виставках, кількість яких неухильно зростає.     

Держава пропонує різні форми соціального захисту художників. Указом президента 

України в 1996 р. були засновані стипендії для видатних діячів культури, мистецтва, 

науки та освіти. Серед перших стипендіатів були М. Дерегус, Д. Лідер, Д. Нарбут,             

М. Примаченко, Т. Яблонська. 

        Останнім часом переживає кризу музичне мистецтво. Особливо це позначається на 

колективах, у яких налічуються десятки митців, - оперних трупах, оркестрах, хорових 

капелах. Як засвідчує світова практика, такі колективи не можуть вижити без постійної 

підтримки з боку держави. Попри всі труднощі вдалося но тільки зберегти славетні 

колективи, а й сформувати нові. Серед них - Одеський філармонічний оркестр, 

Київський камерний музичний театр, ансамбль солістів «Київська камерата» та ін. 

       Музична культура України пропагує свої здобутки через фестивалі та конкурси. Стали 

традиційними фестивалі «Музичні прем’єри сезону», «Харківські асамблеї». У Львові 

проводяться фестивалі оперного мистецтва ім. С. Крушельницької. Молодих виконавців 

приваблюють міжнародні конкурси ім. В. Горовиця у Києві, ім. С. Людкевича у Львові, ім. 

Д. Січинського в Івано-Франківську та ін. 

       Пісенна творчість пропагується на фестивалях «Червона рута», «Пісенний 

вернісаж». З метою відтворення та збереження фольклорної спадщини започатковано 

фестиваль української народної творчості «Берегиня». 

         Українське кіновиробництво представлено двома студіями художніх фільмів (у Києві 

та Одесі), а також студією хронікально-документальних фільмів. Національна кінематека і 

Студія анімаційних фільмів раніше створювали до п’ятдесяти повнометражних художніх 

фільмів і телесеріалів, до п’ятисот короткометражних кінострічок. Тепер держава виділяє 

на кіновиробництво дуже скромні кошти. Згортаються кінопрокат і кіномережа. 

Поширюється вплив телебачення та Інтернету. 

       

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

відбувся перший фестиваль національної молодіжної музики. «Червона рута», який 

здійснив справжню “революцію” в українській культурі, що мала вплив на все 

суспільство. Фестиваль народив нову молодіжну музику, якої до цього не існувало. 

Раніше українська молодь, не маючи своїх вітчизняних кумирів, змушена була 

задовольнятися московською естрадою, або слухати західних поп-зірок. Відкрита 



«Рутою» нова музична хвиля здобула нечувану популярність в Україні і в українській 

діаспорі. Багато пісень, виконаних вперше на фестивалі, одразу стали хітами, які співали 

мільйони людей. Переможці «Рути-89» та їх пісні займали перші місця в усіх хіт-парадах 

та різноманітних опитуваннях. Миттєво, вчора зовсім невідомі музиканти перетворилися 

на загальних кумирів української молоді кінця 80-их – початку 90-их років. Вже протягом 

наступного року вся Україна співала «рутівський» репертуар «Братів Гадюкіних», Віки, 

Андрія Миколайчука, Олександра Тищенка, «ВВ», І.Білик, М. Бурмаки, «Тризубого 

Стаса» та ін. 

       Проте, «Червона рута» стала не тільки знаменем українського відродження, 

особливим культурним феноменом, а й започаткувала в Україні національний шоу-

бізнес. Вперше більша частина населення і особливо молодь почала захоплюватися 

українською музикою, що стала частиною їхнього життя. Ще під час проведення першої 

«Червоної рути» розтиражовані фестивальні записи були блискавично розкуплені 

глядачами і не задовільнили й десятої частини попиту. А після фестивалю було проведено 

перший в історії загальноукраїнський концертний тур: 87 концертів переможців «Рути-

89» по всій Україні пройшли з небувалим успіхом при переповнених залах. Саме «Рута» 

спровокувала появу шоу-індустрії в Україні – стала першим замовником на технічне 

(сцена, звук, світло, студії звукозапису, музобладнання, тиражування музпродукції) та 

творче (композитори, аранжувальники, звукорежисери, поети, тощо) забезпечення 

подібних заходів.  

 

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

суспільства все більше поширюються релігійні настрої. Релігійний рух був частиною 

національно-визвольного руху українського народу. 

      Ще в квітні 1991 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про свободу 

совісті і релігійні організації». Він визначив нове ставлення держави до церкви і дав 

можливість задовольняти релігійні потреби кожній віруючій людині. Релігійні організації 

вперше одержали право на просвітницьку, доброчинну, виробничу та іншу суспільно 

корисну діяльність. Держава зрівняла їх у правах з громадськими організаціями і надала 

їм права юридичної особи. Громадяни, релігійні переконання яких перешкоджали їм у 

проходженні дійсної строкової служби в армії, одержували можливість проходити 

альтернативну трудову службу. Закон передбачав також поступове повернення 

конфіскованої державою церковної власності. 

 Розпочалося відродження заборонених і ліквідованих сталінським режимом 

релігійних конфесій і перш за все Українського греко-католицької і Української 

автокефальної православної церкви. 

  У 1987-1989 рр. українські греко-католики провели ряд масових акцій спрямованих 

на легалізацію та відновлення своєї церкви. 

 Однак лише в грудні 1989 р. після зустрічі М. Горбачова з папою римським  Іоаном 

Павлом ІІ та численних демонстрацій з'являються певні зрушення в напрямку легалізації 

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

у Львові. 

 Продовженням процесу відродження релігійного життя в Україні стало проведення  

4 червня 1990 р. Першого Собору української автокефальної православної церкви. 

Церква об'єднала громади віруючих здебільшого західних та центральних областей 

республіки. Патріархом Київським та всієї України було проголошено Мстислава 

(Скрипника) який жив до цього у США. 

 Активізуються також релігійні громади інших напрямків: римо-католики 

євангелісти свіоки єгови адвентисти сьоми. 

 Зростання релігійності населення України відновлення заборонених церков 

засвідчили кризу політики войовничого атеїзму. 

 


