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Тема: Творення нової  України 

 

                                         План 

1. Особливості розвитку культури на сучасному етапі. 

2. Міжнародні пісенні конкурси Євробачення в Україні.  

3. Розвиток спорту та здобутки українських спортсменів.  
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                                       Методичні рекомендації 

         1.Розглядаючи перше питання слід зазначити, що роки незалежності стали 

переламними в розвитку української культури. Для цього періоду характерні ліквідація 

перепон на шляху національної культури, скасування цензурних заборон, звільнення від 

ідеологічних догм соціалістичного реалізму, вільний доступ до здобутків світової 

культурної скарбниці. Найпомітнішими є позитивні зрушення в галузі відродження 

історичної пам’яті, повернення забутої або забороненої культурної та мистецької 

спадщини, активізація культурного життя в регіонах, піднесення народної творчості тощо. 

      Найпопулярнішим жанром літератури стала художня публіцистика. Багато 

письменників активно долучилися до політичного життя, поєднуючи творчість із 

громадською й державною діяльністю. Це, зокрема, І. Дзюба, І. Драч, Р. Іваничук, Д. 

Павличко, Ю. Щербак, В. Яворівський та ін. 

     До читачів повернулися заборонені або замовчувані в попередні роки твори В. 

Винниченка, М. Зерова, М. Куліша, Є. Маланюка, Олександра Олеся, Є. Плужника, 

В. Стуса. Українське суспільство вперше отримало можливість ознайомитися з творчістю 

літераторів української діаспори: Івана Багряного, Василя Барки, Олега Ольжича, 

Уласа Самчука, Олени Теліги та ін.   Новий погляд на патріотизм знайшов утілення в 

романах Р. Іваничука «Бо війна - війною» (1991), «Орда» (1992). Проблемі відновлення 

історичної пам’яті присвячено роман Р. Федоріва «Єрусалим на горах» (1993). 

    З великою цікавістю читацька публіка очікувала й очікує на появу нових творів О. 

Забужко (поезії, публіцистика, новели та романи), С. Жадана (поезія, романи), Т. 

Прохаська (есеїстика, новели), А. Куркова (романи), А. Кокотюхи (історичні і детективні 

романи), М. Кідрука (технотрилери), М. Матіос (історичні романи). 

    Справжнє піднесення українська література переживає нині. Уперше за багато років 

твори українських митців видаються масовими накладами. Зокрема, найтиражнішими 

художніми творами стали романи В. Шкляра «Чорний ворон» (2009), у якому 

відтворено одну зі сторінок нашої історії - боротьбу українських повстанців проти 

радянської влади у 1920-х рр.; С. Жадана «Ворошиловград» (2010), екранізований                 

2018 р. (фільм «Дике поле»); перший прозовий твір Ліни Костенко - роман «Записки 

українського самашедшого» (2011). 
    Розвивається українське образотворче мистецтво. Щодалі більше уваги привертають 

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

https://pidruchnyk.com.ua/uploads/book/Istorija_Ukrainy_11klas_Turchenko.pdf


тільки середовище довкола. 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. 

Мистецькі галереї пропагують творчість талановитих митців. 

    Збільшується кількість театрів, переважно завдяки появі популярних нині 

театрів-студій. Творча самостійність художніх колективів сприяє збагаченню тематики 

театрального мистецтва. Попри жорстку конкуренцію з телебаченням, театр не втрачає 

популярності. 

    На сучасній українській сцені популярна музика (поп-музика) представлена майже 

всіма музичними напрямами. З’являються нові яскраві виконавці, а вже відомі 

українські колективи створюють нові альбоми. Популярність серед публіки мають 

гурти ONUKA, «ДахаБраха», Dakh Daughters, Kozak System, «Бумбокс», KAZKA, «Океан 

Ельзи» та багато інших, які у своїй творчості активно експериментують з формою та 

виражальними засобами.  Гурт «Океан Ельзи», створений 1994 р. у Львові. Його 

лідером і вокалістом є Святослав Вакарчук. 

    2. У віддповіді на друге питання вкажіть, що представники поп-музики з 2003 р. гідно 

представляють Україну на конкурсі «Євробачення». За цей період українці двічі здобули 

перемогу. Під час пісенного конкурсу 2016 р., який відбувся у шведській столиці 

Стокгольмі, українська співачка кримськотатарського походження Джамала із піснею 

«1944», присвяченою депортації кримськотатарського народу сталінським режимом у 

1944 р., здобула перемогу. А вперше Україна перемогла на «Євробаченні» у 2004 р. у 

Стамбулі (Туреччина). Тоді перше місце виборола Руслана Лижичко з піснею «Wild 

dances» («Дикі танці»). 

    Це яскравий приклад того, як музиканти, люди культури України, на відміну від 

більшості українських політиків, свідомо, виважено та розумно, із гідністю та естетикою, 

ставляться до людей, до важливих історичних подій та повідомлень, до трагедії. І 

вивищують загальнолюдське над політично-амбітним. Музична композиція Джамали не 

просто конкурсна пісня, це - справжня культурно-політична акція» (письменниця Л. 

Денисенко). 

    3.  В незалежній Україні держава поки що не може вкладати великі кошти у спорт. 

Проте наша країна має прославлених і знаних у світі спортсменів: боксерів братів Віталія і 

Володимира Кличків, Василя Ломаченка, Олександра Усика, фігуристку Оксану Баюл, 

плавчиню Яну Клочкову, гімнастку Лілію Подкопаеву, тенісистку Еліну Світоліну. 

Провідними футбольними клубами є «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк), останній із 

них у 2009 році став володарем Кубка УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій).      

У 2012 році Україна і Польща приймали Чемпіонат Європи з футболу. З-поміж зимових 

видів спорту найбільші здобутки українців у біатлоні. Фізична культура — важливий 

елемент здоров’я нації. Наразі цій сфері культури ще мало в Україні приділяється уваги. 

Недостатньо в нас велосипедних доріжок, спортивних майданчиків коло житлових 

будинків, бракує колективної свідомості щодо необхідності зарядки та фізичних вправ для 

здоров’я кожного члена громади. 

Домашнє завдання: 

  Підготуйте презентацію про творчість художника Івана Марчука на тему: «Для мене 

мистецтво — це життя і одкровення». 

Ддайте відповідь на запитання 

1. Які зміни відбулися в культурному житті України за роки незалежності? Які фактори 

найбільш впливають на розвиток культури на сучасному етапі? 

2. У чому проявляється духовне розкріпачення українського суспільства? 

3. Які риси притаманні українському літературному процесу? 

4. Назвіть основні тенденції розвитку музичного й образотворчого мистецтва в Україні.  

5. Визначте стан масового спорту в Україні та вкажіть досягнення українських 

спортсменів. 


