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• Мета презентації: ознайомити слухачів 

мистецтвом України 90-х років ХХ ст.. 

Зацікавити слухачів за допомогою 

включення в презентацію цікавих матеріалів 

і графічних зображень. 



Прийняття Незалежності України 

У 1990 р. в Україні розпочався 
перший етап державотворення.  

   Після того, як Російська Федерація 
прийняла декларацію про 
державний суверенітет Росії, ВР УРСР 
16 липня 1990 р. прийняла перший 
законодавчий акт, виходячи з якого 
розпочалося будівництво незалежної 
української держави .У ній було 
проголошено наміри народу України 
самостійно вирішувати свою долю й 
закріплено три види суверенітету - 
державний, народний і національний. 



Поезія 90-х 

Поезія 90-х років характеризується багатством 

тематики, стильових і жанрових знахідок. Її 

творили кілька поколінь поетів: шістдесятники 

(Іван Драч, Ліна Костенко, Борис Олійник та 

ін.), «Київська школа» поетів (Віктор Кордун, 

Василь Голобородько, Микола Воробйов та ін.), 

поети-дисиденти (Ігор Калинець, Тарас 

Мельничук, Степан Сапеляк, та ін.), 

«вісімдесятники» (Василь Гарасим'юк, Ігор 

Римарук, Іван Малкович), «дев'яностники». 

Останнє покоління видало антологію нової 

української лірики — «Дев'яностники» (1998). 

О. Гончар 

І. Драч 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Здобутки української 

літератури 

У постійному творчому пошуку в 
цей час перебувають українські 
літератори, більшість яких є 
членами Національної спілки 
письменників України. У її складі 
працюють: Літературний фонд, 
видавництво «Український 
письменник», часописи 
«Вітчизна», «Всесвіт», «Дзвін», 
«Донбас» та ін., видається газета 
«Літературна Україна». 



Театральне мистецтво 

Незважаючи на економічну скруту, 

справжнє піднесення переживає 

театральне мистецтво. Зняття цензурних 

обмежень, підтримка національної 

культури сприяють постановці нових 

вистав, які переглядає до 20 млн. глядачів. 

В цей час активно творять відомі 

українські режисери – С.Демченко, 

Р.Віктюк, І.Борис, Б.Жолдак. 



Кіномистецтво  

Кіномистецтво України, що має сталі 

традиції, в 90-ті роки значно скоротило 

обсяги випуску кінопродукції. Високим 

залишився рівень вітчизняної 

кінодокументалістики. ”Голод-33“ (реж. 

В.Шматолоха), та інші стрічки отримали 

найвищі оцінки на міжнародних 

фестивалях. Це стосується і художніх 

стрічок “Ізгой”(реж. В. Савельев), 

”Пастка“, серіалів “Роксолана” та “Чорна 

рада”. 



Музичне мистецтво  

З`явилась низка 

видатних творів 

музичного 

мистецтва .Серед 

них композиції 

Л.Дичко, 

Є.Станковича, 

О.Білаша. 
Л. Дичко 



Книговидання 

Звичайно, протягом 90-х років 

різними видавництвами було 

випущено в світ чимало видань 

українською мовою. Вони 

швидко знайшли читача. Але це 

не змінює в цілому дуже 

складного становища 

національного книгодрукування. 

В 1998 р. на кожного жителя 

України видано всього лише 2 

книги українською мовою, себто 

втричі менше , ніж 10 років тому. 



Матеріали взяті з: 

http://osvita.ua/vnz/reports/culture/11105/ 

http://ridna-ukraina.com.ua/page2/ 

http://www.parafia.org.ua/person/dychko-lesya/ 
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Дякую за увагу 


