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План
інтегрованого уроку з предмета
«Художня культура»
(2 уроки: 1 – за рахунок резервного часу)
Тема уроку:

Театральна культура України XX століття

Мета уроку:
Навчальна:

допомогти учням засвоїти основні етапи розвитку українського театру цього періоду; ознайомити з творчістю
провідних режисерів та акторів, зокрема театрального
реформатора Л. Курбаса; продемонструвати відмінності
сучасного драматичного, музичного та лялькового театрів;

Розвивальна:

розвивати вміння аналізувати значення української художньої спадщини в житті суспільства та власному житті;
забезпечити розвиток логічного мислення, уміння бачити прекрасне, висловлювати власні думки і обґрунтовувати їх;
формувати активну життєву позицію;
домагатися осмислення необхідності знання та поваги до
Минулого, славетних традицій України, почуття єдності
слов’янських коренів; виховувати любов до театру, гарний смак та цінностні орієнтації;
відпрацьовувати методику проведення інтегрованих
уроків, впровадження технології вітагенного навчання;

Вихована:

Методична:
Управлінська:

спрямувати діяльність учнів на самостійну та колективну роботу, як на уроці так і в ході підготовки до нього;

Тип уроку:

засвоєння нових знань;

Вид уроку:
Метод проведення:
Інтеграція:

інтегрований;
урок-спектакль;
українська та зарубіжна література, історія, інформатика, культурологія, краєзнавство, естетика.
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Очікувані
тати:

резуль- учні розуміють культурно-філософські чинники розвитку національної театральної культури, усвідомлюють
соціальну та естетичну цінність театру, визначають основи ознаки громадянської позиції; вміють творче працювати та ін.

Наочність і ТНЗ:

1. комп'ютери;
2. мультимедійний проектор;
3. тематичне оформлення аудиторії;
4. виставки:
− «Слобожанський театр – витоки»;
− «Любов – це зубний біль у серці» (Г. Гейне)
− «Харків – вертеп-фест»;
5. книжкова лавка «Театр починається з вішалки»;
6. фоторепортаж «Театральне обличчя Харкова»;
7. фонозаписи;
8. на столах учнів:
− карточки (троянди) «Моя оцінка»;
− матеріли для роботи на різних етапах уроку;
− добірка матеріалів з випереджувальним завданням;
− словник термінологічної лексики;

Випереджувальні
завдання (для
окремих учнів і
груп):

1. знайти і оформити у вигляді рефератів матеріали до
різних етапів розвитку українського театру (групова
робота);
2. створити комп’ютерну презентацію до проектів та
захистити їх;
3. групі акторів підготуватися до поетичного марафону, інсценізацій;
4. бути готовими до роботи на уроці: театрознавцям,
мистецтвознавцям, історикам, експертам, біографам,
краєзнавцям, екскурсоводам, журналістам;
5. головному комп’ютерному оператору бути готовим
до роботи на уроці.
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ХІД УРОКУ
І. Оргмомент.
Пролог. Музика (соло флейти із опери К. Глюка «Орфей і Евредика»)
На екрані – портрет Р. Рільке).
Актор І.

Австрійський поет Р.М. Рільке якийсь час жив у
Парижі. Щодня дорогою до університету він разом
із своєю приятелькою француженкою бачив немолоду жінку, яка просила милостиню у перехожих.
Актор ІІ. Рільке ніколи нічого її не давав, а приятелька часто
знаходила для убогої якийсь гріш.
− Якось француженка спитала поета:
− Чому ти ніколи милостині не даєш цій бідолашній?
− Ми мали б їй дати щось для серця, а не лише для рук, − відповів
той.
Актор ІІІ. Наступного дня поет прийшов з гарною трояндою, що
лише почала розпускатися, і дав її бідній жінці. Раптом жебрачка підняла очі, із зусиллям підвелася, схопила його за руку й поцілувала її… і пішла, притискаючи троянду до грудей. Цілий тиждень ніхто її не
бачив. А потім жінка знову сиділа на тому ж місці –
мовчазна, нерухома, як і раніше.
− Чим вона жила всі ці дні? – спитала молода француженка.
− Трояндою, − відповів поет.

ІІ. Актуалізація опорних знань.
Викладач:
− Яке враження справила на вас ця притча?
− Що повернуло до життя знедолену жінку?
− Як ви розумієте останні слова притчі?
− Чому Р. М. Рільке подарував жебрачці троянду, а не щось матеріальне?
(Відповіді учнів).
Викладач: Так, а головні слова, що «людині потрібно давати щось для серця,
а не лише для рук»... І це, безперечно, дає нам театр.
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ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Викладач: Пропоную взяти ці слова девізом нашої роботи, бо вони яскраво
символізують тему уроку: «Театральна культура України XX
століття». (Висвічується на екрані.)
Наша мета: дізнатися про провідних акторів та режисерів українського театру, «приміряти» на себе різні ролі, оцінити значення
української художньої спадщини у житті суспільства й у власному
житті.

На екрані епіграфи:
Що може театр? Тільки розважати.
П. Бомарше
Театр може все.
Л. Курбас
Викладач: Запишіть у конспекти тему, девіз та епіграфи. До кінця уроку ви повинні вибрати той епіграф, який, на вашу думку, найбільш відповідає нашій темі. (Ви можете запропонувати свій.) Слово театрознавцям.
Театральне мистецтво – галузь української культури, особливістю якої є художнє відображення життя за допомогою
сценічної дії акторів перед глядачами.
Театрознавець І: Цікаво влаштована людина: вона завжди бажає бути
нагодованою і ніколи не хоче нудьгувати. «Хліба та видовищ!» – гриміли натовпи людей у Давньому Римі, вимагаючи від своїх володарів безкоштовної їжі та дармових розваг.
І ті їм це давали за місце під сонцем…
Театрознавець ІІ: «Хліба та видовищ!» Витоки театру треба шукати у витоках
людства. «Хліба та видовищ!» – вимагали римляни. «Хліба
та видовищ!» – вимагаємо ми у ХХІ столітті. І ще додаємо:
«Хай живе Його Величність Театр!»
Викладач: А навіщо нам театр? (Відповіді учнів.)
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Ерудит: Міркую, гарна відповідь є у Вольтера: «Земля – це величезний театр, у якому одна і та сама трагедія грається під різними назвами». 7
Викладач: Так, з Вольтером не посперечаєшся, тому наш урок сьогодні
– це скоріше спектакль, в якому кожен з вас виконує свою роль, а я
буду режисером.
Запрошую на сцену журналістів.

Прохання до глядачів. За вами – план того, що ви почуєте, побачите.
(Учні-журналісти по черзі розкривають етапи розвитку українського театру ХХ століття. На екрані – схеми.)
Журналіст І – 1 сторінка (10 – 20 рр.)
Журналіст ІІ – 2 сторінка (20 – 30 рр.)
Журналіст ІІІ – 3 сторінка (40 – 50 рр.)
Журналіст IV – 4 сторінка (60 – 80 рр.)
Журналіст V – 5 сторінка (90 – 2000 рр.)
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сторінка

10-20 рр.
ХХ ст.

Масові дії

Одеса
«Броненосець «Потьомкін»

1920
Театралізовані видовища, театри робочої молоді

9

сторінка

20-30 рр.
ХХ ст.

Г. Ігнатович

Авангард,
модерн

М. Терещенко
Г. Юра

В.Василько
Л. Курбас

Модерн – (від фр. modern – новітній, сучасний) – стильовий напрям у мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ століття.
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сторінка

40-50 рр.

ХХ ст.

Соцреалізм

Н. Ужвій

В. Чистякова
О. Сердюк

А. Бучма

І. Мар’яненко

Головний міфотворець - О. Корнійчук
П’єси: «Богдан Хмельницький», «Платон Кречет»,
«В степах України» та ін.
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сторінка

60-80 рр.

ХХ ст.

С. Данченко

А. Роговцева

В. Івченко

Романтизм
та ідеологічні
обмеження

Ф. Стригун

Б. Ступка

Л. Сердюк
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сторінка

90-2000 рр.

ХХ ст.
В. КозьменкоДелінде

С. Пасічник
Л. Жолдак

Постмодерн

В. Кучинський
Д. Богомазов

Постмодерн – світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятиліття ХХ століття приходить на зміну модерну. Цей напрям –
продукт постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на
світ, руйнування усіх систем: філософських, економічних, політичних.

В. Малахов
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Підсумки викладача:
Ви почули новітню історію українського театру, яка гідно і послідовно поєднувалася із традиціями, закладеними корифеями української сцени.
Який же план ви склали?
(Відповіді учнів).
Як казав Гіппократ «Ars longa vita brevis est» (Життя коротке, мистецтво вічне).
Доля якого митця зацікавила вас?

Викладач:
Запрошую на сцену акторів.
Актор І:
Безжальний час все зводить нанівець.
І що ви, люди, знаєте про мене?
Хіба лиш те, що я актор, співець,
Спізнав, як бог, осяяння натхненне.
Гомер
Актор ІІ:
(На екрані – портрет Л. Курбаса)
Його називали чародієм сцени, творцем образів нечуваної виразності, Режисером з великої літери і навіть цілим театральним інститутом.
Викладач:
Повністю розділивши трагічну долю свого покоління,
Курбас опинився на вістрі боротьби між пережитками минулого
та прогресивними напрямками у культурному житті держави.
Запрошую на сцену біографів.
Біограф І:
Батько його і в бідності своїй прагнув дати синові гарну освіту.
Біограф ІІ:
І дав: Тернопільська гімназія, Віденський та Львівський університети. В Австрії він всотав у себе дух європейської культури.

14

14

Топ – 10! Віртуальна прес-конференція
(Учні діляться на 3 групи)
Зробіть:
а) візитівку Курбаса;
б) афішу його спектаклів;
в) листівку-поздоровлення (кардмейкінг)
Викладач:
Знайомтеся: фундатор нового українського театру, видатний актор, режисер, Лауреат почесної медалі Парижу, Народний артист
України Лесь Курбас!
Прес-конференцію оголошую відкритою. Ваші запитання.
(9 - журналісти, 10-те – глядачі)
1. Журналіст газети «Вечірній Київ»
Чи знайомі Ви з Зеноном Мислевичем?
Л. Курбас:
Та це ж я. У 8-ому класі гімназії я зробив першу літературну
спробу – етюд «У гарячці». Самовпевнено звернувся з листом до
І. Франка з проханням надрукувати твір.
2. Журналіст:
І надрукували?
Лесь Курбас:
Так, під псевдонімом Зенон Мислевич.
3. Кореспондент газети «Мистецтво»:
А що таке Кийдрамте?
Л. Курбас:
Це Київський драматичний театр, який
я заснував 1920 року, а до того був
«Молодий театр», потім – «Березіль».
4. Редактор журналу «Київська Русь»:
А чому саме «Березіль»? Перший місяць весни, як перша театральна ластівка?
Л. Курбас:
Згоден, але не тільки. Все ж це не сучасне слово. Мені дуже сподобався вірш Б. Б’єрсона (норвезький поет) «Березіль», який я
читав в оригіналі. Тут витоки назви.
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5. Журналіст газети «Слобідський край»:
На початку 1926 року «Березіль» перевели
до тодішньої столиці – Харкова. Чи всі актори переїхали з Вами?
Л. Курбас:
На жаль, ні, тому що «Березіль» - це ціле мистецьке об’єднання,
яке містило в собі філіали або творчі майстерні у Борисполі, Білій
Церкві, Умані, Одесі…
Так зародилися український театральний музей, театральна бібліотека і перший театральний журнал…
6. Кореспондент газети «Вечірній Харків»:
Кажуть, у Харкові засяяла тріада митців. Хто це, окрім Вас?
Л. Курбас:
Поряд – талановиті актори, а ще творча співдружність –
художник В. Меллер, драматург М. Куліш. Ми разом
створили вистави «Народний Малахій» (1928), «Мина Мазайло» (1929), «Маклена Граса» (1933), які набули широкого розголосу в Україні.
7. Кореспондент журналу «Кіно»:
Для Вас «театр – це все». А чи не хотілось ще і в кіно попрацювати?
Л. Курбас:
А я і попрацював. На Одеській студії зняв кілька стрічок: «Шведський сірник» (1922), «Вендета» і «Пригоди МакДональда» (1924), «Арсенальці» (1925).
8. Кореспондент телепередачі «Зірковий шлях»:
Ви не завжди були згодні з «лінією партії», що і призвело до трагедії. Можливо, треба було прислухатися до
порад Вольтера:
«Велич розуму полягає в здатності жити в мирі та злагоді з тими, хто його не має»?
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Л. Курбас:
Це не моє. Мені більш до душі Василь Розанов, який казав: «Ми гинемо від неповаги до себе».
9. Журналіст газети «Театральне життя»:
Тож, Ваше життя – це суцільна буря, боротьба та ненависть?
Л. Курбас:
Ненависть? Навпаки – любов! Пам’ятаєте, у Лесі
Українки?
Хто не жив посеред бурі,
Той ціни не знає силі,
Той не знає, як людині
Боротьба і праця милі!
Викладач:
І останнє запитання – від глядачів.
10. Глядач:
Кажуть, що Ви все життя – з кулею в серці?
Л. Курбас:
Так, мені було тільки 26 років. Я закохався у Катерину
Рубчакову, красиву, заміжню, з дітьми партнерку по сцені. Освідчився, а вона розсміялась. Жити не хотілося,
стрілявся, лікарі врятували, але кулю не видалили. Зрозумів: сцена і життя – це не одне й те саме.
А любов? Любов назавжди – це Валентина Чистякова, яку зустрів через 5 років потому.
Море жіночності. Пісня жіночності. Я закохався в неї до нестями. Ми вінчалися в
Андріївській церкві. Гейне казав, що «любов – це зубний біль у серці». Так я і про17
жив із кулею та зубним болем у серці.
(Музика)
Викладач:
А зараз давайте подякуємо Л. Курбасу за те, що він був, зробимо
йому комплімент.
(Випереджальне завдання)
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Комплімент митцю
1 учень:
«Німецькою, польською, на ідиші він спілкувався легко,
вільно, з французької перекладав, англійською читав.
Взагалі він був людиною культури, гуманітарієм широкого світогляду, до того ж з хистом до вивчення мов».
Олександр Дейч
2 учень:
«Він був справжній європеєць. У нього неможливо було не закохатися».
Колеги
3 учень:
«Він міг би поставити на сцені навіть таблицю множення».
І. Мар’яненко
4 учень:
«На посаді керівника-режисера Курбас виявив себе геніальним».
М. Куліш
Викладач:
А зараз би хотілося, щоб кожен із вас зайняв позицію. Ви з ким в
суперечці: з Вольтером чи Курбасом? Чому?
(Відповіді учнів)
Викладач:
А як у нас із практичним завданням?
(Перевірка візитівок, афіш, листівок).

(Музика)
Викладач:
Ми народилися з мовою серця, як ніхто в міжпланетному просто18
рі. І доки код людства не стерся – з нами любов, не осторонь.
Мова серця говорить очима, жестами, зрідка – словами.
Ніжна і вибухова, мовчазна і промениста, в кожній парі завжди
унікальна. Вона – океан емоцій: знак питання, знак оклику і, навіть, три крапки…
Мова серця… Мова серця… Животворна водиця озерця.
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(Музика С. Прокоф’єва, до балету «Ромео і Джульєтта»

Викладач:
Запрошую вас за лаштунки театру, у малу залу, де зараз якраз іде
репетиція спектаклю до 130-річчя митця.
Актор І:
Лесь і Валентина уперше грали закоханих у трагедії
Шекспіра, яку починали з його сонетів.

Актор ІІ:
Еѐ глаза на звѐзды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч, открытых кожа,
И чѐрной проволокой вьѐтся прядь.
Ты не найдешь в ней совершенных линий
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.
В. Шекспир
Пісня «Коли розлучаються двоє» (муз. М. Лисенка, сл. Г. Гейне)
Актор І:
Вимолю в Бога тебе назавжди,
Щоб лиш зі мною була, лиш зі мною.
Другом одвертим, любов’ю земною,
Щоб не було ні біди, ні нужди
Там, де ходитемо вдвох цариною.
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Актор ІІ:
Нас на білому світі тримає любов –
І як повінь ріки,
І як лагідна пісня.
Її часом і віком ніхто не зборав,
Бо любити не рано,
Любити не пізно.
Нас на білому світі тримає любов…
В. Романовський, харківський поет
Пісня (продовження)
Віртуальна екскурсія
Викладач:
А зараз запрошую на віртуальну екскурсію до Харкова. Давайте
візьмемо квіти, і це будуть троянди (пам’ятаєте притчу на початку уроку), ми йдемо на кладовище, де «Пантеон сім’ї Леся Курбаса»…
Екскурсовод І:
Обов’язок перед Вандою Адольфівною
невістка виконала до кінця. Їх об’єднала
Любов до Леся.
Зараз їх могили – поряд.
Екскурсовод ІІ:
А ось де похований Л. Курбас – ніхто не знає. Тому тут – урна з
землею Соловків, де знайшла свій притулок його бунтівна душа.
Екскурсовод І:
Покладемо квіти. До речі, Чистякову любили глядачі, ходила легенда, що харків’яни спеціально для неї вирощували троянди.
Екскурсовод ІІ:
Рана її кровоточила все життя, і вона боялася її торкатися. Але завжди після автографа робила приписку: «Дружина Леся Курбаса»…
Актор:
А без тебе не стало на білому світі рідні.
Безбережна печаль затопила і ночі, і дні.
Все померкло довкола, оглохло, лягла німота,
І ніщо не здавалось важливим: ні біль, ні мета.
В. Романовський
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Викладач:
Повернемося до театру ім. Шевченка.
Архітектор:
Велична будівля в стилі класицизму збудована за проектом архітектора А. Тона
(1841р.)
Потім кілька разів капітально перебудовувалася (в стилі
ренесансу, конструктивізму арх. В. Михаловським та
В. Костенком).
На фасаді будівлі – три меморіальних дошки: Лесю Курбасу,
Мар’яну Крушельницькому, який майже 20 років очолював театр,
та Леоніду Бикову, саме тут починалася його акторська кар’єра.

Екскурсовод:
Давайте повернемо в провулок направо і побачимо вивіску: «Березіль. Мала сцена», де 1987 року відбулася прем’єра п’єси
О. Вампілова «Воронячий гай».
Так театр відновив своє життя.

(Завдання художникам: до кінця уроку зробити wiki-газету.)
Викладач. Пропоную гру «Пароль». Я називаю слово, словосполучення, музичну фразу – за вами назва театру або факту.
Пароль:

«Палац казок»

Театр ляльок (1939)
− Яке відношення до цього театру мають старовинні вертепи?
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Пароль: Вертеп – Бельгія – Харків
(Відродження вертепної, фольклорної форми в театрі, гастролі до Бельгії, вертеп-фест у Харкові).
Пароль: Орден усмішки.
(Відповіді учнів).
Вертепник:
Діти вважали директора столичного театру ляльок Сергія Образцова – чародієм. Вони вирішили нагородити його Орденом
усмішки, але якщо він вип’є стакан лимонного соку і не зморщиться. Він виконав цю умову, граючи. А коли подивився спектаклі харків’ян, сказав, що Орденам усмішки він би нагородив директора Віктора Афанасьєва.
Викладач: В цьому році режисер театру ляльок Оксана Дмитрієва
стала лауреатом Премії ім. Леся Курбаса (спектакль для
дорослих «Вишневий сад»).
Вертепник:
Премія заново відроджена і присуджується щорічно у лютому до дня народження митця.
Викладач: Наш театр ляльок ім. В. Афанасьєва був першим в Україні, найпопулярнішим і цю «марку» підтримує дотепер, хоча на Україні лялькові театри з’явилися у багатьох обласних центрах.
Пароль: «Місто майстрів», «Піраміда».
Запасний пароль-код: ХНАТОБ, ХНАТОБ!

Театр опери і балету ім. М. Лисенка
Екскурсовод: Найстаріший музичний театр Харкова і Слобожанщини веде
своє датування з 1780 року (антреприза).

Опера – (італ. opera – дія, праця, твір) – це музично-драматичний жанр, що
22
ґрунтується на синтезі музики слова, дії.
Балет (італ. ballare – танцювати) – це синтетичний вид сценічного
мистецтва, в якому зміст вистави розкривається в основному засобами
танцю, міміки і музики.
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Лібрето (італ. libretto) – книжечка – літературна основа великого вокального твору, світського або духовного, наприклад, опери, ораторії, кантати.
Оперний турнір
Викладач:
− Як пов’язані між собою доля композитора М. Лисенка та Харків?
− Чому театру присвоєно саме це ім’я?
− Чому такі зірки, як І. Козловський, М. Рейзен, І. Паторжинський,
вважають його своєю колискою?
− Чому гастролі Сержа Лифаря у Харкові скінчилися репресіями для
акторів театру?
(Відповіді учнів).
Гра долі
Історик:
1929 рік – Серж Лифарь на гастролях у Харкові. Його шалено
приймають харків’яни, називають «новою легендою балету». Через
кілька місяців він емігрує до Парижу, а тих, хто з ним товаришував,
репресують.
Викладач.
Серж Лифарь – так звали його французи, киянин – так називав себе він.
Артист балету, улюбленець публіки, чаклун, а ще – кращий
хореограф Франції, який отримав з рук Шарля де Голля
«Золоту туфлю», прикрашену діамантами, - балетний «Оскар» - і
пропозицію взяти, нарешті, французьке підданство.
«Дуже вдячний, пане президенте, але я ніколи не буду французом, бо я
був і буду українцем».
Проживши 64 роки емігрантом, до останнього подиху пам’ятав, що в Києві
його звали Сергій Михайлович.
Музика.
«І навіть прекрасний Париж не зміг примусити мене, киянина, забути мій
Київ і мій Дніпро…»
Мистецтвознавець:
До речі, після смерті Лифаря його вдова передала до Київ23
ського музею пушкінські реліквії і туфлю з діамантами.
Як називали ці туфлі?
(Відповіді учнів)
Пуанти – це вістря, гострий кінець (фр.).
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Викладач:
А туфлі – з тупим кінцем. Протиріччя?
Ні. Пуанти – танець на кінчиках пальців при витягнутому
підйомі ноги.
Мистецтвознавець:
2004 р. – в Лозанні поставлений Сергію Лифарю пам’ятник у вигляді Ікара.
«Україна – своєму геніальному синові на честь 100-річчя»
Не виконано заповіт – на березі Дніпра. Нажаль! Бо
пам’ять – це самоповага нації.
Викладач:
Пароль: «Летуча миша», «Біла акація».
Музичний пароль: Фрагмент з оперети І. Штрауса «Летуча миша».

Харківський театр музичної комедії
Експерт.

Театр музкомедії в Харкові відкрився 1 листопада 1929 року. Серед
інших театрів країни він виступив
першовідкривачем жанру оперети –
на той момент в Україні театру, що
працював би в такому веселому жанрі, ще не було.
Театрознавець. Очолили театр учні режисерської лабораторії Леся Курбаса:
Б. Балабан, Б. Крижанівський, Я. Бартник. Театр розташовувався тоді в будівлі колишнього театру «Міссурі», побудованого 1911 року.
Оперета (італ. operetta – маленька опера) – це музично-сценічна
вистава переважно розважального характеру, що поєднує монологічне і
діалогічне мовлення з вокального та інструментальною музикою, танцювальне мистецтво й естрадні притоми.
Викладач.
− Як пов’язані імена видатних діячів української культури О Вишні,
М. Крушельницького з нашим театром оперети?
− Хто з видатних людей епохи починав свою кар’єру в харківській
музкомедії?
24
(Відповіді учнів.)
Викладач. Ми показали вам, як розвивається сучасний музичний театр в Харкові. Але Шопен казав, що «музика не має вітчизни; вітчизна її – весь Усесвіт». Театр опери і балету є
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і в Києві, Одесі, Львові, працюють театри оперети, музичної комедії
(широко відомий театр ім. М. Водяного в Одесі) та багато інших.
Театрів вистачає, та чи вистачає їм глядачів? Кажуть, час зараз «не
той», дуже суворий, не до театрів. А коли буде «той» час?
О, Господи! Зціли нас всіх, зціли,
Всели в серця неопалиму мрію,
Щоб ми, пізнавши віру і надію,
Жорстокий світ добром перемогли.
А. Ахматова

Київський національний академічний театр
опери та балету імені Тараса Шевченко

Одеський національний академічний театр
опери та балету

Львівський національний академічний театр опери та балету

V. Узагальнення і систематизація знань
Викладач: А зараз – «Аукціон ідей».
− Чи потрібен нам театр?

П – Подумаємо
П – Поговоримо
П – Подискутуємо

− Що сьогодні важливіше, на вашу думку,
«хліб» чи «видовища»?
(Відповіді учнів.)
Викладач. Пропоную «Контрв’ю»
«На світі лише дві речі виправдовують людське існування – кохання та мистецтво».
25
С. Моем
«Мистецтво світлом своїм рятує людей від темряви, яка в
них є».
А. Ахматова
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Ваші «за» і «проти».

VІ. Підсумки уроку
Викладач. Ось і скінчився наш спектакль. Ми гарно попрацювали, бо театр –
це праця, тяжка праця кожного робітника, недаром К. Станіславський казав, що «театр починається з вішалки». Що з нашою wikiгазетою? Як ви її назвали?
− Який же епіграф ви вибрали? Чому?
− А що до нашого девізу: чи згодні ви з поетом, що «людині потрібно
щось для серця давати»?
− Я сподіваюсь, що театр і стане для вас віддушиною, яка відкриває серце.
− Ваші оцінки.
Викладач. А зараз – зробимо «Букет настрою». (Кожен на паперовій троянді
пише своє враження від уроку – і на магнітну дошку).
«Релаксація».
(Викладач бере в руку корзинку з яблуками, яка
весь урок стояла на столі, і роздає учням)
Займіть зручне положення, заплющить очі, уявіть, що ви потрапили в Едем – райський сад.
Розгляньте все навколо. Тут багато зелені, квітів.
А ще – велична яблуня з яблуками, яких вам дуже хочеться.
Час повертатися. Подивіться навколо, усміхніться одне одному. Гляньте на яблуко: в християнській релігії – це символ Любові, саме те, що дуже потрібно зараз Україні. А едемська історія Адама і Єви – перший в світі спектакль, який вони зіграли по волі
Бога.

26

VIІ. Домашнє завдання
1. Опрацювати матеріал підручника (стор. 215 – 223, особлива увага – матеріалу, якого на уроці не було).
2. Відповісти на запитання:
−

Що, на вашу думку, може протистояти смерті? (На прикладі загибелі
Л. Курбаса, М. Куліша.)

−

Як ви гадаєте, чого не хватає сучасному театру? Сучасному глядачу?

3. Уявіть, що ви – організатор театрального фестивалю. Запропонуйте спектаклі для його програми. Обґрунтуйте свій вибір.
4. Ваша думка про те, яким має бути пам’ятник Л. Курбасу?
5. Напишіть епітафію на символічну могилу поета.
6. Поясніть вислови поета М. Рільке, які любив повторювати Л. Курбас:
- «Хто сказав нам, що все минуще?»,
- «На що здатен дар митця?»
7. Чи згодні ви з М. Павичем, який пише: «Якщо хочеш довго і щасливо прожити на землі, не щади себе ані в чому?» (Стаття в газету на прикладі життя Л. Курбаса.)
8. Напишіть твір-роздум на тему: «Пам’ять серця» Валентини Чистякової».
Примітка:

Проекти: (ІV рівень, на вибір)

1, 2 – усім учням.

«Вертеп – ляльковий театр».

3, 4 – І, ІІ рівень.

«Музика мого серця».

5, 6 – ІІІ рівень.

«Образ “культурної людини” в очах молоді».

7, 8 – ІV рівень.
(на вибір)
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Тема «Театральна культура ХХ століття» - має великий обсяг,
складна.
Тому всі дидактичні матеріали підібрані диференційовано з урахуванням складу груп; можливе використання на різних етапах уроку,
а також для самоконтролю; в основі їх лежить методика вітагенного
навчання (від лат. vita – життя, geneses – народжувати, тобто народжений життям), яка потребує опору на досвід життя.
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Театр – це все.
Л. Курбас

1

2
3

4

По горизонталі: 1. Засновник першого професійного українського театру.
2. Директор українського театру з 1883 р. 3. Організатор і керівник групи «Товариство російсько-малоросійських артистів». 4. Акторка, фундаторка українського театру.
По вертикалі: 1. «Театр…»
Відповіді.
По горизонталі: 1. Кропивницька. 2. Старицький. 3. Саксаганський. 4. Занковецька.
По вертикалі: 1. «…корифеїв»
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Кросворд
«Українська мова»
Основою українського
театру є рідна мова.
М. Куліш
У
К
Р
А
Ї
Н
С
Ь
К
А
М
О
В
А
1. Прізвище української письменниці, авторки слів: «Хто нікчемну душу має, то
така у нього мова» (Л. Українка).
2. Зачинатель сучасної літературної мови (І. Котляревський).
3. До якої мовної сім’ї належить генеалогічно українська мова? (Індоєвропейська).
4. Автор рядків про мову:
«Буду я навчатись мови золотої…
У трави-веснянки, у гори крутої.
В потічка веселого, що постане річкою,
В пагінця зеленого, що зросте смерічкою» (А. Малишко).
5. Українську мову часто називають мелодійною, калиновою. Згадайте ще один
епітет, що характеризує українську мову (солов’їна).
6. Основоположник сучасної української літературної мови (Т. Шевченко).
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7. Автор «Повісті минулих літ», літописець (Нестор).
8. Автор рядків:
«Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно і ненастанно
Політь бур’ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде…» (М. Рильський).
9. Система слов’янської письменності, яка є складною творчою переробкою
грецького алфавіту. Її азбука складається з 43 літер, у тому числі 24 грецьких і 19 оригінальних слов’янських (Кирилиця).
10. Поет, якому належать рядки:
«О рідне слово, хто без тебе я?» (Д. Павличко).
11. Найважливіший засіб людського спілкування, засіб вираження думок і їх
повідомлення, здатність спілкування через звуки, засіб пізнання навколишнього світу й передачі знань і досвіду від покоління до покоління (Мова).
12. Процес говоріння під час спілкування з іншими людьми або при звертанні
до самого себе (Мовлення).
13. Наука про мову, об’єктом якої є властивості, функції, будова, історичний
розвиток мови. (Мовознавство).
14. Розташування літер у певному порядку. (Алфавіт).
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Диспут
Тема:
Мистецтво можливого або
Що залишаємо майбутньому?
Девіз:

Розумних суперечки зближують, дурнів – сварять.
Воскресайте, камінні душі,
Розчиняйте серце і чоло,
Щоб не сказали про вас грядущі:
Їх на землі не було.
В. Симоненко
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1.

Хто, на ваш погляд, є символічним Обличчям України:

а) серед акторів - __________________________________________________
б) режисерів - _____________________________________________________
в) літераторів - ____________________________________________________
2. Кого б ви назвали Голосом держави:
а) серед композиторів - _____________________________________________
б) співаків - _______________________________________________________
в) музичних груп - _________________________________________________
3. Хто найбільш талановито створив Образ України:
а) у театрі - _______________________________________________________
б) кіно - __________________________________________________________
в) живопису - _____________________________________________________
4. Що ви визначаєте символічною Подією України?
1. у театрі - _______________________________________________________
2. кіно - __________________________________________________________
3. на телеекрані - __________________________________________________

33

доброта

Чому нас навчає театр?

Завдання.
Підпишіть усі промені.
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Порівняй і доповни засоби художньої виразності
музики, живопису та театру
Музика
Мелодія
Лад
Ритм
Тембр
Форма

Живопис
Лінія
Колорит
Ритм
Колір

Театр
Жест

Завдання: заповніть таблицю.
Період
Початок ХХ
ст.
19301960-ті рр.

Кінець
ХХ ст.

Режисери
Л. Курбас,
Г. Юра, В. Василько та ін.
В. Романицький,
І. Юхименко та
ін.
С. Данченко,
Б Ступка, В. Івченко, А. Жолдак, Р. Віктюк,
С Пасічник та ін.

Актори

А Бучма, Н. Ужвій, Г. Юра,
І. Мар’яненко та
ін.
Б Ступка, А. Роговцева, А. Хостікоєв, Н. Сумська та ін.

Композитори

Художники
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Зробіть переклад українською мовою.

Вийшло?
Отож – це старослов’янська мова – наші витоки. Усі ми – брати - слов’яни.
На обороті картки:
Лесь Курбас був дуже прискіпливим режисером. Хотів, щоб актори займалися
акробатикою, гімнастикою і обов’язково гарно знали українську мову. Ці (і подібні листівки) були розклеєні у гримерних акторів його театру.
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(Завдання групам)
Створіть афішу спектаклю театрів:
 ХНАТОБа;
 ім. Шевченка;
 лялькового;
 ім. Пушкіна;
 «Березіль»

Картка-запитання

Знайдіть на цьому пам’ятнику «відголоски» театру ім. Шевченка.

Чи любите ви театр?
Топ-5 сучасних експериментальних театрів Харкова.
(Будинок актора: вул. Красіна, 3)

«Театр 19» - один з найсучасніших недержавних театрів
України. Вистава «Але все таки». Число «19» в назві – це як би
талісман команди.
Грає свої п’єси, в основному, в «Будинку актора». Позиціонує себе як «живий театр», що відповідає на запити публіки.
Додаткових глядачів привертає присутністю в акторському складі Сергія Бабкіна.
(Будинок актора: вул. Красіна, 3)

Центр сучасного мистецтва «Нова сцена» був заснований
в 1989 р.
У березні – прем’єра вистави «Венеціанська ніч».
(Будинок Архітектора: вул. Дарвіна, 9)

Вистави «P.S.» - це як би «післямова» до подій в світі.
Утворений в кінці минулого століття відомим українським режисером Степаном Пасічником.
На початку березня в Будинку Архітектора відбудеться
прем’єра вистави «Я чекаю тебе, коханий».
(Вул. Харківська набережна, 5)

Театр-студія «Арабески» був заснований студентами Харківського інституту мистецтв в 1993 році. Перший театр, який
зробив сценічні постановки на вірші Сергія Жадана. У кінці
лютого – вистава «Критичні дні».
(Вул. Пушкінська, 88; Кінотеатр «Боммер», вул. Полтавський шлях,
6)

Був заснований в 2005 році як театр-студія при Юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. Вистава «Однорукий з
Спокан».
В репертуарі театру – сучасні п’єси, які раніше не ставилися в Україні. Так, зараз
МДТеатр гастролює по країні зі своїми прем’єрним спектаклем «Однорукий з Спокан» - п’єси ірландського драматурга Мартіна МакДонаха, вже наробила шуму на
Бродвеї.
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Театральне
мистецтво

Стильовий напрям у мистецтві кінця ХІХ –
початку ХХ століття.

Модерн

Вістря, гострий кінець.

Опера

Галузь української культури, особливістю якої є художнє відображення життя за допомогою сценічної дії
акторів перед глядачами.

Пуанти

Світоглядно-мистецький напрям, що в останні десятиліття ХХ століття приходить на зміну модерну. Цей
напрям – продукт постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування усіх систем: філософських, економічних, політичних.

Постмодерн

Музично-драматичний жанр, що ґрунтується
на синтезі музики слова, дії.

Балет

Музично-сценічна вистава переважно розважального
характеру, що поєднує монологічне і діалогічне мовлення з вокального та інструментальною музикою,
танцювальне мистецтво й естрадні притоми.

Оперета

Літературна основа великого вокального твору,
світського або духовного, наприклад, опери,
ораторії, кантати.

Лібрето

Синтетичний вид сценічного мистецтва, в якому зміст
вистави розкривається в основному засобами танцю,
міміки і музики.

Відкрийте файл Теоретичне доміно. xsl, який знаходиться на Робочому столі
вашого комп’ютера. На моніторах висвічуються «кості» доміно, їх потрібно
правильно «з’єднати». Приєднуйтесь усі бажаючі.
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Секретні матеріали
Потрібен український Джеймс Бонд
Мистецтво – це люди. А чи знаєте ви імена деяких з
них? Вставте ім’я в «сліди на піску».
1. Пабло Пікассо був в захваті від робіт художниці …
(1900-1961). Побачив в 1954 році її роботи на виставці, назвав їх геніальними.
2. Одна з самих відомих у світі пісень – це …, народна пісня, яку записав
український композитор … На YouTube різні виконавці … збирають мільйони переглядів.
Відповіді на звороті картки:

1. Катерина Білокур.
2. «Щедрик», Микола Леонтович.

Листівка добра або «капсула часу»
Глянь навкруги розумним оком
Не так, як досі ти дивився.
Світ – море: тож будуй свій човен
Із добрих діл, щоб не розбився.
Рудакі

Зараз люди майже не пишуть листів від руки, як і не відправляють вітальні
листівки. А це – можливість щиро написати людині теплі слова.
Завдання:
 Напишіть умовний лист до Леся Курбаса.
 Підпишіть вітальну листівку до ювілею
театру ім. Шевченка.
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1. Назвіть корифеїв українського театру ХІХ століття.
2. А кого із акторів ХХ століття ви б назвали корифеїями?
3. Що таке партер, амфітеатр, «раїк»?
4. Маленька книжечка в опері – що це?
5. Назвіть видатних режисерів початку ХХ століття.

6. Хто архітектор будівлі театру ім. Шевченка?
7. Що таке вертеп?
8. А вертеп-фест?
9. З чого починається театр?
Музичний театр Одеси?
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Роботи учнів групи ОКНАР-6-1/2
(професія Оператор комп’ютерного набору; асистент референта)

(Опера)

(Оперета)

(Оперета)

(Театр)
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(Балет)

(Либрето)

(Вертеп)

(Вертеп)
Завдання.
Розшифруйте ребуси і поясніть значення слів.

