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ВСТУП. Компетентнісний підхід до організації пізнавальної діяльності учнів на 
уроках з предмета «Художня культура» 

 

Закон України «Про освіту» 2017 року передбачає, що метою повної 

загальної середньої освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація 

особистості. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування 

ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної 

життєдіяльності.  

Однією з них є культурна компетентність, яка полягає в особистісному 

художньо-естетичному розвитку, формуванні світоглядних орієнтацій і 

компетенцій у сфері художньої культури, вихованні потреби у творчій 

самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опанування 

цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.  

Предмет «Художня культура» має інтегративний характер. В процесі 

викладання з’являється можливість формувати в учнів інші компетентності: 

навчально-пізнавальні та інформаційні, що досягається вивченням шедеврів 

мистецтва різних епох і народів, комунікативні, творчо-діяльнісні і самоосвітні, що 

передбачає оволодіння досвідом самостійної творчої діяльності, сприймання 

цієї діяльності як невід’ємної частки свого життя. 

Враховуючи вищезазначене, зрозуміло, що вибір викладачем методики 

проведення уроку, добір дидактичних матеріалів мають бути спрямовані на 

ефективну організацію навчально-пізнавальної діяльності учнів з метою 

засвоєння знань («знаю, що»), формування умінь («знаю як і зумію»), створення 

умов для розвитку рис особистості учня («хочу і готовий використати свої 

знання»).  

Методична розробка має допомогти викладачеві підготувати 

нестандартний сучасний урок, надає арсенал можливих дидактичних прийомів 

активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці, спонукає педагога до пошуку 

ефективних шляхів організації  навчальної діяльності.  

Розробка уроку - особливий вид педагогічної творчості, який є 

невичерпним джерелом ініціативи педагога, його активності, інновацій, 

постійного натхнення для вдосконалення всього навчального процесу. Тому 

запропоновані прийоми і методи мають характер рекомендацій і порад. 

 Особливу увагу в розробці уроку приділено методу проектів, який  

допомагає так організувати співпрацю, що учень і викладач стають 

рівноправними суб’єктами освітнього процесу.  
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РОЗДІЛ 1. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення уроку з теми  
«Театральна культура ХХ століття» 
 

1. Аналізуємо зміст теми навчальної програми з метою визначення 

конкретних знань та умінь, які складають предметну компетентність і якими 

повинні оволодіти учні упродовж вивчення теми.  
 

Витяг з робочої навчальної програми  
предмету загальноосвітньої підготовки «Художня культура»,  

складеної відповідно до «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.  
Художня культура. 10-11 класи. Рівень стандарту» (авт. Масол Л.М., Миропольська Н.Є.),  

затверджено наказом МОН України №1021 від 28.10.2010  
 

РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХХ СТ. (6 год.) 

Тема 3. Театральна культура (1 год.) 

Зміст навчального матеріалу 
Державні вимоги  

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 

Провідні актори та режисери 
українського театру.  
Лесь Курбас та ін.  
Сучасний драматичний, 
музичний і ляльковий театр.  
 
Практичне завдання: створення 
веб-проекту «Віртуальний музей 
української театральної культури 
ХХ століття» 

 

Учень (учениця) 
називає найвидатніших представників української театральної 
культури; 
оцінює роль українського театрального мистецтва в розвитку 
національної культури;  
наводить приклади театрів, провідних театральних колективів 
України; 
класифікує види і жанри українського театрального 
мистецтва; 
використовує знання з української художньої культури у 
процесі художньої самоосвіти; 
уміє самостійно знаходити джерела щодо розвитку театральної 
культури;  
пропагує національну культурно-мистецьку спадщину. 

 

2. Визначаємо методичні особливості підготовки та проведення уроку, 

який представлено у даній роботі. 

Основним методом навчання обираємо метод проектів. 
 

Метод проектів – це система навчання, у процесі якої учні здобувають знання шляхом 

планування і виконання практичних завдань або проектів, які дають змогу отримати 

комплексні знання.  

Проектування як метод навчання вимагає інтегрованих знань і дослідницького 

пошуку в розв’язання навчальних завдань. 
 

І етап. Планування проекту «Театральна культура України ХХ століття». 
1. Визначаємо мету проекту: дослідити розвиток театрального мистецтва ХХ 

століття в Україні  з метою подальшого створення віртуального музею «Українська 

театральна культура ХХ століття» 
2. Визначаємо тип навчального проекту: змішаний (інформаційно-

дослідницький), практично-орієнтований. 
 

NB 
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Інформаційні проекти скеровані на вивчення характеристик будь-яких процесів, явищ, 

об'єктів і передбачають їх аналіз та узагальнення виявлених фактів. Структура такого 

проекту схожа на структуру дослідницького, що часто є основою для їх інтеграції. 

Дослідницькі проекти мають на меті організацію діяльності учнів, спрямовану на 

розв'язання творчих завдань із заздалегідь невідомим результатом. 

 

3. Визначаємо вид проекту: веб-проект (результати проектної діяльності учнів 

систематизовані та представлені у вигляді міні-сайту, створеному за допомогою 

веб-ресурсів). 

 

4. Залучаємо викладачів української літератури, історії, інформатики, 

бібліотекарів до спільної роботи з учнями по створенню віртуального музею 

(позаурочна гурткова робота). 

 

5. Ознайомлюємо учнів (за два тижні до уроку) з темою навчального проекту та 

кінцевим результатом: створення віртуального музею театральної культури 

України ХХ століття у вигляді міні-сайту. 

 

6. Форма організації навчальної діяльності учнів - групова робота (корпоративне 

навчання). 
 

Корпоративне навчання – це спосіб спільного вирішення проблем у процесі навчання, 

коли учні працюють разом у групі. Уся група має одну мету, яку повинні досягти 

разом, покладаючись один на одного. 
 

Пропонуємо учням об’єднатися у чотири групи для підготовки міні-проектів 

(«Український драматичний театр ХХ ст.», «Український музичний театр ХХ 

ст.», «Український ляльковий театр ХХ ст.», «Харківщина театральна»). Кожен 

міні-проект стане основою для однієї з експозицій віртуального музею. 
 

 

7. Кожна група отримує «карту» міні-проекту: перелік основних питань, на які 

необхідно знайти інформацію, ілюстративний матеріал, світлини, 

відеоматеріали, документи. Зібраний матеріал необхідно структурувати для 

подальшого представлення як експозиції у віртуальному музеї. 

 

8. Між учнями групи розподіляються «ролі»: керівник міні-проекту (презентує 

на уроці), відповідальні за збір інформації, добір ілюстративного матеріалу, 

веб-дизайнер, модератор (відповідальний за розміщення матеріалу на сайті). 

 

9.  Визначаємо критерії оцінювання проектної діяльності учнів у групі. 

 
ІІ етап. Реалізація проекту 

1. Учні за допомогою викладача визначають можливі джерела інформації, 

самостійно збирають необхідні матеріали, безпосередньо виконують поставлені 

завдання проекту. Педагог займає позицію консультанта, а за потреби - 

координатора; він спрямовує пошукову діяльність  учнів в оптимальному 

напрямі.  

NB 

NB 
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2. Однією з визначальних складових проектної діяльності є самостійна робота  

учнів. Педагогічна функція такого виду діяльності полягає в індивідуалізації 

навчання, розширенні обсягу знань в умовах диференціації навчання.  

 

3. Етап завершується створенням навчального проекту, визначеного на 

попередньому етапі діяльності.  

 
ІІІ етап. Підсумок проекту 

1. На завершальному етапі розробки проекту передбачається оформлення та 

презентація його результату, аналіз і оцінка проектної діяльності учасників. 

Відчуття завершеності роботи виникає в учнів під час представлення 

результату проекту на уроці. 

 

2. Під час публічного представлення проекту його учасники  розповідають, що 

нового дізналися та навчилися; демонструють результат своєї діяльності; 

доводять його цінність; діляться власними враженнями. 

 

3. На цьому етапі проходить оцінювання проектної діяльності за визначеними 

критеріями: учні дають оцінку внеску кожного учасника творчої групи, а  

викладач оцінює діяльність групи в цілому.  

 

ІV етап. Створення віртуального музею  
1. Розуміння учнями того факту, що результати їх роботи у проекті побачать не 

лише інші учні, а викладачі, батьки, друзі, стає додатковою мотивацією їх 

серйозного ставлення до роботи, що, у свою чергу, зумовлює отримання 

кращих результатів. 

 

2. Ті, хто краще знає комп’ютер, допомагають своїм товаришам в оформленні 

та створенні кінцевого результату роботи над проектом - створенні 

віртуального музею. Ця робота захоплює ще й тому, що до неї приєднуються 

викладачі інформатики, працівники бібліотеки.   
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РОЗДІЛ 2. Технологічна карта уроку «Театральна культура ХХ століття» 

 

№ 
з/п 

Етап уроку Методи та види навчальної діяльності Час 

1. Підготовчий етап 
Підготовка міні-проектів по групах за випереджувальними 
завданнями (карти міні-проектів) 

Два 
тижні 

2. Організаційний етап 
Організація і психологічне налаштування учнів  на діловий 
ритм, спільну працю. 

1 хв. 

3. 
Мотивація 

навчальної діяльності 

Вступне слово викладача. Постановка завдань уроку у 
відповідності до запланованого матеріалу та визначеної мети 
уроку 

2 хв. 

4. 
Актуалізація опорних 

знань і вмінь 

Фронтальна форма роботи. 
Варіант І. Вправа з використанням відеоматеріалу «Визначте 
вид театру». 
Варіант ІІ. Вправа «Це я знаю!» Впізнати за описом та 
ілюстрацією (портретом)  видатну постать або явище 
театральної культури минулих століть на території України. 

5 хв. 

5. 

Вивчення нового 
матеріалу 

(формування нових 
знань) 

Корпоративна форма роботи.  
Презентація групових міні-проектів («експозицій» віртуального 
музею) 
1. «Український драматичний театр ХХ ст.» 
2. «Український музичний театр ХХ ст.» 
3. «Український ляльковий театр ХХ ст.» 
4. «Харківщина театральна». 

25 хв. 
 

6. 
Первинне 

осмислення 
(закріплення) знань 

Проводиться після презентації кожного міні-проекту. 
1. Висловити власне міркування про значення художнього 
слова.  
2. Встановлення відповідність між поняттям і його 
визначенням. 
3. Вправа «Асоціації». 

7 хв. 

7. Підсумки уроку. 
Аналіз навчальної діяльності. Оцінювання навчальних 
досягнень учнів. Інтелектуальна рефлексія.  
Вправа «Тепер я розумію (переконаний)…» 

3 хв. 

8. 
Оголошення 
домашнього 

завдання 

Інструктаж щодо виконання обов’язкової частини та за 
вибором. 

2 хв. 

  Разом 45 хв. 
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РОЗДІЛ 3. Методична розробка уроку «Театральна культура ХХ століття» 
 

 
 

План – конспект уроку 
 

Розділ 
програми 

РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ХХ СТ. 

Урок № 14 Театральна культура ХХ століття 

Тип уроку Урок формування нових знань і вмінь 

Мета уроку 

Навчальна: сформувати знання про театральну культуру України ХХ століття, 
охарактеризувати особливості її розвитку, навчити розрізняти види і жанри 
українського театрального мистецтва, визначити найвидатніших представників 
української театральної культури; розкрити роль українського театрального 
мистецтва в розвитку національної культури; ознайомити з провідними театрами 
України, навчити учнів самостійно знаходити джерела щодо розвитку театральної 
культури; вдосконалювати вміння роботи над проектом, презентацією. 

Розвивальна: розвивати логічне мислення, мовлення, критичне мислення, 
креативність, комунікативність, навички самоконтролю, взаємоконтролю, роботи в 
команді, розвивати естетичний смак, формувати позитивну мотивацію до навчання,  
культуру розумової праці. 

Виховна: виховувати любов до театрального мистецтва, збагачувати емоційно-
естетичний досвід учнів, формувати культуру почуттів, пробуджувати особистісно-
позитивне ставлення до мистецьких цінностей;  сприяти усвідомленню власної 
причетності до художніх традицій свого народу. 

Вид уроку Захист навчальних міні - проектів  

Комплексно-
методичне 

забезпечення 
уроку 

Засоби  навчання: підручник «Художня культура», 10 клас; Інтернет – ресурси, 
електронні презентації, відеоматеріали, ілюстративний матеріал. 
 
Обладнання: комп’ютер, підключений до мережі Інтернет, мультимедійний проектор, 
екран, індивідуальні листи оцінювання. 

Міжпредметні 
зв’язки 

Українська література, історія України, технології, інформатика, етнографія і 
фольклор рідного краю 
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Хід уроку 
1. Організаційний етап.  Взаємне привітання викладача та учнів. Організація 

уваги. 

 
2. Мотивація навчальної діяльності. Вступне слово викладача. 

 
Епіграф уроку 

 

Весь світ - театр, ми всі - актори мимоволі, 

Всесильна Доля розподіляє ролі, 

І стежать небеса: яка ця наша гра? 

 

П'єр де Ронсар, французький поет XVI ст. 

Сьогодні на уроці ми познайомимося з українською театральною 

культурою ХХ століття. Що ж таке театр? Театр - це те мистецтво, яке в першу 

чергу вчить бути людиною, відчувати і співпереживати. Ніщо, так, як театр, не 

має на людей сильнішого емоційного впливу. І тільки театр може дати 

зацікавленій людині живе сприйняття дійсності. Він обдаровує своїх глядачів 

справжніми відчуттями і емоціями. 

Сьогодні людство мало цінує справжнє мистецтво. Рутина повсякденних 

буднів, неймовірно велика швидкість життя, ускладнення  життєвих питань 

тримають людину в постійній напрузі. Що є життя і чому ми повинні встигнути 

навчитися, прийшовши в цей світ?. Відповідь на це питання може нам дати 

театр. 

Театральне мистецтво вміщує в себе найкращі сторони кіно, літератури і 

живопису. Відвідуючи театр, ви потрапляєте в зовсім інший світ, справжній, де 

немає штучних механізмів, які допомагають прискорити темп життя. Театр 

змушує побачити себе з боку, пробуджує найвищі почуття, розвиває кращі 

сторони вашої особистості, долучає до прекрасного. Ви занурюєтеся в чарівний 

світ почуттів і людських взаємин. Справжнє мистецтво змушує людину 

прокинутися і по-новому поглянути на навколишній світ і людей. 

 
3. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів 
Варіант І.  
Завдання.  Перегляньте відеоряд, визначте вид театру (Інтернет – ресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=tFDzd9r90EM ) 

 
Варіант ІІ.  
Вправа  «Це я знаю!»   
Завдання. Впізнайте за описом та ілюстрацією (портретом)  видатну постать 

або явище театральної культури минулих століть на території України. 
                                

https://www.youtube.com/watch?v=tFDzd9r90EM
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Вони розігрували імпровізовані комедійні сцени  на 

майданах, посеред вулиць, на ярмарках просто неба 
у часи Київської Русі. 

 

 
Театр, у якому вистави розігрували ляльками на 

паличках (маріонетками)  
у спеціальній дерев'яній скриньці. 

 

 

На його могилі в Полтаві на першому пам’ятнику 
було написано: «Майор …, сочинитель 

малороссийской «Энеиды». Через 100 літ пам’ятник 
оновили і згадка про військовий чин зникла. 

 

 

 
У 1812 році став директором постійного громадського 

театру в Харкові.  Через 30 років він надрукував 
цікаву й приголомшливу "Історію театру в м. Харкові". 

 

 

Разом із М. Лисенком   організував перший 
аматорський гурток, силами якого поставлено їхню 

першу оперету «Чорноморці». Стояв у витоків 
українського оперного театру. 

 

 

Його ім’я тісно пов’язане з Харківщиною: тут він 
прожив останні 20 років свого життя, тут, у Харкові, 

його могила. Жив з 1890 р. на хуторі Затишок у 
Куп’янському повіті, куди часто приїздили відомі 

актори, композитори, драматурги. 

 

 

На чотири роки  був старший за оперу «Запорожець 
за Дунаєм» і на сорок років молодший за «Наталку 

Полтавку» – ці два дивовижні твори супроводжували 
все життя. В них він уперше виходив на сцену в 

постановах драматичного гуртка, в них грав 
востаннє, прощаючись зі сценою.  
Всього  виконав понад 70 ролей. 

 

  
 

Після того, як одну з вистав у Петербурзі відвідав  
імператор Олександр III, їй запропонували роботу в 

імператорському театрі з величезним на той час 
гонораром, однак вона не прийняла запрошення,  бо 

любила Україну і український театр.   
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4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку: презентувати міні-проекти, в яких 

досліджується розвиток різних жанрів українського театрального мистецтва ХХ 

століття, з метою подальшого створення віртуального музею «Українська 

театральна культура ХХ століття». 

 
5. Вивчення нового матеріалу (формування нових знань) 
Слово викладача. 

У театральному мистецтві ведуча роль належить драматургії.  

Драматургія озброює театр ідейним змістом майбутньої вистави, а також 

важливим засобом театральної виразності - художнім словом. І тим самим 

набуває ведучого значення в театральному мистецтві. 

Завдання театру – разом із драматургом відтворити на сцені дійсне життя. 

  Витоками драматичного театру були ритуальні обряди, пов’язані з тією чи 

іншою формою господарювання первісної людини. В цих обрядах наші далекі 

пращури живе слово й діалог поєднували зі співом, танцем, пантомімою. Саме 

в драматичних виставах почали з’являтися перші елементи акторського 

мистецтва перевтілення. 

Шановні відвідувачі, запрошуємо Вас познайомитися з провідними 

акторами та режисерами українського драматичного театру ХХ століття!  

 
Творча група 1.  
Представлення міні-проекту «Український драматичний театр ХХ століття» 
(орієнтовна карта проекту) 
 

1. Музично-драматична 
школа Миколи Лисенка 

Перші спроби підготовки професійних акторів пов’язані з діяльністю 
драматичної школи, заснованої 1904 року при музичній школі М. 
Лисенка, де викладалася теорія і практика сценічного мистецтва. 

2. Перший  стаціонарний 
український театр 

Поява у Києві стаціонарного українського театру – подія значна на той 
час не тільки для міста, але й для культурного життя всієї України. 
Його організатором, директором і режисером був Микола Карпович 
Садовський (псевдонім) – один із славетних діячів української сцени, 
середній із артистичної родини Тобілевичів. Театр існував з 1906 по 
1920 рік. 

3. 1918 рік – початок  нового 
періоду в історії розвитку 

театру   

Новий період в історії театру розпочався в 1918 році, коли у Києві 
утворилися Державний драматичний театр, Державний народний 
театр М. Саксаганського, «Молодий театр» Леся Курбаса. 
З утворенням у Києві цих театрів намітилися дві основні тенденції 
розвитку театрального мистецтва — театру реального і мистецтва 
театральності. 

4. Театр «Березіль» 

Працював як державний театр з 1922 до 1926 рр. у Києві, а з 1926 до 
1933 рр. – у Харкові. Період життя та становлення театру у Києві 
вважають його «політичним» періодом, а харківський період – 
філософським. 
Художнє керівництво «Березолю»   проголосило боротьбу проти теорії 
«мистецтва для мистецтва», розважальності. Курбас  робить наголос 
на використанні простих декорацій,  ерудиції акторів та поміркованій  
мізансцені, до якої долучає фотографію, кіно та музику.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5. Київський драматичний 
театр   

Історія Національного академічного театру ім. І. Франка розпочалася у 
Вінниці в 1920 році. Невелика група, яку очолював український актор 
Гнат Юра, працювала з небаченим ентузіазмом. Відкриття театру 
відбулося  виставою «Гріх» Володимира Винниченка, а протягом 
сезону театр здійснив 23 прем'єри. Театральні критики називали його 
«Театром нового століття». Тоді в трупу входило багато молодих 
акторів, що стали через деякий час легендою українського театру. 

6. Українські театри у роки 
Великої Вітчизняної війни та 

часів «відлиги» (40-60 роки ХХ 
століття) 

 

У роки  Великої Вітчизняної війни на боротьбу проти ворога театральні 
колективи мобілізували всі свої сили.  
За роки війни було створено десятки фронтових театральних 
колективів, ансамблів, артистичних бригад 
Після війни театральне життя пожвавилося. На початку 50-х років в 
Україні діяли близько 70 професійних театрів, більшість із них ставили 
вистави українською мовою.  
Часи відлиги (50-ті – 60-ті роки) є періодом розквіту українського 
театру. 

7. Театральне мистецтво кінця 
ХХ століття 

1980—1990-і pоки позначені пошуками, організаційними змінами у 
театральному мистецтві. Було створено нові театри-студії, 
експериментальні спектаклі. Провідні режисери шукали нову знакову 
театральну мову. Український театр увійшов в епоху постмодернізму.  
На сценах з’явився новий репертуар — раніше заборонена 
драматургія абсурду, спектаклі-колажі за культовою прозою (Дж. 
Джойс, Ф. Кафка, П. Зюскінд).  

 

Первинне осмислення нового матеріалу «Український драматичний театр ХХ ст.» 
Завдання. Прочитайте вислови відомих людей про слово. Висловіть міркування. 

Що для людини означає «слово»? Які з цих висловів безпосередньо стосуються 

драматичного театру? 
 

Українське слово. Ти частка тих, що вже давно померли, їх кров живуща, їх жага нетлінна, безсмертне і 
величне, як Говерла, багате і дзвінке, як Україна.  

Д. Луценко 
 

Перетворити слово у справу набагато важче, ніж справу в слово.                                             
Горький М.  

 

Усяке слово без діла мізерно і порожньо.  
Демосфен.  

 

Є слова, які залишаються в душі на все життя.  
Харукі Муракамі 

 

Зраненій душі добре слово — ліки.  
Григорій Богослов 

  

Слово — що камінь: коли метне його рука, то вже потім назад не повернеш… 
Сервантес  

  

Слово — зброя. Як усяку зброю, його треба чистити та доглядати.  
М. Рильський  

 

Яке прекрасне рідне слово! Воно — не світ, а всі світи. 
В. Сосюра 

  

Слово — то мудрості промінь, слово — то думка людська.  
Олена Пчілка  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос — більш нічого. А серце б’ється — ожива, Як їх почує!  
Т. Шевченко   

 

Слово викладача. 
У наш час є популярними музичні театри. Музичний театр - це 

мистецький колектив, що ставить музичні вистави, і різновиди музично - 

сценічного жанру (опера, балет, оперета, музична комедія, мюзикл тощо). Що ж 

пов'язує між собою ці такі несхожі театральні явища? Перш за все - єдність 

сценічної дії й музики. 

«Любіть і вивчайте велике мистецтво музики. Воно відкриє вам цілий світ 

високих почуттів, пристрастей, думок. Воно зробить вас духовно багатшими. 

Завдяки музиці ви знайдете в собі нові невідомі вам раніше сили. Ви побачите 

життя у нових тонах і фарбах», - говорив відомий композитор Дмитро 

Шостакович. 

 
Творча група 2.  
Представлення міні-проекту «Український музичний театр ХХ століття» (орієнтовна 
карта проекту) 
 

1. Оперний театр - явище громадського життя 

2. Театр балету - вища сходинка хореографічного мистецтва 

3. Театр оперети як вид музичного театру 

4. Найвідоміші музичні театри сучасної України  

 

Первинне осмислення нового матеріалу «Український музичний театр ХХ ст.» 
Завдання. Встановіть відповідність між поняттям і його визначенням. 
 

1. Балет  
А. Жанр класичного танцю, танцювальна театральна вистава, у якій музика поряд із 

танцем відіграє важливу роль у розвитку сюжету і створенні відповідного настрою 

2. Оперета 
Б. Музично-сценічна вистава переважно розважального характеру, що поєднує 

монологічне і діалогічне мовлення з вокальною та інструментальною музикою, 
танцювальне мистецтво та естрадні прийоми. 

3. Мюзикл 
В. Музично-сценічна вистава, у якій поєднуються різноманітні жанри і виражальні 

засоби естрадної та побутової музики, хореографічного, драматичного і оперного 
мистецтва 

4. Опера  Г. Музично-сценічний жанр, що ґрунтується на синтезі музики, слова, дії. 

 

Слово викладача. 
Театр ляльок — це театральне видовище, в якому діють ляльки, що 

рухаються за допомогою акторів.  

Основною ідеєю театру ляльок, в незалежності від його виду і форми, є 

здатність за допомогою ляльок створити виставу, що може бути розвагою, 

культурною подією з дидактичним, інформаційним або іншим акцентом. За 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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допомогою ляльок актори театру ляльок (називаються лялькарі) здатні створити 

яскраві образи, передати характерні риси людського характеру і/або форми 

поведінки, актори вкладають в «уста» ляльок (а подеколи і без слів, а лише 

грою) повчальний зміст, важливу інформацію або навіть соціальні маніфести. 

Різноманіття форм і характеру вистав театрів ляльок обумовлено 

найчастіше національними традиціями. 

Головною ж неодмінною рисою будь-якої лялькової вистави є вміння 

розважити глядачів, а часом не лише спонукати посміятись, а й поміркувати. 

 
Творча група 3.  
Представлення міні-проекту «Український ляльковий театр ХХ століття» 
(орієнтовна карта проекту) 
 

1. Перший професійний театр ляльок в Україні 

2. Київський державний академічний театр ляльок 

3. Міжнародні фестивалі лялькарів в Україні (Ужгород, Вінниця) 

 

Первинне осмислення нового матеріалу «Український ляльковий театр ХХ ст.» 
Завдання. Виберіть з переліку слова, які асоціюються з ляльковим театром. 

 

актор  
сцена 
спектакль  
балет 
гра 
п'єса 
кіно   
вішалка  
глядачі 
опера 
постановка  

роль 
завіс 
антракт 
актриса 
квиток  
драма 
режисер 
лаштунки  
музика  
костюми 
оплески  

сценарій 
бінокль 
балкон  
партер   
декорації 
життя 
будівля   
мистецтво 
грим 
афіша  
трупа  

кінотеатр  
прем'єра  
мюзикл 
театрал  
трагедія  
репетиція  
ляльки 
емоції  
ролі 
оперета 
квіти  

браво   
диригент   
поема 
роман 
аншлаг   
балерина  
бельетаж  
реквізит    
гроші 

 

 

Слово викладача. 
Харківщина, як і інші області України, має своє обличчя і свою душу, 

суть якої полягає в органічному поєднанні суто регіонального, слобожанського 

і загальноукраїнського. 

Від старовинного вертепу і до сучасного театрального Харкова 

формувалось театральне життя столиці Слобожанщини. Біля витоків театру 

стояли такі відомі діячі Іван Штейн і Григорій Квітка-Основ'яненко, Марко 

Кропивницький і Гнат Хоткевич. У Харкові дебютувало немало визначних 

акторів українського та російського театрів, починаючи від слобожанина – 

корифея сценічного мистецтва Михайла Щепкіна.  

Завдяки цікавим постановкам, театри Харкова є сьогодні справжнім 

культурним явищем міста й користуються значною популярністю в місцевої 

публіки. 
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Творча група 4.  
Представлення міні-проекту «Харківщина театральна» (орієнтовна карта проекту) 
 

1. Театр Леся Курбаса «Березіль» 

2. Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка 

3. Харківський національний академічний театр опери та балету 

4. Харківський академічний театр музичної комедії 

5. Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А.Афанасьєва 

6. Харківський державний академічний російський драматичний театр ім. О.С.Пушкіна 

 

Підсумки уроку  

Аналіз навчальної діяльності. Оцінювання навчальних досягнень учнів. 

(Додаток 1) 
 
Оголошення домашнього завдання 
1. Обов’язкове: прочитати §31 підручника авт. Климова Л.В. Художня культура. 

10 клас. (стор.150-155), виконати завдання №1-3 на стор.155. 

 
2.  За вибором:  
1) Переглянути кінофільми «У бій йдуть лише старі», «Захар Беркут», «За 

двома зайцями», «Тіні забутих предків». Підготувати коротке повідомлення про 

режисерів та головних акторів. 

2) Знайти інформацію в мережі Інтернет про сучасні види театру: театр тіней, 

пантоміми, пісні, поезії. 

3) Понад сто років існував вертеп у нашому рідному місті (до 40-х років ХХ 

століття), майже єдиний на той час в Україні. У 1936 році будиночок нашого 

вертепу з 36 ляльками був доставлений у музей Києва, де зберігається і до 

сьогоднішнього дня. 

 Дізнайтесь більше про цю цікаву краєзнавчу сторінку історії театру, 

підготуйте  презентацію для виступу на гуртку. 

 

Інтелектуальна рефлексія. Вправа «Тепер я розумію (переконаний)…»  
Учні можуть продовжити речення щодо теми уроку. 
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ДОДАТОК 1. Методичні рекомендації щодо оцінювання рівня навчальних 
досягнень учнів при корпоративному навчанні 

 

 
 

Навчальні досягнення учнів оцінюються викладачем в чотирьох 

категоріях 
 

Знання / розуміння   наскільки учень засвоїв та зрозумів матеріал; 

Мислення / пошук   
наскільки учень уміє вишукати інформацію, проаналізувати та  
систематизувати матеріал; 

Комунікація   
наскільки учень уміє працювати в групі, представляти результати 
спільної роботи перед аудиторією; 

Застосування вивченого   оцінюються вміння застосовувати вивчений матеріал у новій формі. 

 

Кожна категорія передбачає чотири рівні оцінювання 
 

Рівень навчальних 
досягнень 

Бали Критерії оцінювання 

Початковий рівень 1 – 3 бали 
Учень недостатньо знає матеріал і використовує вміння; 
незадовільно працює з інформацією; неактивний у груповій 
роботі; не вміє використовувати навчальний матеріал. 

Середній  рівень 4 – 6 балів 
Учень демонструє задовільні знання та розуміння навчального 
матеріалу; має певні вміння працювати з інформацією; в групі 
працює невпевнено; вивчений матеріал застосовує задовільно. 

Достатній рівень 7 – 9 балів 

Учень добре знає та розуміє вивчений матеріал; впевнено 
використовує вміння і працює з інформацією; має навички 
роботи в групі; вміє застосовувати вивчений матеріал в іншій 
формі.                                                                            

Високий 10 – 12  балів 

Учень знає та розуміє вивчений матеріал на високому рівні; 
впевнено застосовує знання і вміння; вміє систематизувати та 
аналізувати інформацію; активно працює в групі;  може 
представляти результати роботи групи перед аудиторією.                                                      

 

По закінченню роботи на кожного учня заповнюється індивідуальний лист 

оцінювання. Викладач враховує дані результати для виставлення підсумкової 

оцінки. 
 

Критерії оцінки Самооцінка Оцінка групи 

Ступінь активності у роботі групи                     (1 – 3 бали)   

Внесення пропозицій, які врахувала група      (1 – 3 бали)   

Допомога іншим членам  групи                         (1 – 3 бали)   

Презентація результатів групової роботи        (1 – 3 бали)   

Загальна оцінка                                                 (сума балів)   
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ДОДАТОК 2.  
Запрошуємо до віртуального музею «Українське театральне мистецтво ХХ ст.» 

 
Наш віртуальний музей створений у позаурочний час на гурту інформатики за 

матеріалами проектної роботи учнів з предмета «Художня культура». 
 

Відвідати наш музей ви зможете за посиланням: 
https://tlebedinskaya.wixsite.com/theaterxx 

 

 

 

 

 

 

 

https://tlebedinskaya.wixsite.com/theaterxx
https://tlebedinskaya.wixsite.com/theaterxx
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