
Урок  11 

Тема: Контрольна робота № 1 «Реалістична українська проза»  

Мета: перевірити рівень знань учнів з теми, уважністьпід час прочитання 

творів, уміння порівнювати героїв, робити висновки; розвивати творчі вміння 

школярів; знання визначень жанрів з теорії літератури. 

Обладнання: роздатковий матеріал 

Тип уроку: дистанційний 

Матеріали до уроку 

I.Організаційний момент. 

II. Оголошеня теми та мети уроку 

Сьогодні у нас контрольна робота,де ми перевіримо  ваші знання,кмітливість 

та уважність 

III. Актуалізація опорних знань і вмінь. 

1.Фронтальне опитування 

- Який період літератури ми вивчаємо? 

- Яка основна тематика творів? 

- Які твори І. Нечуя-Левицького ви знаєте? 

- У якому році та де вперше побачив світ роман Панаса Мирного та Івана 

Білика? 

- Визначіть жанр твору « Кайдашева сімʼя»  

IV. Опрацювання теми 

Завдання контрольної роботи 

Дати  відповіді на запитання 

1.Проблематика роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

2. Чий це портрет: «Низенька, чорнява, заквітчана польовими квітами, вона й 

трохи не була схожа на селянок, часто запечених сонцем, високих, дуже 

неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка і жвава, одягнена в 

зелене убрання, між високим зеленим житом, — вона здавалася русалкою» ? 



3. Висловіть власну думку про життєвий вибір Чіпки (за романом Панаса 

Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» ). 

4. Моє ставлення до синів та невісток Омелька Кайдаша (за повістю І. Нечуя-

Левицького «Кайдашева сім’я» ) 

5. Напишіть твір-мініатюру на одну із запропонованих тем. 

1. «Роздуми над винуватцями родинних сварок і баталій (за твором І. Нечуя-

Левицького «Кайдашева сім’я» ). 

2. «Високий духовний потенціал народу, втілений у жіночих образах роману 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» 

3. «Актуальність повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького». 

4. «Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — гірка дума про долю 

українського народу». 

 

V. Підсумок уроку 

 

Урок  12 

Тема: Розвиток драматургії : соціально – побутові та історичні драми й 

комедії Старицького, М. Кропивницького , Панаса Мирного. Популярність 

«Театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка 

України Марія Заньковецька. 

Мета: зробити огляд розвитку соціально-побутової та історичної драми й 

комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін., дати 

характеристику особливостей розвитку драматургії і театру в другій половині 

ХІХ ст., діяльності провідних драматургів, акторів, творів, написаних для 

професійного українського театру; пояснити роль професійного театру в 

розвитку національної культури; розвивати предметні компетенції, 

збагачувати словниковий запас учнів; виховувати інтерес до історії 

національної культури. 

Обладнання: презентація, відео з теми 

Тип уроку: дистанційний 

Матеріали до уроку 



I. Організаційний момент 

II. Актуалізація опорних знань та умінь 

1. Бесіда з учнями 

1. Назвіть етапи розвитку українського театру. 

2. У чому новаторство драматургії І. Котляревського? 

3. Розкажіть про внесок у розвиток українського театру трупи 

«корифеїв». 

IІI. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми й мети уроку 

Шлях становлення українського національного професійного театру був 

довгим і тернистим, багатим на великі імена. Сьогодні можна впевнено 

казати, що це було унікальне явище не тільки в історії культури України, 

адже діяльність багатьох українських театральних діячів була визнана світом. 

Про це на нашому уроці. 

VI. Сприймання та засвоєння навчального матеріалу 

1. Розповідь учителя 

СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ТЕАТРУ В ГАЛИЧИНІ 

У Галичині до 1848 р. українського театру не було, тут діяв театр німецький і 

польський. Але поширювались аматорські гуртки в Коломиї, Львові, 

Перемишлі, наприклад, діяльність аматорського театру в Коломиї, 

обмежувалася всього трьома роками — 1848-1850, — що не применшує 

значення його в історії театральної культури. 

Український аматорський театр відродився в Галичині аж у 1864 р., 

перетворившись через рік на професійну мандрівну трупу під назвою 

«Руський народний театр». при товаристві «Руська бесіда». З того самого 

1864 р. він обслуговував міста і містечка не тільки Галичини, а й Буковини, 

його історія нараховує шістдесят років. На Буковині при чернівецькій 

«Руській бесіді». 1869 року утворилися аматорські гуртки. театральна 

діяльність активізувалась із заснуванням 1884 року «Руського літературно-

драматичного товариства». під керівництвом С. Воробкевича, відомого 

українського письменника, композитора, педагога. Він написав 18 музично-

драматичних творів, побутових драм, комедій, що становили основу 

театрального репертуару. 



Виникнення професійного театру завдячує політичним свободам, які 

отримали мешканці українських провінцій Габсбурзької монархії. Разом з 

тим, український театр в Галичині став заручником протистояння двох 

таборів — народовського та москвофільського. Ще одна особливість 

першого західноукрїнського театру полягала в тому, що його репертуарна 

політика була орієнтована на українських авторів з Наддніпрянщини — I. 

Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка, Т Шевченка. Існувала практика 

запрошення до Львова відомих корифеїв театрального мистецтва — М. 

Кропивницького, М. Садовського. Творчу допомогу театрові надавав І. 

Франко. Свої роздуми про завдання театру він виклав у низці статей — 

«Руський театр у Галичині». «Наш театр». та інші. 

 

Український професійний театр у Львові пережив у своєму розвиткові 

періоди піднесення і занепаду, громадського визнання і забуття. Очолив 

першу українську театральну трупу у Львові (1864) О. Бачинський, який був 

антрепренером, актором та режисером одночасно. У театрі переважно 

ставилися п’єси «Наталка Полтавка». «Москаль-чарівник». I. 

Котляревського, «Маруся». за повістю Г. Квітки-Основ’яненка, «Назар 

Стодоля». Т. Шевченка. Під антрепризою О. Бачинського українська трупа 

успішно гастролювала по містах Східної Галичини та Південної Буковини. 

 

Діяльність театру сприяла пожвавленню культурного життя краю, але 

поступово театр став занепадати через боротьбу за вплив на нього між 

народовцями та москвофілами. У репертуарі театру замість українських п’єс 

з’являються водевілі, фарси, оперетки невисокого художнього ґатунку. 

 

У середині 70-х років. ХІХ ст. діяльність театру пожвавлюється. В 1875 році 

на посаду режисера запрошений М. Кропивницький, який сприяв 

підвищенню акторської майстерності та режисерської культури. У театрі 

були поставлені п’єси відомих комедіографів, драматургів: М. Гоголя, О. 

Островського, європейських авторів Жана Батиста Мольєра, Ф. Шіллера та 

інших. Значно збагатився український репертуар Львівського театру завдяки 

п’єсам І. Карпенка-Карого «Безталанна». «Мартин Боруля». Панаса Мирного 

«Лимерівна». І. Франка «Украдене щастя». «Учитель». тощо. 

 



За народність та «українськість». українського театру виступав І. Франко. 

Який піддавав критиці «недотепні комедії та псевдоісторичні драми». що 

засмічували репертуар. 

2. Огляд розвитку драматургії: соціально-побутові та історичні драми й 

комедії М. Єтарицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. 

(оглядово) 

Робота з таблицею 

Драма як жанр — п’єса соціального, побутового, ідеологічного чи 

політичного характеру, яка відзначається гострим конфліктом, високою 

напругою дії, складними переживаннями дійових осіб, протистоянням 

антагоністичних сил, зіткненням ідей і моральних принципів. Гострий 

конфлікт у драмі не має трагічної розв’язки; трагічне поєднується з 

елементами комічного. Дійовими особами драми є переважно звичайні люди, 

що діють у типових обставинах; їхні характери розкриваються в монологах, 

діалогах, взаєминах з іншими дійовими особами

 

Історичні умови, у яких розвивається драматургія: 

✵ Події суспільні та економічні, пов’язані зі скасуванням кріпацтва. 

✵ «Мертвий антракт». початку 60-х рр. ХІХ ст. 

✵ Відлига початку 70-х рр. ХІХ ст. 



✵ Емський указ 1876 року. 

3.Розповідь про Марію Заньковецьку 

 Марія Костянтинівна Заньковецька (Адасовська) 

народилася в селі Заньки Ніжинського повіту на 

Чернігівщині в дворянській сім’ї 3 серпня 1860 

року. 

Дитинство Марії минуло серед селян. Особливо 

багато пісень їй переспівала і казок переповіла 

баба Сукондиха, наче знаючи, що в майбутньому 

дівчинка стане талановитою артисткою, зіграє не 

одну нещасну селянську долю і заспіває не одну 

в дитинстві почуту народну пісню. 

 

Освіту Марія одержала в приватному пансіоні в Чернігові. Дівчина дуже 

любила театр, сама складала маленькі вистави й охоче грала ролі, але батьки 

були категорично проти вступу до театральної школи. 

Першу свою роль — роль Наталки Полтавки — Марія зіграла після 

закінчення пансіонату в ніжинському аматорському гуртку. 

У Бендерах вона познайомилася з офіцером Миколою Тобілевичем (на сцені 

Миколою Садовським), відчула непереможний потяг до мистецтва, влилася в 

трупу М. Кропивницького і все життя присвятила сценічному мистецтву. 

Граючи покривджених і зганьблених, Марія Заньковецька розкривала душу 

жінки з народу, бачила в ній страдницю. 

М. Заньковецька блискуче зіграла центральні ролі в «Назарі Стодолі». Т. 

Шевченка, в «Безталанній». «Не судилось». «Лимерівні». однак найбільше 

любила образ Олени з драми М. Кропивницького «Глитай, або ж Павук». і 

грала цю роль настільки правдиво, що глядачі плакали. 

Під час гастролей у Москві Заньковецьку побачив К. Стані- славський і дав її 

грі найвищу оцінку: «Талант винятковий, свій, національний. я сказав би — 

істинно народний». 

 



Лев Толстой, захоплений грою артистки, просив її подарувати йому хустку з 

плечей. А свій подарунок актрисі він вручив із написом: «Безсмертній — від 

смертного». 

У комедійних ролях М. Заньковецька підкорювала зал гумором, жвавістю. 

Марія Заньковецька вбачала в українському народові велику силу, захищала 

його право на рідну мову на І Всеросійському з’їзді театральних діячів. До 

останніх днів велика українська артистка піклувалася про талановиту молодь, 

її вважали своєю порадницею і наставницею В. Василько, Г. Юра, Н. Ужвій. 

Акторка мала гарний голос — драматичне сопрано, бездоганно виконувала 

найскладніші пісні. Ще при житті М. Заньковецьку порівнювали з акторками, 

яких знав світ, італійкою Е. Дузе, француженкою С. Бернар. 

https://www.youtube.com/watch?v=X_XHFZ5zeC4  

4.Розповідь про «Театр корифеїв» 

https://www.youtube.com/watch?v=OnOZWCL7bJs  

Корифеїв театр, головний символ нашого міста, вважають однією із 

найяскравіших сторінок українського театрального мистецтва, оскільки це 

перший професійний театр в Україні. Зазначимо, ще у 1881 році український 

театр під керуванням Марка Кропивницького відокремився від російського і 

польського, а через рік був заснований театр корифеїв. Слово «корифей» 

походить від грецького «керівник хору» або «заспівувач». З плином часу 

слово «корифей» набуло переносного значення провідної особи, світила в 

будь-якій галузі. Актори першого національного театру зобов'язані були 

грати вистави трьома мовами. У царській Росії тоді діяв указ, згідно з яким 

вистави українською або польською мовами повинні були йти тільки після 

виступу акторів російською мовою. «В Україні моїй милій і далі нема ні 

школи народної, ні журналів, і далі українську мову висміюють, не визнають, 

намагаються знищити... За віщо це. За віщо? Невже за те, що предки наші 

встелили кістьми і полили своєю кров’ю той край, який називається 

благословенним і благодатним і який приєднався до спорідненого народу, як 

рівний до рівного? Образливо, боляче, тяжко!.. Не сила більше терпіти гніт 

глуму, ганьбу поневолення духовного і морального, мовчати перед 

брутальним зневаженням загальнолюдських прав, елементарної 

справедливості. Пора зрівняти українське слово в усіх правах з російським, 

бо тільки рідна мова, не обмежена цензурою, дає можливість застосовувати 

пригноблені сили з користю і успіхом на благо рідної Вітчизни», – так 

розмірковував Марко Кропивницький. 

https://www.youtube.com/watch?v=X_XHFZ5zeC4
https://www.youtube.com/watch?v=OnOZWCL7bJs


        Працюючи канцеляристом в Бобринецькому повітовому суді, та 

заснувавши (1865 р.) разом з І. Карпенко-Карим аматорський драматичний 

гурток, М. Кропивницький грав ролі, був режисером та хормейстером, писав 

музику, сам робив оркестровки, малював декорації і навіть робив парики. 

Істотним рубежем в театральній діяльності став жовтень 1882 року, коли він 

створює у Єлисаветграді першу українську професійну трупу, до якої, 

зокрема, увійшли брати та сестра Тобілевичі, що діяли під різними 

псевдонімами (Іван Карпенко-Карий, Панас Саксаганський, Микола 

Садовський та Марія Садовська-Барілотті). Пізніше до них приєдналися 

видатна українська актриса Марія Заньковецька, драматург Михайло 

Старицький, актриса Ганна Затиркевич та ін. Саме вони створили класичний 

репертуар українського театру. 27 жовтня 1882 року в Єлисаветградському 

театрі (нині Кропивницький) відбулась перша вистава українського театру з 

тріумфальної постановки «Наталка Полтавка» з Марією Заньковецькою у 

головній ролі. Театральна трупа і її філії об’їздили майже всю територією 

Південної України з виставами. У 1885 р. трупа розпалася на дві частини: 

однією керував Марко Кропивницький, другою – Михайло Старицький. За їх 

прикладом пішли інші і вже через кілька років на Україні діяло понад 30 

мандрівних театрів. 

        Театр корифеїв був побудований на українському фольклорі, народних 

ігрищах, інтермедіях, що поєднував слово, музику та пластичні рухи. 

Особливістю українського театру стало впровадження у драматичну дію 

народних обрядів (сватання, заручини, весілля), обрядових пісень (колядки, 

щедрівки, веснянки), різноманітної народної лірики, народної хореографії 

(присядки, стрибки, дрібушки, повзунці), що викликало велике зацікавлення 

у публіки. Яскраве музичне оформлення – невід’ємна складова 

національного театру – створювало особливу атмосферу та сприяло 

популяризації українських вистав. Самі театральні корифеї були не тільки 

драматичними акторами, а й чудовими співаками. Зокрема, М. 

Кропивницький добре грав на бандурі і співав під власний акомпанемент. 

        Серед найвідоміших постановок – «Запорожець за Дунаєм», «Катерина», 

«Галька», «Продана наречена» та «Енеїда». 

        «Театр корифеїв» користувався величезною популярністю не тільки в 

Москві, а й у Санкт-Петербурзі. Його вважали навіть кращим за імперський. 

        Театр проіснував сім років, до початку Першої світової, коли влада 

царської Росії закрила не тільки театр, а й усі українські газети, журнали та 

книгарні. 



VІ. ПІДСУМОК УРОКУ 

1.Рефлексія 

2. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 

1. Виконати контрольну роботу 

2.Опрацювати та законспектувати матеріал уроку;  

Завдання надіслати на мою пошту julia.n95@ukr.net  
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