
Мета: Ознайомити учнiв iз життевим та творчим шляхом В. Iвасюка,
виховувати повагу до украiнцiв, якi прославили УкраТну на весь cBiT, любов до
Батькiвщини, усвiдомлення причетностi до його культури й духовностi;
формувати риси глибокого патрiотизму.

Обладнання: комп'ютерна презентацiя "В. Iвасюк - етапи
становлення", аудiо-записи пiсень Iвасюка у виконаннi С. Ротару та В. Iвасюка,
альбом-проект виконаний учнями "Творчий доробок В. Iвасюка"

Оформлення класу: на дошцi портрет В. Iвасюка, картки iз цитатами,
етагIами становлення Iвасюка-композитора

Епiграфz Чую слава л4оя,

наче сонячнuй dзвiн,
Крiзь сmорiччя луна
У серцях поколiнь.

Пiсня "ЛuL1,1miлькu раз цвimе любов"

Вчитель. Слайd 1Його пiснi вже давно стали народними. Можливо хтось i не згадас
iм'я цього митця, та нiLзви його шлягерiв з точнiстю вiдтворить HaBiTb дитина. Бо вони стали
невiд'смною складовою нашоi самобутньоТ культури. УкраiЪськоi. Не одне поколiння
виросло на його пiсеннiй творчостi. BiH став героем у TBopeHHi "новоi" украТнськоi народноi
пiснi, явищем, феноменом,.. Володимиром Iвасюком.

Еmап I. "З чо2о все почuналось,,. "
Учень. Слайd 2 Свiт побачив Володимира Iвасюка 4 березня 1949 року у

невеличкому районному мiстечку Кiцмань Чернiвецькоi областi в ciM'i вчителiв. Ще з

раннього дитинства малий Володя проявляв неабиякi здiбностi до музики. I не дивно, його
батько мав дуже гарний голос, часто спiвав синовi та брав його на репетицii учительського
хору. Вже толi рiдним стало зрозрлiло - син буде спiвати. Пiзнiше батько майбутнього
композитора разом з жителями Кiцманi добиваеться, аби в мiстечку вiдкрили музичну
школу. Так i ста,тося. Згодом 5-ти рiчний Володимир потрапляе у пiдготовчий клас, де
починас старанно вчитися грати на скрипцi. Иого запрошували грати на концертах та
вечорах хуложньоi самодiяльностi. За свiй талант отримав вiд землякiв подарунок - нiмецьку
скрипку.

Перший вчитель Володi у музичнiй школi вмовляе батькiв продовжити музичну
ocBiTy дитини, тож пiсля закiнчення б класу BiH вступае у КиТвську музичну школу для
обдарованих дiтей, та вже скоро, через виснажливу працю поверта€ться додому.

Першим щаблем у його професiйнi творчостi стало створення ним у 15 poKiB
шкiльного вокально-iнструментального ансамблю "Буковинка". Иого учасники виконували
переважно пiснi М. Скорика та В. Iвасюка.

Еmап II "Сmановлення велuкоzо коJrхпозumора"
Учень. Слайd 3 Стулентськi роки найсильнiше вплинули на розвиток

Володимирового таланту" Пiсля виключення з медичного iнституту за полiтичнi
непороз}мiння, BiH змушений був працювати слюсарем на заводi. Але тут доля усмiхасться
йому й дас чудовий шанс проявити себе, BiH створюс та керу€ хором заводу.



Учень Слайd 4. майже на Bcix виступах ансамблю акомпануе сестра Володi Галя
ВОЛОДаРКа мелоДiЙного сопрано. У цеЙ час Iвасюк вiдсилае на конкурс своi пiснi та виборюе
першу премiю.

Еmап III "Йоzо mрiуллфальна "Червона руmа".
Учень Слайd J. В. Iвасюк ще з малку захоплювався украiнським фольклором, любов

До якого прищепив батько. Щавнi icTopii про дивовижне зiлля Руту-М'яту i надихнули на
створення вiдомого шлягеру, що зробив свого автора вiдомим по всiй Украiнi.

Через деякий час Iвасюк пропонус показати у передачi украiнського телебачення.
13 вересня 1970 року стало iсторичною датою, Чернiвцi стали свiдком народження великого
композитора.

Учень. Слайd б. Через piK у Карпатах було знято фiльм "Червона Рута", в якому
брали участь С. Ротару, Н. Яремчук. Ife став перший украТнський музичний фiльм.

"Червона Рута", у виконаннi С. Ротару, стала переможцем у KoнKypci "Пiсня - 71,".

Пiсня "Червона руmа"
Еmап IV "Фенол,tен В. Iвасюка"
УЧень. Слайd 7.Така небувала популярнiсть юного поета та композитора стали

ЗаПОРУКОЮ Його наполегливоi працi. Щивно, але у нього HaBiTb не було приватного життя,
весь свiй час BiH вiддавав творчостi. Iвасюк став явищем в украiнськiй музичнiй культурi,
зумiв створити новий дух та настрiй тодiшньоТ молодi.

Пiсня "Я пidу в dалекi zopu", пid супровid zimарu.
Учень Слайd 8. Музика Iвасюка була створена у кращих пiсенних традицiях

УкраiЪського народу, але цiкаво, що BiH майже нiчого не запозичував, просто змiг досконало
проникнутись у багату стихiю наших музичних мотивiв. БарвистиЙ змiст пiсень - це стиль В.
Iвасюка

Ауdiо-запuс пiснi "!Bi скрuпк,lJ", BuK. В. Iвасюк
Еmап V "Злшwана "KBimKa жummя" л41,1mця"
Учень Звичайно, попри всенародну прихильнiсть до Iвасюка, обов'язково

знаЙшлися Ti , кому популярнiсть стала заважати. I дотепер HixTo не знас причини cMepTi
украiнського тенора. Його тiло знайшли повiшеним у лiсi, i хоча офiцiйною версiею с
самогубство, родичi та близькi вiдмовляються вiрити.

Тим не менш його пiснi заJIишаються перлинами украiЪськоi культури. Яскравий
творчий шлях В. Iвасюка i нинi освiчуе дорогу для митцiв-сучасникiв.

Ауdiо-запuс пiснi "Мальв1l", B1,1K. С. Роmару
Еmап VI "Пал,t'яmь про 2енiя"
Слайd 9

1. Конкурси та фестивалi2. Кiмнати -музеi
З. Марки
4. Пам'ятник
5. Альбом "Творчий шлях В. Iвасюка"


