
Інформаційна довідка 

Діяльності колективу середньої загальноосвітньої школи № 206 за право носити 

ім’я Леся Курбаса 

 

З метою право носити ім’я визначного діяча українського театру, 

реформатора національної сцени Леся Курбаса, колектив середньої 

загальноосвітньої школи № 206 Святошинського району м. Києва протягом двох 

років – 2014 – 2016 р.р. – проводив дослідницько-пошукову роботу. Жодний 

навчальний заклад в Україні не носить ім’я Леся Курбаса. 

Обрати саме цю постать спонукало школярів та вчителів навчального 

закладу і місце розташування школи, а саме вона знаходиться на проспекті Леся 

Курбаса і бажання повернути з непам’яті нашій історії, нашій театральній 

культурі ім’я Леся Курбаса, адже у 2017 році громадськість України відзначатиме 

- 130 річчя від дня народження та 80-річчя від дня смерті митця. 

Розпочато роботу було із складання перспективного плану завдань на два 

роки. 

З початку 2014-2015 навчального року з метою вивчення та популяризації 

творчого доробку митця проведено ряд екскурсій:  

 до музею театру та кіномистецтва у м. Києві; 

 до Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса; 

 до м. Львова, де відбулася зустріч із артистами драматичного театру ім. 

Леся Курбаса; 

 до м. Самбір, де народився Лесь Курбас; 

 до м. Тернополя, де пройшли роки навчання майбутнього діяча сцени та 

початок творчої діяльності; 

 до м. Старий Скалат, де пройшло дитинство малого Леся; 

 до м. Харкова, у якому Лесь Курбас створив славнозвісний авангардний 

театр «Березіль» та де пройшли його останні творчі роки. 

Зібрані матеріали лягли в основу літопису життя митця «Шляхами Леся 

Курбаса». Упродовж двох років до дня народження актора і режисера у школі 

проведено дві фотовиставки «Людина, яка була театром». 

Протягом двох років учні школи неодноразово відвідали вистави 

Київського молодого театру, де зустрічалися з акторами столичної театральної 

сцени. 

Два роки у школі працює театральна студія «Березіль», якою керує учитель 

історії Мунтян В.М. Учні 5-11 класів спробували свої сили у постановці твору 

Т.Шевченка «Гайдамаки» та драматичного твору О.Олеся «Осінь». 20-22 травня 

2016 року вони взяли участь у фестивалі шкільних самодіяльних театрів 

навчальних закладів міста Києва «Перевтілення» і стали його лауреатами. 

За час дослідницько-пошукової роботи колектив школи підписав угоди про 

партнерські зв’язки з такими навчальними закладами: 

o Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітній навчальний заклад» м. Самбір Львівської області. 



o Тернопільська Українська гімназія ім. І.Франка (де навчався Лесь 

Курбас). 

Колектив школи одержав у подарунок від відомого театрознавця Леся 

Танюка його власні книги «Мар’ян Крушельницький» та мультимедійні диски з 

історії  українського театру та творчої спадщини Леся Курбаса. 

Упродовж двох років учні школи захистили 7 робіт Малої Академії наук на 

теми, пов’язані з життям і творчістю Леся Курбаса . Одна з них здобула перемогу 

на міському етапі конкурсу (ІІ місце). 

На даний момент колектив середньої загальноосвітньої школи № 206 готує 

до відкриття шкільний музей Леся Курбаса, а також заплановано проведення 

шкільного фестивалю «У світлі театральної рампи», приуроченого до ювілею 

визначного актора і режисера. 


