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Назва курсу Іншомовна театральна культура Львова 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Валова, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської 

майстерності 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 026 Сценічне мистецтво (Акторське 

мистецтво драматичного театру і кіно) 

Викладачі курсу Гарбузюк Майя Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент 

кафедри театрознавства та акторської майстерності 

Контактна інформація 

викладачів 

harbuzyuk.maya16@gmail.com   

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щосередин, від 15.00 до 16.00: 

(вул. Валова, 18, ауд. 22)  

Провадяться он-лайн консультації. Для цього відбувається комунікація 

через електронну пошту викладача або через окрему групу у 

соціальних мережах. 

Сторінка курсу http://kultart.lnu.edu.ua/course/inshomovna-teatralna-kultura-lvova  

Інформація про курс 

 

 

Курс розроблено так, аби студент міг актуалізувати, доповнити та 

поглибити, узагальнити та поєднати вже отримані раніше знання з  

низки дисциплін: історії українського театру, історії світового театру, 

історії України та ін. На основі міждисциплінарного та порівняльних 

підходів студентам пропонується погляд на історію театрального 

Львова як історію багатонаціональної сценічної культури міста та 

регіону. Велику увагу приділяється закріпленню теоретичних знань 

студентів під час практичних занять та семінарів, проведених 

безпосередньо у просторі міста.   

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Іншомовна театральна культура Львова» є вибірковою 

дисципліною зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво (Акторське 

мистецтво драматичного театру і кіно) для освітньої програми 

«Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», другого 

(магістерського) рівня освіти, яка викладається в І семестрі в обсязі 3 

кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Іншомовна театральна 

культура Львова» є ознайомлення студентів з історією різних 

національних сцен, які діяли у Львові від кінця XVI до кінця XX 

століть: австрійського (німецькомовного), польського, єврейського, 

російського. В центрі уваги перебувають соціокульурні контексти 

появи та функціонування цих театрів, їхній внесок у розвиток 

театральної архітектури міста, формування глядацької аудиторії, 

театральної критики, міської театральної культури в цілому. 

Наголошуються питання міжкультурної комунікації, взаємовпливів 

різнонаціональних сцен, подібності та відмінності процесів їхнього 
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розвитку. Розглядається діяльність окремих, найвизначніших 

театральних діячів кожної з театральних культур. Головною метою 

курсу є розширення світогляду студентів, усвідомлення ними 

європейської, мулькультурної генези театральної культури міста, 

безпосередньо пов’язаної з його історією,    

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

Гарбузюк М. Сценічні прочитання трагедії «Гамлет» В. Шекспіра у 

львівських театрах (1796-1997 рр.) Автореф. дис... канд. мист-ва. 

Київ, 2007. 

Гарбузюк М. Комедіо-опера «Сирена з Дністра»: (До генези 

українських персонажів у польському театрі першої половини ХІХ ст.) 

// Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно 

і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ : [б. в.], 2013. Вип. 13. С. 

8–36.  

Гарбузюк М. Топос Львова як український дискурс у виставі 

«Львів’янка, королева Голконди, або Пригоди Фінфи» Я.-

Н. Камінського на сцені польського театру у Львові (1829) // Науковий 

вісник Київського національного університету театру, кіно і 

телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ : [б. в.], 2014.Вип. 15. 16–

25. 

Давидова І. М. Львівський Російський драматичний театр Радянської 

Армії // Українська радянська енциклопедія : [в 12-ти т.] / гол. 

ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 6 : К. : 

Голов. ред. УРЕ, 1981.. — С. 277–278. 

Історія Львова. У трьох томах, Т. 1 - Т. 2, редколегія Я. Ісаєвич, М. 

Литвин, Ф. Стеблій. – Львів, 2007. 

Крип’якевич І. Історичні проходи по Львові : [книжка-путівник] ; 

[упоряд. тексту, опрац. та прим. Б. Якимовича]. Львів: Апріорі, 2007. 

Липківська А. До історії російських театрів в Україні ХХ-ХХІ ст. // 

Сучасне мистецтво. 2013. Вип. 9. С. 61-68.   

Нариси з історії інонаціонального театру в Україні ХХ-початку ХХІ 

століть. Київ: Фенікс, 2017. 

Проскуряков В., Ямаш Ю. Львівські театри. Львів, 1991. 

Паламарчук О. Музичні вистави львівських театрі (1776-2001). 

Львів, 2007. 

Пилипчук Р. Історія українського театру (Від витоків до кінця ХІХ 

ст.). Львів, 2019. 

Степанчикова Т. Історія єврейського театру у Львові. Крізь терни - 

до зірок! Львів: Ліга-Прес, 2005. 

Терещук Н. Витоки театральної культури Галичини // Вісник 

Львівського університету. Серія мистпетцвознавство. 2015. Вип. 16. 

Ч. 2. С. 126-138. 

Терещук Н. Перші театральні трупи в Галичині // Науковий вісник 

Київського національного університету театру, кіно і телебачення 

ім. І. К. Карпенка-Карого. Київ : [б. в.], 2016. Вип. 18. С. 17-22. 

Проскуряков В., Ямаш Ю. Львівські театри. – Львів, 1997.  

Додаткова література:  

Гарбузюк М. Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ 

ст.: стратегія та форми репрезентації. Львів: Простір-М.  

Енциклопедія Львова : у 4 т. За ред. А. Козицького та І. Підкови. Львів: 

Літопис,  2007. Т. 1. – Т. 6.  

Мельник І. Львівське Середмістя: всі вулиці, площи, храми й 

кам’яниці. Львів: Апріорі, 2015. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Котлобулатова І. Дати і події в історії Львова. Львів: Аверс, 2009. 

Львів: місто-суспільство-культура. Збірник наукових праць [за ред. М. 

Мудрого]. Львів: ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. 

Романовський Я. Діяльність Драматичного театру Західного 

оперативного командування (1990–2005 рр.) // Українознавство.  

2005.  № 4.  С. 307–310.  

 

Інтернет-джерела. 

https://www.lvivcenter.org/uk/umd/map/?ci_mapid=137 

https://www.zankovetska.com.ua/ 

https://kurbas.lviv.ua/ 

https://opera.lviv.ua/ 

https://teatrlesi.lviv.ua/ 

http://nashteatr.lviv.ua/ 

http://www.lvivcenter.org/uk/uma/chronicle/3254-2019-10-04-hmd-2019/ 
Ісаєвич Я. Львівське Успенське братство, його школа і друкарня 
//http://map.lviv.ua/statti/isaevych3.html  
Сєряков С. Львівська єзуїтська школа (1648-1700). Науковий та культурний 
потенціал:// chtyvo.org.ua/…/Si…/Lvivska_iezuitska_shkola_v_16481700_rr_/ 
Литвин Л. М. Структурно-семантичні домінанти «Просфоними» 
//litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/27.4.10.pdf 
Просфонима // http://litopys.org.ua/old14_16/old14_33.htm 

Тривалість курсу 60 год.  

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 28 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати основні дати та події, процеси та явища з історії 

різнонаціональних театрів у Львові: від шкільного театру кінця 

XVI ст. та міських святкувань до кінця ХХ ст.; усвідомлювати 

європейську генезу театральної культури Львова; розуміти 

значення театру для формування й розвитку кожної 

національної та етнічної спільноти; хронологію та топографію 

іншомовних театрів на мапі міста; володіти інформацією про 

найвидатніших представників театральної культури Львова 

(австрійський, польський, єврейський театри). 

- Уміти витлумачити складні явища міжкультурних театральних 

взаємин; знайти та показати на мапі місця діяльності шкільних 

театрів (колегіумів), міських святкувань, професійних 

театральних будівель у Львові; провести коротку екскурсію 

цими місцями із відповідними поясненнями та коментарями. 

використовуючи опрацьовані джерела та літературу.  

Ключові слова Театральна культура Львова, австрійський театр, польський театр, 

єврейський театр, міжкультурна комунікація. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми ТЕМА 1. Львів відкритий для світу. 

ТЕМА 2. Допрофесійна театральна культура Львова (XVI-XVIII ст.).  

ТЕМА 3. Австрійський театр у Львові: початки професійної сцени 

(організаційний аспект).  

ТЕМА 4. Австрійський театр у Львові: репертуарні та естетичні 
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новації) 

ТЕМА 5. Польський театр у Львові (кінець XVIII-XIX ст) 

ТЕМА 6. Польський театр у Львові (перша половина ХХ ст.)  

ТЕМА 7. Єврейський театр у Львові (кінець XIX – перша половина XX 

cт.)  

ТЕМА 8. Театр Радянської Армії – російськомовний театр у Львові 

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 

Усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують професійних знань з історії 

України, історії української культури, історії українського та світового 

театру, достатніх для розуміння та сприйняття інформації, термінології, 

понятійного апарату з історії та теорії культури  . 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

тьюторство), практичні заняття, семінари-екскурсії   

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтранет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• модулі: 20 % семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

 • залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есей, екскурсійні ). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 



поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку. 1. Загальна періодизація історії Львова. Коротка характеристика 

періодів. 

2. Український шкільний театр у Львові. 

3. Театральні видовища на пл. Ринок. 

4. Шкільний театр єзуїтів у Львові. 

5. Площа І. Підкови як одне з театральних місць на мапі Львова. 

6. Італійський дворик як театральний майданчик давнього Львова. 

7. Літній театр В. Богуславського. 

8. Реформи австрійського уряду для населення Галичини. 

9. Створення австрійського театру у Львові. 

10. Організація професійного театрального життя у Львові кінця 

XVIII ст.  

11.  Загальна характеристика трупи австрійського театру. 

12. Музичний репертуар австрійського театру. Відомі оперні 

прем’єри. 

13. Значення діяльності австрійського театру у Львові. 

14. Початки діяльності польського професійного театру у Львові. 

15. Войцех Богуславський – «батько польської сцени» та його 

діяльність у Львові (1795-1799). 

16. Ян НепомуценКамінський – очільник польської сцени (1809 – 

1842). 

17. Особливості діяльності польської сцени  у Львові до 1842 р. 

Репертуар, актори. 

18. Відкриття першої стаціонарної театральної споруди у Львові 

(1842). 

19. Польський театр у Львові – особливості діяльності у другій 

половині ХІХ ст.  

20. Відкриття міського театру у Львові (1900). Характеристика 

архітектурного вирішення та технічних параметрів. 

21. ТадеушПавліковський, Людвік Геллел - перші керівники 

Міського театру у Львові.  

22. Нові театральні тенденції у Львові початку ХХ ст.: театри 

кабаре, народні театри. 

23. Польський театр у Львові у міжвоєнний період. Основні періоди 

та їхня коротка характеристика. 

24. Юліуш Остерва і Львів.  

25. Леон Шіллер і його концепція «монументального театру». 

Львівський період. 

26. Вплив кабаретового театру на ЗМІ (популярні радіопрограми у 

Львові). 
27. Історія єврейськогог театру у Львові: географія та хронологія. 
28. Єврейський театр у Львові – особливості репертуару, видатні 

постаті, естетичні пошуки. 
29. Театр Прикарпатського військового округу - російськомовний 



театр у Львові: коротка історія діяльності. 
30. Видатні режисери та актори Театру ПрикВО.  

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

 

СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконан

ня 

1 / 

05.09

.2019 

/ 2 

год 

ТЕМА 1. ЛЬВІВ 

ВІДКРИТИЙ ДЛЯ 

СВІТУ. 

1. Короткий опис 

курсу, його 

необхідність, зв’язок з 

іншими дисци-

плінами. Вимоги, 

засоби контролю та 

основна література.   

2. Топонім 

«Львів»: багатство  

назв. 

3.  Загальна 

періодизація історії 

Львова.  

4. Ознаки міської 

культури або що 

робить місто містом?  

 

лекція Крип’якевич І. Історичні 

проходи по Львову. 

Львів, 1997. С. 1-3. 

 

http://www.lvivcenter.org/

uk/streets/ 

 

http://www.touristinfo.lviv

.ua/uk/lviv/about/architect

ure-capital/ 

 
https://uk.wikipedia.org/wi

ki/%D0%86%D1%81%D1

%82%D0%BE%D1%80%

D1%96%D1%8F_%D0%9

B%D1%8C%D0%B2%D0

%BE%D0%B2%D0%B0 

 

http://tvoemisto.tv/exclusi

ve/lyudy_tvogo_ista_yaros

lav_grytsak_pro_lviv_yak

_nyuyork_shidnoi_yevrop

y_72367.html 

  

Опрацюван

ня 

матеріалу 

лекції. 

Написання 

есею на 

теми: «Моє 

улюблене 

місце у 

Львові»; 

«Моя 

перша 

зустріч зі 

Львовом»; 

«Як Львів 

змінив/змін

ює мене» 

(4 год.) 

 

2 / 

12.09

.2019 

/ 2 

год. 

Обговорення 

студентських есеїв, 

аналіз головних тем. 

проблем, ключових 

ідей, креативних 

думок 

практич-

не заняття 

  06.09.20

19 -

12.09.20

19 

3 / ТЕМА 2. лекція Проскуряков В., Ямаш. Опрацюван  

http://www.lvivcenter.org/uk/streets/
http://www.lvivcenter.org/uk/streets/
http://www.touristinfo.lviv.ua/uk/lviv/about/architecture-capital/
http://www.touristinfo.lviv.ua/uk/lviv/about/architecture-capital/
http://www.touristinfo.lviv.ua/uk/lviv/about/architecture-capital/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0


19.09

.2019 

/ 2 

год 

ДОПРОФЕСІЙНА 

ТЕАТРАЛЬНА 

КУЛЬТУРА ЛЬВОВА 

(XVI-XVIII СТ.). 

1. Поняття 

«допрофесійної 

театральної 

культури»: 

хронологічний та 

типологічний аспекти, 

застосування його до 

історії Львова. 

2. Шкільний театр у 

навчальних закладах 

Львова кінця XVI-

XVIII ст.: Успенське 

братство, Єзуїтський 

колегіум, Вірменська 

церква, колегіум 

театинів, орден 

Домініканів. 

3. Міські святкування 

у 

пізньосередньовічном

у та ренесансному 

Львові: топографія та 

хронологія. 

Львівські театри. Львів, 

1997. С. 3-6. 

Ісаєвич Я. Львівське 

Успенське братство, 

його школа і друкарня 

//http://map.lviv.ua/statti/is

aevych3.html  

Сєряков С. Львівська 

єзуїтська школа (1648-

1700). Науковий та 

культурний 

потенціал:// chtyvo.org.ua

/…/Si…/Lvivska_iezuitsk

a_shkola_v_16481700_rr_

/ 

Литвин Л. М. 

Структурно-семантичні 

домінанти 

«Просфоними» 

//litzbirnyk.com.ua/wp-

content/uploads/2013/12/2

7.4.10.pdf 

Просфонима 

// http://litopys.org.ua/old1

4_16/old14_33.htm 

ня 

літератури. 

 

Придбання 

туристично

ї мапи 

Львова. 

Нанесення 

на мапу 

Львова 

головних 

місць, 

пов’язаних 

із 

театрально

ю 

культурою 

Львова 

кінця XVI-

XVIII ст.  

Підготовка 

до 

семінару-

мандрівки. 

(4 год.) 

4 / 

26.09

.2019 

/ 2 

год. 

Давній театральний 

Львів: семінар- 

мандрівка 

середмістям із 

закріпленням на місці 

знань про іншомовний 

та український 

шкільний театр, міські 

свята. 

практич-

не заняття 

  17.09.20

19 - 

26.09.20

19 

5 / 

03.10

.2019 

/ 2 

год. 

ТЕМА 3. 

АВСТРІЙСЬКИЙ 

ТЕАТР У ЛЬВОВІ: 

ПОЧАТКИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ 

СЦЕНИ 

(ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 

АСПЕКТ).  

1. Суспільно- 

історичні передумови 

лекція Стеблій Ф. Культурне 

життя Львова в кінці 

XVIII-першій половині 

ХІХ ст. / Львів: місто-

суспільство-культура. 

Львів, 1999. – С. 232-248. 

Кріль М. Львів у описах 

іноземців (кінець XVIII – 

перша половина XIX ст.) 

/ Львів: місто-

суспільство-культура. 

Опрацюван

ня 

літератури. 

Виокремле

ння питань, 

пов’язаних 

з театром. 

Підготовка 

до 

семінарськ

ого заняття 

 

http://map.lviv.ua/statti/isaevych3.html?fbclid=IwAR21OgS4KD-ZZ4Juzr_3zMF80EpOaXELo_lhIHPFkhAR8iXhk3poSffYE5Q
http://map.lviv.ua/statti/isaevych3.html?fbclid=IwAR21OgS4KD-ZZ4Juzr_3zMF80EpOaXELo_lhIHPFkhAR8iXhk3poSffYE5Q
http://chtyvo.org.ua/authors/Sieriakov_Serhii/Lvivska_iezuitska_shkola_v_16481700_rr_/?fbclid=IwAR3m9qx3jCvIoBT7YCRmzgFN-ow8Q7jq0B1gH4EZU9h5vaHYf3eYOlXO1Rw
http://chtyvo.org.ua/authors/Sieriakov_Serhii/Lvivska_iezuitska_shkola_v_16481700_rr_/?fbclid=IwAR3m9qx3jCvIoBT7YCRmzgFN-ow8Q7jq0B1gH4EZU9h5vaHYf3eYOlXO1Rw
http://chtyvo.org.ua/authors/Sieriakov_Serhii/Lvivska_iezuitska_shkola_v_16481700_rr_/?fbclid=IwAR3m9qx3jCvIoBT7YCRmzgFN-ow8Q7jq0B1gH4EZU9h5vaHYf3eYOlXO1Rw
http://chtyvo.org.ua/authors/Sieriakov_Serhii/Lvivska_iezuitska_shkola_v_16481700_rr_/?fbclid=IwAR3m9qx3jCvIoBT7YCRmzgFN-ow8Q7jq0B1gH4EZU9h5vaHYf3eYOlXO1Rw
http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/27.4.10.pdf?fbclid=IwAR3IsF6Lr5C--fBfbArWfyPFA_CxHRWxzgbMNlrnOTKVQpgX6l8Edr1OVlk
http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/27.4.10.pdf?fbclid=IwAR3IsF6Lr5C--fBfbArWfyPFA_CxHRWxzgbMNlrnOTKVQpgX6l8Edr1OVlk
http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/27.4.10.pdf?fbclid=IwAR3IsF6Lr5C--fBfbArWfyPFA_CxHRWxzgbMNlrnOTKVQpgX6l8Edr1OVlk
http://litopys.org.ua/old14_16/old14_33.htm?fbclid=IwAR2yv1QDE7glZZVUrnwWi0HxsZLKzXI5kTneVsK1WEM75C2iGg8hgjIvJhA
http://litopys.org.ua/old14_16/old14_33.htm?fbclid=IwAR2yv1QDE7glZZVUrnwWi0HxsZLKzXI5kTneVsK1WEM75C2iGg8hgjIvJhA


формування

 професійної 

сцени у Львові.  

2. Заходи австрійської 

влади для створення 

професійного театру. 

3. Перші трупи 

гастролерів у Львові.  

4.Політика 

«германізації» та 

місце театру у її 

реалізації. 

4.Австрійська 

музична сцена як 

провідник 

європейських 

театральних практик у 

Львові. 

5. Місця, пов’язані із 

діяльністю 

австрійської сцени у 

Львові.   

 

Львів, 1999. – С. 295-307. 

Пилипчук Р. Історія 

українського театру. 

Львів, 2019. С. 120-123. 

Проскуряков В., Ямаш 

Ю. Львівські театри. 

Львів, 1997. 

Roskau-Rydel I. Zycie 

kulturalne Niemcow we 

Lwowie w latach 1772-

1848) / Львів: місто-

суспільство-культура. 

Львів, 1999. – С.258-267. 

Терещук Н. Витоки 

театральної культури 

Галичини // Вісник 

Львівського 

університету. Серія 

мистпетцвознавство. 

2015. Вип. 16. Ч. 2. С. 

126-138. 

Гарбузюк М. В. 

Франц Гайнріх Булла / 

Енциклопедія Львова. 

Т. 1. Львів : Літопис,  

2007. С. 303-304. 

  

(4 год.) 

6 / 

10.10

.2019 

/ 2 

год. 

Підготувати виступи 

на теми: 

а. Суспільно-

історичні передумови 

появи професійного 

театру у Львові.  

б. Заходи 

австрійської влади 

щодо створення 

професійної сцени у 

львові.  

в. Місця у Львові, 

пов’язані з діяльністю 

автсрійської сцени.   

г. ФранціГайнріх 

Булла та його 

значення для розвитку 

австрійського театру у 

Львові. 

Семінар   04.10. 

2019 -

10.10.20

19 



7 / 

17.10

.2019 

/ 2 

год. 

ТЕМА 4. 

АВСТРІЙСЬКИЙ 

ТЕАТР У ЛЬВОВІ: 

РЕПЕРТУАРНІ ТА 

ЕСТЕТИЧНІ 

НОВАЦІЇ 

1. Літній театр В. 

Богуславського (1796-

1798 рр.) (з минулої 

лекції недочитане) 

2. Перші вагомі 

драматичні прем’єри в 

австрійському театрі.  

3. Загальна 

характеристика 

драматичного 

репертуару 

австрійського театру у 

1800-1872 рр. 

4. Закриття 

австрійського театру. 

5. Значення 

діяльності 

австрійського театру 

для Львова. 

Лекція Терещук Н. Перші 

театральні трупи в 

Галичині // Науковий 

вісник Київського 

національного 

університету театру, кіно 

і телебачення 

ім. І. К. Карпенка-

Карого. Київ : [б. в.], 

2016. Вип. 18. С. 17-22. 

 

Проскуряков В.. Ямаш 

Ю., Львівські театри. 

Львів, 1997. 

 

Паламарчук О. Музичні 

вистави львівських 

театрів (1776-2001). 

Львів, 2007. С. 7-42. 

Гарбузюк М. Анна 

Лямпель / Енциклопедія 

Львова. Т. 4. Львів: 

Літопис, 2012. С. 437-

438. 

 

Опрацюват

и 

літературу. 

Позначити 

на мапі 

місця, 

пов’язані з 

діяльністю 

Австрійськ

ого театру 

у Львові. 

Підготовка 

до 

семінару-

мандрівки. 

(4 год.). 

 

8 / 

24.10

.2019 

/ 2 

год. 

Семінар-мандрівка 

середмістям Львова із 

закріпленням набутих 

знань. 

практич-

не заняття 

  17.10.-

24.10.20

19 

9 / 

31.10

.2019 

/ 2 

год. 

ТЕМА 5. 

ПОЛЬСЬКИЙ ТЕАТР 

У ЛЬВОВІ (КІНЕЦЬ 

XVIII-XIX СТ) 

1. Початки 

формування 

польського 

професійного театру у 

Львові. Войцех 

Богуславський. 

2. Ян Непомуцен 

Камінський – «батько 

польської сцени в 

Галичині» (1777-

1855). 

3. Польський «театр 

зірок» - імена, 

організаційні засади, 

репертуар, глядачі. 

4. Польська сцена у 

Львові про Україну та 

Лекція Паламарчук О. Музичні 

вистави львівських 

театрів (1776-2001). 

Львів, 2007. С. 43-62; С. 

63-99. 

Проскуряков В., Ямаш 

Ю. Львівські театри. 

Львів, 1997.  

Гарбузюк М. Войцех 

Богуславський / 

Енциклопедія Львова. Т 

1 . Львів: Літопис, 2007. 

С. 255. 

Гарбузюк М. Богуміл 

Давісон / Енциклопедія 

Львова. Т. 2. Львів: 

Літопис, 2008. С. 10. 

Гарбузюк М. Гелена 

Опрацюват

и 

літературу. 

Підготуват

и виступи 

на 

семінарськ

ому 

занятті. 

(4 год).  

 



українців.  

 

 

Моджеєвська / 

Енциклопедія Львова. Т. 

4. Львів: Літопис, 2012. 

С. 675-676.  

Гарбузюк М. Сценічні 

прочитання трагедії 

«Гамлет» у львівських 

театрах (1796-1997). 

Київ, 2007. 

Гарбузюк М. Образ 

України у польському 

театральному дискурсі 

ХІХ ст.: стратегія та 

форми репрезентації. 

Львів: Простір-М.  

10 / 

07.11

.2019 

/ 2 

год. 

Підготувати виступи з 

питань: 

а)  Перші вистави 

польських труп у 

Львові; 

б) Войцех 

Богуславський та його 

значення у львівській 

театральній культурі;  

в) Ян Непомуцен 

Камінський і розвиток 

польської професійної 

сцени першої 

половини ХІХ ст. 

г) Театр зірок як 

явище європейського 

театру: львівський 

контекст. 

практич-

не заняття 

  01.11.20

19-

07.11.20

19 

11 / 

14.11

.2019 

/ 2 

год. 

ТЕМА 6. 

ПОЛЬСЬКИЙ ТЕАТР 

У ЛЬВОВІ (ПЕРША 

ПОЛОВИНА ХХ СТ.)  

 

1. Відкриття Міського 

театру у Львові. 

2. Тадеуш 

Павліковський – 

перший режисер 

Міського театру. 

3. Людвік Геллер – 

другий очільник 

лекція https://lia.lvivcenter.org/uk

/events/opening-city-

theater/  

 

Паламарчук О. Музичні 

вистави львівських 

театрів (1776-2001). 

Львів, 2007. С. 100-172. 

 

Гарбузюк М. Польський 

театр у Львові (1900-

1945) / Нариси 

інонаціонального театру 

в Україні початку ХХ-

Опрацюват

и 

літературу. 

Позначити 

на мапі 

місця 

діяльності 

польських 

театрів, 

кабаре, 

окремих 

сцен.  

Підготовка 

до 

19.11.20

19–

03.12.20

19 

https://lia.lvivcenter.org/uk/events/opening-city-theater/
https://lia.lvivcenter.org/uk/events/opening-city-theater/
https://lia.lvivcenter.org/uk/events/opening-city-theater/


міського театру у 

Львові. 

4. Львів театральний у 

Першу світову війну. 

5. Львівська польська 

сцена у 1920-хрр. 

6. Львівська польська 

сцена у 1930-х рр. 

7. Розвиток естрадних 

театральних жанрів у 

польському 

театральному 

мистецтві Львова 

першої третини ХХ 

ст. 

ХХІ ст.. Київ: Фенкс.  

Гарбузюк М. Кароль 

Адвентович / 

Енциклопедія Львова. Т. 

1. Львів: Літопис, 2007. 

С. 37-38. 

 

 

семінару-

мандрівки. 

(3 год.) 

12 / 

21.11

.2019 

/ 2 

год. 

Семінар – мандрівка 

місцями діяльності 

польських театрів у 

Львові.  

практич-

не заняття 

  14.11.20

19- 

21.11.20

19 

13 / 

28.11

.2019 

/ 2 

год. 

ТЕМА 7. 

ЄВРЕЙСЬКИЙ 

ТЕАТР У ЛЬВОВІ 

(КІНЕЦЬ XIX – 

ПЕРША ПОЛОВИНА 

XX CТ.)  

1. Особливості 

формування й 

розвитку єврейського 

театру у Львові. 

2. Головні діячі 

єврейської 

театральної культури 

у Львові. 

3. Місця, пов’язані з 

діяльністю 

єврейського театру у 

Львові. 

4. Доля єврейського 

театру у Львові у 

першій половині ХХ 

ст. 

лекція Степанчикова Т. Історія 

єврейського театру у 

Львові. Львів: Ліга-Прес, 

1999. С. 61-99; 100-116. 

 

https://lia.lvivcenter.org/uk

/storymaps/jewish-lviv/ 

 

 

Опрацюван

ня 

літератури. 

Позначенн

я на мапі 

місць 

діяльності 

єврейськог

о театру у 

Львові. 

Підготовка 

до 

семінару-

мандрівки. 

(3 год). 

 

14 / 

05.12

.2019 

/ 2 

Семінар-мандрівка  

місцями діяльності 

єврейського театру у 

Львові 

практич-

не заняття 

  29.11-

14.12.20

19 

https://lia.lvivcenter.org/uk/storymaps/jewish-lviv/
https://lia.lvivcenter.org/uk/storymaps/jewish-lviv/


год. 

15 / 

12.12

.2019 

/ 2 

год. 

ТЕМА 8. ТЕАТР 

РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ 

– 

РОСІЙСЬКОМОВНИ

Й ТЕАТР У ЛЬВОВІ  

1. Суспільно-

політичні умови 

появи у Львові 

російськомовного 

театру. 

2. Організаційні, 

ідеологічні та 

естетичні особливості 

діяльності Театру 

Радянської Армії у 

Львові. 

3. Провідні митці 

осійськомовної 

львівської сцени у 

другій половині ХХ 

ст. 

4. Доля Театру 

ПрикВО, його 

історичний 

спадкоємець – Театр 

ім. Лесі Українки. у 

лекція Давидова І. М. Львівськи

й Російський 

драматичний театр 

Радянської Армії 

// Українська радянська 

енциклопедія : [в 12-ти 

т.] / гол. 

ред. М. П. Бажан ; 

редкол.: О. К. Антонов т

а ін. 2-ге вид. Т. 6 : 

Куликів — 

Мікроклімат. К. : Голов. 

ред. УРЕ, 1981. С. 277–

278. 

Романовський 

Я. Діяльність 

Драматичного театру 

Західного оперативного 

командування (1990–

2005 рр.) // 

Українознавство.  2005.  

№ 4.  С. 307–310.  

Липківська А. До історії 

російських театрів в 

Україні ХХ-ХХІ ст. // 

Сучасне мистецтво. 

2013. Вип. 9. С. 61-68.   

Опрацюван

ня 

літератури. 

Підготовка 

до 

підсумково

го 

(залікового 

заняття)  

(2 год.) 

 

16 / 

19.12

.2019 

/ 2 

год. 

Виступи за темами: 

а) Коротка історія 

російськомовного 

театру (Радянської 

армії) у Львові. 

б) провідні діячі сцени 

Театру ПрикВО. 

в) підсумки діяльності 

цього театру, кризові 

перехідні явища та 

сучасний ребрендинг 

колективу 

Практичн

е заняття 

  13-

19.12.20

19 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

