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Назва курсу Історія театральної педагогіки в Україні 

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 (театрознавство) 

Викладачі 

курсу 

Рой Уляна Володимирівна, старший викладач кафедри театрознавства та 

акторської майстерності 

Контактна 

інформація 

викладачів 

l.antrakt@gmail.com 

 м. Львів 

Консультації 

по курсу 

відбуваються 

Для прикладу: 

щочетверга, 11.50-13.10 год. (вул. Валова, 18, ауд. 19)  

Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на електронну 

пошту викладача. 

Сторінка 

курсу 

 

Інформація 

про курс 

 

 

Курс розроблено таким чином, щоб слухач курсу міг прослідкувати 

розвиток української театральної педагогіки театру у світовому контексті. 

Фокус зосереджений на основних трьох титанах-співтворцях театрального 

мистецтва: актора, художника та глядача. Через історію театральної освіти 

та сучасні театральні тенденції педагогіки театру, слухач буде 

ознайомлений з тенденціями розвитку та формування дисципліни.  

Коротка 

анотація 

курсу 

Дисципліна «Історія театральної педагогіки в Україні» є вибірковою 

дисципліною зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво (Театрознавство) для 

освітньої програми «Театрознавство», другого (магістерського) рівня 

освіти, яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

курсу 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія театральної педагогіки» 

є ознайомити студентів з історією розвитку та практикою української 

театральної освіти в світовому контексті. 

Література 

для вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  

1. Американська філософія освіти очима українських дослідників // 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22. 12. 

2005. – Полтава, 2005. – 281 с.  

2. Pedagogika teatru. Kierunki, pefleksje, perspektywy. Instytut teatralny 

im. Zbigniewa Raszewskiego. Warszawa, 2018.  

3. Бальме К. Вступ до театрознавства. Львів: ВНТЛ-Класика. 2008. 269 

с.  

4. Бевзюк-Волошина Л. А.Роль сценографа у створенні художньо-

просторової моделі драматичної вистави (остання чверть ХХ –

mailto:l.antrakt@gmail.com


початок ХХІ століття). -Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

5. Бевзюк-Волошина Л.А. Театр і реальність. Просторова дезорієнтація 

глядача. Науковий вісник «Курбасівські читання»(НЦТМ ім. Леся 

Курбаса). Київ. 2014. No9. С. 157–171. 

6. Брехт Б. Про мистецтво театру. – К., 1977. – С. 291 – 299.  

7. Бичко А. Національні аспекти філософської освіти в Україні // 

Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 210-229. 

 

8. Веселовська Г. Сучасне театральне мистецтво: навч. Посіб. – К. : 

НАКККіМ, 2014. – 143с.  

9. Веселовська Г. Українська (пост)радянська театральна освіта 

//Український журнал. - №3,2013.  

10. Гарбузюк М. Театральна критика в Україні: режим 

перезавантаження // Український журнал. - №3, 2013.  

11. Ґротовський Є. Театр, ритуал, перформер. – Львів. – 1999. – С. 13 – 

23, С. 53 – 71, С. 89 – 112, С. 135 – 139.           

12. Дещо з нотаток Юліуша Остерви (переклад Ірини Волицької-Зубко) 

http://kurbas.org.ua/projects/almanah6_2/01.pdf  

13. Єрмакова Н. Березільська культура: історія, досвід. Інститут 

проблем сучасного мистецтваНаціональної академії мистецтв 

України. Київ: Фенікс. 2012.512 с.  

14. Заболотна В.  Морально-етичні засади театрального критика // 

Просценіум. – Ч. 1. –  2001. – С. 65 – 66.  

15. Заболотна, Валентина. Етика професії: тези лекцій / Просценіум. — 

Львів, 2001. — № 1. — С. 65-66. 

16. Історія українського театру ІІІ. У трьох томах. – Київ, 2009.  

17. Історія українського театру ІІІ. У трьох томах. – Київ, 2009.  

18. Історія українського театру ІІІ. У трьох томах. – Київ, 2009.  

19. Кавунник О. Мистецькі рефлексії культуротворення Марії 

Заньковецької 

http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/761/1/57770019.pdf  

20. Каліновська К. Педагогіка театру з перспективи культури // 

Просценіум. Львів. - №3 (52). - 2018. - с. 50-54.  

21. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені 

Івана Карпенка-Карого  

22. Клековкін О. Лесь Курбас. 

http://shron1.chtyvo.org.ua/Klekovkin_Oleksandr/Les_Kurbas_Systema_

i_metod_Polemichni_notatky.pdf  

23. Клековкін О. Ю.  

Театр при столику. Методологія театрознавства: Подорожній 

щоденник / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 432 с.  

24. Кант И. О педагогике // Трактаты и письма. – М., 1980. – С. 445-504. 

Огнев’юк В. О. Філософія освіти – педагогіка – освітологія // Історія. 

Філософія. Релігієзнавство. – 2010. – № 1-2. – С. 2-4. 

Клековкін, Олександр. Mise en scène. Ідеї. Концепції. Напрями 

http://kurbas.org.ua/projects/almanah6_2/01.pdf
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/761/1/57770019.pdf
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[Електронна копія] / Олександр Клековкін ; Нац. акад. мистецтв 

України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. — Електрон. текст. дані (1 

файл : 598 Мб). — Київ : Фенікс, 2017 (Київ: НБУ ім. Ярослава 

Мудрого, 2019). 

25. КлековкінО. Данило Лідер: людина та її простір. Український театр. 

1999. No 1–2. Ерзац-вкладка усередині журналу. 1995. No 1, 2, 3; 

1999. –No 4. 

26. Кнебель М. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и 

роли. – М., 2005. – С. 505 – 574.  

27. Ковальчук О. Молоде покоління українських сценографів. 

Питаннянавчання. Пошуки. Експерименти. Сучасне мистецтво: 

наук. зб.Київ: Фенікс. 2012. Вип. VIII. С. 153–166.76 

28. Ковальчук О. Сучасне покоління українських сценографів. 

Наслідування традицій та спрямованість у майбутнє. МІСТ: 

Мистецтво, історія, сучасність, теорія: зб. наук. праць з 

мистецтвознавства і культурології. Київ: ХІМДЖЕСТ. 2010. Вип. 

7.С. 98–106.77. 

29. Ковальчук О. Художники українського театру 1950-х –1980-х років: 

образні пошуки у часовому контексті. Нариси з історії театрального 

мистецтва України XX століття.Київ: Інститут проблем сучасного 

мистецтва АМУ. 2006.С. 695–783. 

30. Лідер Д. Мистецтво перетворення повсякденності. Мистецькі обрії: 

альманах. Київ. 2000. No 2.С. 150–156. 

31. Лідер Д. Мій улюблений драматург –Природа (Роздуми про 

взаємозв’язки Малого і Великого світу). Мистецькі обрії: 

альманах.Київ. 1999. С. 119–129.111.Лідер Д. Роздуми пропрофесію: 

технологія задуму. Мистецькі обрії: альманах. Київ: АМУ. 2002. 

Вип. 3.С. 124–134. 

32. Львівський національний університет імені Івана Франка  

33. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / 

Інститут проблем сучасного мистецтваАкадемії мистецтв України; 

Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін. — Київ: Інтертехнологія, 2006. 

— 1054с.: іл  

34. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття / 

Інститут проблем сучасного мистецтваАкадемії мистецтв України; 

Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін. — Київ: Інтертехнологія, 2006. 

— 1054с.: іл  

35. Педагогіка театру.  

36. Піскун  І. М. Л. Кропивницький – огранізатор, режиссер,  актор 

українського театру. – К.,  2000.   

37. Празька академія перформативних мистецтв  

38. Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики 

освіти. Театр: історія, теорія, практика: зб. Наук. Ст. Вип. 51 / 

Харків. Нац. Ун-т мистецтв ім. І. П. котляревського; упоряд. Я. В. 

Партола, ред. Л. В. Русакова, Я. О. Сердюк. – Харків: ХНУМ, 2018. – 

296 с.  

39. Сергій Васильєв, Ірина Чужинова, Оксана Тукалевська. Український 



театр: шлях до себе. Здобутки. Виклики. Проблеми 

40. Театральна етика. Формування особистості актора: хрестоматія / 

[ідея видання та упорядкув. Богдан Козак]. – Львів: ВЦ ЛНУ імені 

Івана Франка, 2016. – 172 с.  

41. Український театр: шлях до себе.  Київ: ГО «Культурна Асамблея», 

КЖД «Софія», 2019. 

42. Український театр: шлях до себе.  Київ: ГО «Культурна Асамблея», 

КЖД «Софія», 2019. 

43. Хайченко Е. Г. Почтеннейша публика, или Зритель как актер. М.: 

Росийский институт театрального искуства – ГИТИС, 2016. – 184с.  

44. Харківський національний університет мистецтв імені І. 

Котляревського  

45. Чоговец В. Життя і сцена. (Марія Заньковецька. На шляхах подвигу 

й слави. Між двох стихій. Колючки і троянди). - Київ, 1956. - С. 7-57.  

Інтернет-джерела. 

https://zaxid.net/statti_tag50974/ 

http://etnolog.org.ua/doc/specrada/bevzuk_dys.pdf  

http://knutkt.com.ua/  

http://kultart.lnu.edu.ua/  

http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/_works-

istor_teatr_text.pdf   

http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/_works-

istor_teatr_text.pdf  

http://num.kharkiv.ua/structure/faculties/theatrical/  

http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/1327/  

http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/1329/  

http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf  

http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf  

http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf  

http://www.kurbas.org.ua/projects/almanah9/almanah9_12.pdf  

https://bit.ly/2NT6Ypl  

https://culture.pl/ru/article/pedagogika-teatru  

https://krytyka.com/ua/reviews/ukrayinskyy-teatr-shlyakh-do-sebe-zdobutky-

vyklyky-problemy  

https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-

doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/   

https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-

doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/   

https://pidruchniki.com/17990717/pedagogika/filosofski_osnovi_pedagogiki  

 

Тривалість 

курсу 

120 год.  

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

занять та 88 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати усі мовні норми сучасної української літературні норми 

(фонетичні, орфоепічні, орфографічні, лексичні, граматичні, 
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стилістичні тощо); основні функції мови та роль мови в житті 

суспільства; звуковий склад мови; основні характеристики голосних 

і приголосних звуків та правила їхньої вимови; евфонічні засоби 

української мови; формули мовленнєвого етикету та основні ознаки 

культури ділового спілкування. 

- Вміти правильно використовувати мовні засоби в різних сферах 

спілкування; досконало володіти мовними нормами; шукати 

потрібну інформацію у словниках і довідниках різного типу; 

правильно вимовляти голосні звуки української мови в наголошеній 

і ненаголошеній позиціях; правильно вимовляти приголосні звуки і 

звукосполучення; виправляти акцентуаційні помилки у своєму й 

чужому мовленні; аналізувати основні чинники, що зумовлюють 

помилки в наголошенні слів та словоформ; дотримуватися норм 

милозвучності в усному мовленні й на письмі. 

Ключові 

слова 

Педагог, педагогіка, театр, театральний, виховний, освіта, критичне 

мислення, митець, рефлексія, психологія творчості, педагогіка театру, 

театральна педагогіка. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми ТЕМА 1. «Театральна педагогіка» як предмет. Виховання митця та глядача.  

ТЕМА 2. Театральний педагог – формування професійних навичок. 

Світовий досвід.  

ТЕМА 3. Театральний педагог – формування професійних навичок. 

Український досвід. 

ТЕМА 4. Виховання актора. Українські акторські школи та майстерні 20-21 

ст.  

ТЕМА 5. Виховання митця. Українська сценографічна школа 20-21 ст..  

ТЕМА 6. Виховання театрознавця. Українська школа критичного мислення 

20-21 ст..   

ТЕМА 7. Театральний педагог та його місце у структурі репертуарного 

театру.   

ТЕМА 8. Тенденції та напрямки розвитку предмету «театральна педагогіка» 

в Україні та світі.  

Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік в кінці семестру, 

усний 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату понять теорії 

та практики театрального мистецтва та розуміння основ психології 

творчості.  

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовув

атися під час 

викладання 

курсу 

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

тьюторство, студентська розробка і постава інтермедійних сценок, 

відеосюжети), дискусія 

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 (есе, вирішення кейсу). 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. Мета та завдання предмету «театральна педагогіка». 

2. Методи виховання. Філософські основи педагогіки.  

3. Роль мистецтва у вихованні особи, як споживача культури.   

4. Основи психології творчості митця (актора, художника та ін.).  

5. Основи психології творчості та сприйняття твору мистецтва.  

6. Мистецтво бачити як спосіб читання мистецького продукту.  

7. Історичний контекст як важливий чинник «прочитання» 

мистецького твору. Історія методу.  

8. Наставник та учень у системі виховання актора. 

К. Станіславський, М. Кнебель, В. Немирович-Данченко. 

9. Наставник та учень у системі виховання актора. М. Чехов, 

В. Меєрхольд,  

10. Наставник та учень у системі виховання актора. Б. Брехт. 

11. Наставник та учень у системі виховання актора. Ю. Остерва, 

Є. Ґротовський. 

12. Наставник та учень у системі виховання актора. Є. Барба.  

13. Наставник та учень у системі виховання актора. 



М. Кропивницький, М. Заньковецька. 

14. Наставник та учень у системі виховання актора. Система 

Л. Курбаса. 

15. Виховання актора. Студії при театрах (1960-1980 рр.) України.  

16. Студійні театри та методи виховання актора (1980-1990рр.).  

17. Зародження та становлення театральної освіти в Україні.  

18. Методи виховання театрального митця. На основі досвіду 

театральних шкіл Києва,  Харкова, Львова.  

19. Майстерність художника в театрі. Школа Д. Лідера.  

20. Мистецтво теоретика. Театрознавство в Україні. Представники.  

21. Педагогіка критичного мислення.  

22. Постдраматичний театр як вміння висловити свою позицію.  

23. Театральний педагог як трансформація посади Завідувача 

літературної частини у репертуарному театрі.  

24. Театральний педагог як посередник поміж театром та глядачем.  

25. «Драматичне виховання» та «виховання театром» як освітній 

спосіб у початковій школі. На основі досвіду освітніх закладів 

Республіки Чехія.  

26. Мистецтво обговорювати виставу. Мистецтво розмовляти з 

глядачем.  

27. Театральний педагог як керівник театральних проектів та 

режисер. 

28. Театральна педагогіка та інклюзивний театр.  

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 

тижд

ень 2 

год 

ТЕМА 1. 

«Театральна 

педагогіка» як 

предмет. Виховання 

митця та глядача. 

  

- Мета та 

завдання предмету 

«театральна 

педагогіка». 

- Роль мистецтва 

лекція - Каліновська К. 

Педагогіка театру з 

перспективи культури // 

Просценіум. Львів. - №3 

(52). - 2018. - с. 50-54.  

-  Бичко А. Національні 

аспекти філософської 

освіти в Україні // 

Філософія освіти. – 2005. 

– № 1. – С. 210-229. 

- Кант И. О педагогике // 

Трактаты и письма. – М., 

1980. – С. 445-504. 

  



у вихованні особи, 

як споживача 

культури.   

 

- Огнев’юк В. О. 

Філософія освіти – 

педагогіка – освітологія 

// Історія. 

Філософія. 

Релігієзнавство. – 2010. – 

№ 1-2. – С. 2-4. 

- Американська 

філософія освіти очима 

українських дослідників 

// Матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

22. 12. 2005. – Полтава, 

2005. – 281 с. 

 

2 

тижд

ень 2 

год 

Методи виховання. 

Філософські основи 

педагогіки.  

 

практич-

не заняття 

https://pidruchniki.com/17

990717/pedagogika/filosof

ski_osnovi_pedagogiki  

 

 

На 

прикладі 

праць 

Дж.Кнелле

р, Г.Гоулд, 

Е.Брейзах 

(США), 

У.Баррей 

(Великобр

итанія), 

М.Марсель 

(Франція),  

Дж.Вільсон

, P.C. 

Пітере, 

Л.Кольберг

, А.Маслоу, 

К.Роджерс, 

С. Прессі 

(на вибір). 

2 год 

 

3 / 

тижд

ень 2 

год 

ТЕМА 2. 

Театральний 

педагог – 

формування 

професійних 

навичок. Світовий 

досвід. 

 

- Основи 

психології творчості 

митця (актора, 

художника та ін.). 

- Наставник та 

учень у системі 

виховання актора. 

лекція Клековкін, Олександр. 

Mise en scène. Ідеї. 

Концепції. Напрями 

[Електронна копія] / 

Олександр Клековкін ; 

Нац. акад. мистецтв 

України, Ін-т проблем 

сучас. мистецтва. — 

Електрон. текст. дані (1 

файл : 598 Мб). — Київ : 

Фенікс, 2017 (Київ: НБУ 

ім. Ярослава Мудрого, 

2019). 

 

Кнебель М. Поэзия 

педагогики. О 

действенном анализе 

  

https://pidruchniki.com/17990717/pedagogika/filosofski_osnovi_pedagogiki
https://pidruchniki.com/17990717/pedagogika/filosofski_osnovi_pedagogiki
https://pidruchniki.com/17990717/pedagogika/filosofski_osnovi_pedagogiki


К. Станіславський, М. 

Кнебель, В. 

Немирович-Данченко, 

М. Чехов, 

В. Меєрхольд, Б. 

Брехт, Ю.Остерва, 

Є. Ґротовський., 

Є. Барба.  

 

пьесы и роли. – М., 2005. 

– С. 505 – 574.  

 

Театральна етика. 

Формування особистості 

актора: хрестоматія / 

[ідея видання та 

упорядкув. Богдан 

Козак]. – Львів: ВЦ ЛНУ 

імені Івана Франка, 2016. 

– 172 с.  

 

 

4 / 

тижд

ень 2 

год 

Педагогіка у роботі з 

актором Б. Брехт, 

Ю.Остерва, 

Є. Ґротовський. 

 

практич-

не заняття 

Брехт Б. Про 

мистецтво театру. – 

К., 1977. – С. 291 – 

299.  

 

Дещо з нотаток Юліуша 

Остерви (переклад Ірини 

Волицької-Зубко) 

http://kurbas.org.ua/project

s/almanah6_2/01.pdf  

 

Ґротовський Є. Театр, 

ритуал, перформер. – 

Львів. – 1999. – С. 13 – 

23, С. 53 – 71, С. 89 – 

112, С. 135 – 139.           

Презентаці

я методів 

роботи 

режисера з 

актором.  

2 год 

 

5 / 

тижд

ень 2 

год 

ТЕМА 3. 

Театральний 

педагог – 

формування 

професійних 

навичок. 

Український досвід. 

 

- Наставник та учень 

у системі 

виховання актора. 

М. Кропивницький

, М. Заньковецька, 

Л. Курбаса. 

лекція   

Піскун  І. М. Л. 

Кропивницький – 

огранізатор, режиссер,  

актор українського 

театру. – К.,  2000.   

 

Кавунник О. Мистецькі 

рефлексії 

культуротворення Марії 

Заньковецької 

http://lib.ndu.edu.ua/dspac

e/bitstream/123456789/76

1/1/57770019.pdf  

 

Чоговец В. Життя і 

сцена. (Марія 

Заньковецька. На шляхах 

подвигу й слави. Між 

двох стихій. Колючки і 

троянди). - Київ, 1956. - 

С. 7-57.  

 

- Єрмакова Н. 

Березільська культура: 

  

http://kurbas.org.ua/projects/almanah6_2/01.pdf
http://kurbas.org.ua/projects/almanah6_2/01.pdf
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/761/1/57770019.pdf
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/761/1/57770019.pdf
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/761/1/57770019.pdf


історія, досвід. Інститут 

проблем сучасного 

мистецтваНаціональної 

академії мистецтв 

України. Київ: Фенікс. 

2012.512 с.  

Історія українського 

театру ІІІ. У трьох томах. 

– Київ, 2009.  

http://www.etnolog.org.ua/

pdf/stories/monografiji/20

09/Ist.ukr.teatr.t2.pdf  

 

6 

тижд

ень 2 

год 

Л. Курбас: 

система і метод  

групова 

робота 

Клековкін О. Лесь 

Курбас. 

http://shron1.chtyvo.org.ua

/Klekovkin_Oleksandr/Les

_Kurbas_Systema_i_meto

d_Polemichni_notatky.pdf  

 

Презентаці

я методу.  

2 год 

 

7 

тижд

ень 2 

год 

ТЕМА 4. Виховання 

актора. Українські 

акторські школи та 

майстерні 20-21 ст. 

 

- Виховання актора. 

Студії при театрах 

(1960-1980 рр.) 

України.  

- Студійні театри та 

методи виховання 

актора (1980-

1990рр.).  

лекція Історія українського 

театру ІІІ. У трьох томах. 

– Київ, 2009.  

http://www.etnolog.org.ua/

pdf/stories/monografiji/20

09/Ist.ukr.teatr.t2.pdf  

 

Нариси з історії 

театрального мистецтва 

України ХХ століття / 

Інститут проблем 

сучасного 

мистецтваАкадемії 

мистецтв України; 

Редкол.: В. Сидоренко 

(голова) та ін. — Київ: 

Інтертехнологія, 2006. — 

1054с.: іл  

http://mari.kiev.ua/sites/de

fault/files/inline-

images/pdfs/_works-

istor_teatr_text.pdf   

 

Веселовська Г. 

Українська 

(пост)радянська 

театральна освіта 

//Український журнал. - 

№3,2013.  

http://ukrzurnal.eu/ukr.arc

hive.html/1327/  

 

  

http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Klekovkin_Oleksandr/Les_Kurbas_Systema_i_metod_Polemichni_notatky.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Klekovkin_Oleksandr/Les_Kurbas_Systema_i_metod_Polemichni_notatky.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Klekovkin_Oleksandr/Les_Kurbas_Systema_i_metod_Polemichni_notatky.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Klekovkin_Oleksandr/Les_Kurbas_Systema_i_metod_Polemichni_notatky.pdf
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf
http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/_works-istor_teatr_text.pdf
http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/_works-istor_teatr_text.pdf
http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/_works-istor_teatr_text.pdf
http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/_works-istor_teatr_text.pdf
http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/1327/
http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/1327/


8 

тижд

ень 2 

год 

Зародження та 

становлення 

театральної освіти в 

Україні.  

 

практич-

не заняття 

Київський національний 

університет театру, кіно і 

телебачення імені Івана 

Карпенка-Карого  

http://knutkt.com.ua/  

 

Харківський 

національний 

університет мистецтв 

імені І. Котляревського  

http://num.kharkiv.ua/struc

ture/faculties/theatrical/  

 

 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка  

http://kultart.lnu.edu.ua/  

Представле

ння та 

обговоренн

я 

навчальних 

програм 

театральни

х 

навчальних 

закладів 

Києва, 

Харкова, 

Львова.  

2 год 

 

9 / 

тижд

ень 2 

год 

ТЕМА 5. Виховання 

митця. Українська 

сценографічна 

школа 20-21 ст.. 

 

- Мистецтво 

бачити як спосіб 

читання 

мистецького 

продукту.  

- Історичний 

контекст як 

важливий чинник 

«прочитання» 

мистецького твору. 

Історія методу.  

 

лекція 

Історія українського 

театру ІІІ. У трьох томах. 

– Київ, 2009.  

http://www.etnolog.org.ua/

pdf/stories/monografiji/20

09/Ist.ukr.teatr.t2.pdf  

 

Нариси з історії 

театрального мистецтва 

України ХХ століття / 

Інститут проблем 

сучасного 

мистецтваАкадемії 

мистецтв України; 

Редкол.: В. Сидоренко 

(голова) та ін. — Київ: 

Інтертехнологія, 2006. — 

1054с.: іл  

http://mari.kiev.ua/sites/de

fault/files/inline-

images/pdfs/_works-

istor_teatr_text.pdf  

 

Ковальчук О. 

Художники українського 

театру 1950-х –1980-х 

років: образні пошуки у 

часовому контексті. 

Нариси з історії 

театрального мистецтва 

України XX 

століття.Київ: Інститут 

проблем сучасного 

мистецтва АМУ. 2006.С. 

695–783. 

 

  

http://knutkt.com.ua/
http://num.kharkiv.ua/structure/faculties/theatrical/
http://num.kharkiv.ua/structure/faculties/theatrical/
http://kultart.lnu.edu.ua/
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf
http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/monografiji/2009/Ist.ukr.teatr.t2.pdf
http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/_works-istor_teatr_text.pdf
http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/_works-istor_teatr_text.pdf
http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/_works-istor_teatr_text.pdf
http://mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-images/pdfs/_works-istor_teatr_text.pdf


Ковальчук О. Молоде 

покоління українських 

сценографів. 

Питаннянавчання. 

Пошуки. Експерименти. 

Сучасне мистецтво: 

наук. зб.Київ: Фенікс. 

2012. Вип. VIII. С. 153–

166.76 

 

10 

тижд

ень 2 

год 

Майстерність 

художника в 

театрі. Школа Д. 

Лідера. 

 

практич-

не заняття 

Ковальчук О. Сучасне 

покоління українських 

сценографів. 

Наслідування традицій 

та спрямованість у 

майбутнє. МІСТ: 

Мистецтво, історія, 

сучасність, теорія: зб. 

наук. праць з 

мистецтвознавства і 

культурології. Київ: 

ХІМДЖЕСТ. 2010. Вип. 

7.С. 98–106.77. 

 

КлековкінО. Данило 

Лідер: людина та її 

простір. Український 

театр. 1999. No 1–2. 

Ерзац-вкладка усередині 

журналу. 1995. No 1, 2, 

3; 1999. –No 4. 

 

Лідер Д. Мистецтво 

перетворення 

повсякденності. 

Мистецькі обрії: 

альманах. Київ. 2000. No 

2.С. 150–156. 

 

Лідер Д. Мій улюблений 

драматург –Природа 

(Роздуми про 

взаємозв’язки Малого і 

Великого світу). 

Мистецькі обрії: 

альманах.Київ. 1999. С. 

119–129.111.Лідер Д. 

Роздуми пропрофесію: 

технологія задуму. 

Мистецькі обрії: 

альманах. Київ: АМУ. 

2002. Вип. 3.С. 124–134. 

Презентаці

я та 

обговрення 

створених 

Д. Лідером 

та його 

учнями 

театральни

х проектів.  

2 год  

 

11 

тижд

ТЕМА 6. Виховання 

театрознавця. 

лекція Заболотна В.  Морально-

етичні засади 

  



ень 2 

год 

год. 

Українська школа 

критичного мислення 

20-21 ст..   

 

Мистецтво теоретика. 

Театрознавство в 

Україні. 

Представники.  

Педагогіка 

критичного 

мислення.  

Постдраматичний 

театр як вміння 

висловити свою 

позицію.  

 

театрального критика // 

Просценіум. – Ч. 1. –  

2001. – С. 65 – 66.  

 

Бевзюк-Волошина Л. 

А.Роль сценографа у 

створенні художньо-

просторової моделі 

драматичної вистави 

(остання чверть ХХ –

початок ХХІ століття). -

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах 

рукопису. 

http://etnolog.org.ua/doc/s

pecrada/bevzuk_dys.pdf  

 

Гарбузюк М. Театральна 

критика в Україні: 

режим перезавантаження 

// Український журнал. - 

№3, 2013.  

http://ukrzurnal.eu/ukr.arc

hive.html/1329/  

 

Сергій Васильєв, Ірина 

Чужинова, Оксана 

Тукалевська. 

Український театр: шлях 

до себе. Здобутки. 

Виклики. Проблеми 

https://krytyka.com/ua/revi

ews/ukrayinskyy-teatr-

shlyakh-do-sebe-

zdobutky-vyklyky-

problemy  

Український театр: шлях 

до себе.  Київ: ГО 

«Культурна Асамблея», 

КЖД «Софія», 2019. 

https://nstdu.com.ua/public

ation/ukrayinskiy-teatr-

shlyah-do-sebe-

doslidzhennya-stanu-

teatralnoyi-galuzi-v-

ukrayini/   

 

12 

тижд

Мистецтво бачити як 

основне завдання 

практич-

не заняття 

Заболотна, Валентина. 

Етика професії: тези 

Дискусія 

на тему: 

 

http://etnolog.org.ua/doc/specrada/bevzuk_dys.pdf
http://etnolog.org.ua/doc/specrada/bevzuk_dys.pdf
http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/1329/
http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/1329/
https://krytyka.com/ua/reviews/ukrayinskyy-teatr-shlyakh-do-sebe-zdobutky-vyklyky-problemy
https://krytyka.com/ua/reviews/ukrayinskyy-teatr-shlyakh-do-sebe-zdobutky-vyklyky-problemy
https://krytyka.com/ua/reviews/ukrayinskyy-teatr-shlyakh-do-sebe-zdobutky-vyklyky-problemy
https://krytyka.com/ua/reviews/ukrayinskyy-teatr-shlyakh-do-sebe-zdobutky-vyklyky-problemy
https://krytyka.com/ua/reviews/ukrayinskyy-teatr-shlyakh-do-sebe-zdobutky-vyklyky-problemy
https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/
https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/
https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/
https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/
https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/
https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/


ень 2 

год 

театрознавця.  лекцій / Просценіум. — 

Львів, 2001. — № 1. — 

С. 65-66. 

 

Бевзюк-Волошина Л.А. 

Театр і реальність. 

Просторова 

дезорієнтація глядача. 

Науковий вісник 

«Курбасівські 

читання»(НЦТМ ім. 

Леся Курбаса). Київ. 

2014. No9. С. 157–171. 

http://www.kurbas.org.ua/

projects/almanah9/almana

h9_12.pdf  

Виклики 

науковця, 

театрально

го критика 

та історика 

українсько

го театру.  

2 год 

13 

тижд

ень 2 

год 

ТЕМА 7. Театральний 

педагог та його місце 

у структурі 

репертуарного 

театру.  

 

- Театральний 

педагог як 

трансформація 

посади Завідувача 

літературної 

частини у 

репертуарному 

театрі.  

 

лекція Проблеми взаємодії 

мистецтва, педагогіки та 

теорії і практики освіти. 

Театр: історія, теорія, 

практика: зб. Наук. Ст. 

Вип. 51 / Харків. Нац. 

Ун-т мистецтв ім. І. П. 

котляревського; упоряд. 

Я. В. Партола, ред. Л. В. 

Русакова, Я. О. Сердюк. 

– Харків: ХНУМ, 2018. – 

296 с.  

  

Клековкін О. Ю.  

Театр при столику. 

Методологія 

театрознавства: 

Подорожній щоденник / 

ІПСМ НАМ України. — 

К.: Фенікс, 2013. — 432 

с.  

  

14  

тижд

ень 2 

год 

- Театральний 

педагог як 

посередник поміж 

театром та глядачем.  

 

практич-

не заняття 

«Я збрешу, якщо скажу, 

що в театрі немає 

нерівності чи ейджизму» 

https://zaxid.net/statti_tag5

0974/ 

 

Бальме К. Вступ до 

театрознавства. Львів: 

ВНТЛ-Класика. 2008. 

269 с.  

Хайченко Е. Г. 

Почтеннейша публика, 

или Зритель как актер. 

М.: Росийский институт 

театрального искуства – 

ГИТИС, 2016. – 184с.  

 

  

http://www.kurbas.org.ua/projects/almanah9/almanah9_12.pdf
http://www.kurbas.org.ua/projects/almanah9/almanah9_12.pdf
http://www.kurbas.org.ua/projects/almanah9/almanah9_12.pdf


15 

тижд

ень 2 

год 

ТЕМА 8. Тенденції та 

напрямки розвитку 

предмету 

«театральна 

педагогіка» в Україні 

та світі. 

 

- «Драматичне 

виховання» та 

«виховання 

театром» як освітній 

спосіб у початковій 

школі. На основі 

досвіду освітніх 

закладів Республіки 

Чехія.  

- Мистецтво 

обговорювати 

виставу. Мистецтво 

розмовляти з 

глядачем.  

лекція Педагогіка театру.  

https://culture.pl/ru/article/

pedagogika-teatru  

 

Празька академія 

перформативних 

мистецтв  

https://bit.ly/2NT6Ypl  

 

Pedagogika teatru. 

Kierunki, pefleksje, 

perspektywy. Instytut 

teatralny im. Zbigniewa 

Raszewskiego. Warszawa, 

2018.  

 

Веселовська Г. Сучасне 

театральне мистецтво: 

навч. Посіб. – К. : 

НАКККіМ, 2014. – 143с.  

 

Український театр: шлях 

до себе.  Київ: ГО 

«Культурна Асамблея», 

КЖД «Софія», 2019. 

https://nstdu.com.ua/public

ation/ukrayinskiy-teatr-

shlyah-do-sebe-

doslidzhennya-stanu-

teatralnoyi-galuzi-v-

ukrayini/   

  

16 

тижд

ень 2 

год 

Театральний педагог 

як керівник 

театральних проектів 

та режисер. 

 

Театральна педагогіка 

та інклюзивний театр. 

групова 

робота 

 Приклади 

практични

х втілень. 

(Ірина 

Гарець, 

Роза 

Саркісян, 

Жорж 

Георг 

Жено, 

Наталя 

Ворожбит_

. Проект 

«КласАрт»

). 

2 год 

 

 

 

https://culture.pl/ru/article/pedagogika-teatru
https://culture.pl/ru/article/pedagogika-teatru
https://bit.ly/2NT6Ypl
https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/
https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/
https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/
https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/
https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/
https://nstdu.com.ua/publication/ukrayinskiy-teatr-shlyah-do-sebe-doslidzhennya-stanu-teatralnoyi-galuzi-v-ukrayini/

