


  



1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “ Постколоніальні 
студії в театрознавстві ”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –  

4 

Галузь знань 

02 Культура і 

мистецтво 
(шифр, назва) 

Вибіркова навчальна 

дисципліна 

 

Модулів –  

Спеціальність  026 

Сценічне 

мистецтво 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  Спеціалізація 

 (професійне 

спрямування) 

театрознавство 

І-й  

Курсова робота  Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

ІІ-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Магістр 

16 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.   

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

88 год.  

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання -  

для заочної форми навчання -  

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: сформувати у студента системні навички аналізу творів сценічного 

мистецтва з перспективи постколоніальних студій; розвинути у студента критичне 

мислення як у сприйнятті історичних фактів, так і актуального мистецтва; сприяти 

вихованню активної життєвої та громадянської позиції студента.    

Завдання: навчити студента базовій термінології постколоніальних студій; 

ознайомити із корпусом наукової літератури з постколоніальних студій, науковими 

збірниками та монографіями вітчизняних та закордонних учених;  сформувати 

бачення постколоніальних студій як міждисциплінарного інструментарію 

сучасного гуманітарія; розкрити та виявити 

колоніальні/антиколоніальні/постколоніальні стратегії у історії українського 

театру та у стосунку до нього; зафіксувати в свідомості слухача театр як предмет 

та суб’єкт постколоніальних студій, а також як об’єкт/суб’єкт владних 

дискурсивних практик. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: генезу, базові наукові праці з постколоніальних студій закордонних та 

вітчизняних учених; базову термінологію постколоніальних студій; особливості 

колоніальних/антиколоніальних/постколоніальних дискурсів у культурі, 

театральній зокрема; закономірності проявів владних дискурсивних практи на 

театрі;  

вміти: аналізувати історичні факти, явища, персоналії, а також процеси 

актуального театрального життя методами постколоніальних студій; аналізувати 

драматичні твори різних епох, від античності до сьогодення – з погляду 

колоніальних/антиколоніальних/постколоніальних практик; провадити 

дослідницьку та критично-аналітичну діяльність у галузі постколоніальних студій 

в царині театрознавства.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни 
І КУРС. ІІ семестр. 

І МОДУЛЬ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ СТУДІЇ У СУЧАСНІЙ 

ГУМАНІТАРИСТИЦІ 

 

Тема 1.  Вступ. Предмет, генеза та розвиток постколоніальних студій (2 год)  

 

Мета, завдання та місце курсу. Політичні та історичні передумови появи 

постколоніальних студій у світі. Варіативність дифініції «постколоніальне». Етапи 

розвитку постколоніальних студій. Розвиток методологічного інструментарію 

постколоніальних студій, найвідоміші учені та їхні праці (Е. Саїд, Е. Томпсон, Г. 

Бгабга, Г. Ч. Співак, К. Гліняновіч,  Павлишин, Т. Гундорова, М. Рябчук, П. 

Іванишин, М. Шкандрій, А. Матусяк, О. Юрчук).   

 

Ключові слова: постколоніальні студії в Україні та за кордоном,  деконструкція, 

психоанліз,   

Література:   Доній  

Юрчук – с. 5- 28. 

 

Тема 2. Базові категорії постколоніальних студій (2 год.) 

  

Поняття імперії, колонії, зовнішньої та внутрішньої колонізацій. Бінарні 

опозиції центр-периферія, природа-цивілізація, метрополія-колонія. 

Міжкультурна взаємодія імперії та колонії, три стадії засвоєння підкореною 

нацією імперських форм (за П. Баррі).  

 

 

Ключові слова: імперія, метрополія, колонія, бінарні опозиції 

 

Література:  

Саїд. Культура й імперіалізм. 

Лібер М. Називати речі своїми іменами (короткий словник критичних понять) / 

Михайло Лібер. – Мережева платформа «Бриколаж» 

http://www.lab.org.ua/article/614/ 

 

 

Тема 3. Типи дискурсів у світлі постколоніальниї студій (2 год.) 

 

Типи дискурсів та їхні особливості: колоніальний, антиколоніальний, 

постколоніальний, неоколоніальний, закономірності та механізми їхніх проявів 

у театрі. Категорії субалтерна, мовчання, викрадення, завоювання. Орієнталізм 

та окциденталізм у культурі. 

 

http://www.lab.org.ua/article/614/


Ключові слова: колоніальний, анколоніальний, постколоніальний, 

неоколоніальний дискурси, орієнталізм, окциденталізм, субалтерн, мовчання, 

колоніальне викрадення, колоніальне завоювання у сфері культури 

 

Лібер М. Називати речі своїми іменами (короткий словник критичних понять) / 

Михайло Лібер. – Мережева платформа «Бриколаж» 

http://www.lab.org.ua/article/614/ 

 

Співак Г. Ч.  Чи може підпорядковане промовляти? // 

http://1576.ua/uploads/files/5383/Gajatri_Chakravorti_Spivak._Chy_mozhe_pidpor_ad

kovane_promovl_aty._Slovo._Znak._Dyskurs_Antologija_literaturno_krytychnoji_dum

ky_XX_st.1576.ua.pdf 

 

 

 

http://www.lab.org.ua/article/614/
http://1576.ua/uploads/files/5383/Gajatri_Chakravorti_Spivak._Chy_mozhe_pidpor_adkovane_promovl_aty._Slovo._Znak._Dyskurs_Antologija_literaturno_krytychnoji_dumky_XX_st.1576.ua.pdf
http://1576.ua/uploads/files/5383/Gajatri_Chakravorti_Spivak._Chy_mozhe_pidpor_adkovane_promovl_aty._Slovo._Znak._Dyskurs_Antologija_literaturno_krytychnoji_dumky_XX_st.1576.ua.pdf
http://1576.ua/uploads/files/5383/Gajatri_Chakravorti_Spivak._Chy_mozhe_pidpor_adkovane_promovl_aty._Slovo._Znak._Dyskurs_Antologija_literaturno_krytychnoji_dumky_XX_st.1576.ua.pdf


Змістовий модуль 2. Театр як об’єкт та суб’єкт постколоніальних студій 

 

Тема 3. Театр як дискурс влади та дискурс Іншого. Театральний простір і 

колоніальні/постколоніальні практики  

 

Дискурс влади та дискурс Іншого за М. Фуко. Прояви 

колоніального/постколоніального у театральному просторі. Моделювання «свого» 

й «чужого» театрального простору. Семантика верху-низу, центру-периферії у 

театральних текстах колоніального, антиколоніального, постколоніального змісту. 

Сміхова культура і колоніальний дискурс. 

 

Ключові слова:  дискурс влади, дискурс Іншого, театральний простір, семантика 

сценічного простору 

Література:  
1. Лучак А.-М. М. Інтерпретація дискурсів Мішеля Фуко як засади прагматики комунікації 

/ А.-М. М. Лучак // «Гілея», 2016. – Вип. 107. – с. 177-180. 

2. Фуко М. Археология знания / Мишель Фуко. – Режим доступу: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fuko_arh/  

3. Фуко М. Порядок дискурсу // Соціальні, економічні та релігійні виміри свободи: Зб. 

текстів / Уклали: Ю. Біленко, А. Карась, В. Терещенко, О. Фешовець. – Львів, 2002. – 

С.264–291.  

4. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Мишель Фуко. – Режим 

доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Culture/fuko_slv/ 

5. Саїд Е. Культура й імперіалізм ..... –с. про «Аїду». 

6. Томпсон Е.Трубадури імперії.... 

 

Тема 4. Театральна імагологія. Образи Інших у світовій драматургії та театрі 

 

Імагологія як галузь сучасної гуманітаристики. Театральна імагологія та її 

місце у системі інших імагологій – літературознавчої, мистецтвознавчої. Основні 

категорії імагології: Інший, Чужий, Свій, гетерообраз, автообраз, етнообраз. Генеза 

образу Іншого у світовому театрі: народний театр, творчість Есхіла, В. Шекспіра, 

А. Чехова та ін.  Рок-опера «Юнона і Авось» А.Рибнікова –А. Вознесенського на 

сцені Московського театру ім. Ленінського комсомолу як неоколоніальний текст. 

Драматургія Л. Петрушевської та колоніальне бачення жінки.     

 

Ключові слова: автообраз, гетерообраз, дискурс Іншого, Інший як Свій, Інший як 

Чужий, субалтерн 

 
Література:    

 Франко І. До історії українського вертепу / Франко І. Я. / Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 36. – К.: 

Наукова думка, 1982. – С. 170–210. 

  Саїд Е. Культура й імперіалізм 

Наливайко Д. Літературна імагологія: стратегії й методи / Дмитро Наливайко 

/ Літературна компаративістика. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 

– К.: Фоліант, 2005. – Вип. 1. – С. 27–44. 

http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Culture/fuko_slv/


Пажо Д. -А. Від культурних кліше до імажинарного / Даніель-Анрі Пажо / Літературна 

компаративістика. Вип. IV. Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та 

парадигми. Ч. ІІ. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2011. – С. 396–430.  

Зепетнек С. Т. Нова компративістика як теорія і метод / Стівен Тетеші ді Зепетнек / Cучасна 

літературна компаративістика: стратегії та методи. Антологія / За заг. ред. Д. Наливайка. – К.: 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 147–177. 

Томпсон Е. Трубадури імперії.  

Тема 5. Театральна імагологія. Образ Українця у іншомовному театрі  

 

 Українець як персонаж у драматургії та в театрі колоніальних театральних 

культур: російської та польської. Творчість А. Шаховського та її вплив на 

українську драматургію. Образи українців у російському оперному мистецтві 

Образ Мазепи в російському музичному театрі. Образ Українця як Іншого у 

польській драматургії та театрі ХІХ ст.    

 

Література 

Наливайко Д. С. Україна очима Заходу / Дмитро Наливайко. – 2-е вид., допов. 

– К.: Грамота, 2008. – 784 с.  

S. Uliasz, Obrazy Ukrainy i Ukraińców w literaturze polskiej, w: jego, O literaturze 

kresów i pogranicza kultur, Rzeszów 2001. 

 

 



Змістовий модуль 3. Історія та сьогодення українського театру  

у світлі постколоніальних студій. 

 

 

Тема 6. Колоніальний та антиколоніальний дискурси в історії та сьогоденні 

українського театру.   

 

Постколоніальні інтерпретації розвитку українського театру у ХІХ-ХХ ст. 

Колоніальні стратегії Російської та Австро-угорської імперій щодо українського 

театру. їхні прояви та наслідки. Формування антиколоніального дискурсу в 

українському театрі на зламі ХІХ-ХХ ст. Антиколоніальний театральний 

дискурс у Незалежній Україні. Національне як антиколоніальне в українському 

сучасному театрі.  

Література 

Литвин Л. М. Українські вірш XVIII ст.: колоніальний дискурс / Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1128. 

 

 

Тема 7. Постколоніальна свідомість сучасної України та її прояв, формування 

та розвиток на вітчизняній сцені. (2 год.) 

 

 Актуальне суспільно-політичне життя України, питання формування 

громадянського суспільства, проблеми постколоніального суспільства. 

Співіснування антиколоніального та постколоніального дискурсів у сучасному 

житті. Критичне мислення та толерантність як дві ознаки постзалежного 

суспільства, їхні прояви у мистецтві, театру зокрема. Драматургія нового 

покоління, документальний театр, театр тіла як мова звільнення від стереотипів 

минулого. Вистави із постколоніальним світоглядом: театри, режисери, проекти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у тому числі у тому числі 



Усьог

о  

л п ла

б 

ін

д 

с

р 

Усьог

о  

л п ла

б 

ін

д 

с

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 1

3 

ІІ семестр 

Змістовий модуль 1. Постколоніальні студії у сучасній гуманітаристиці 

 

Тема 1.  Вступ. 

Предмет, генеза та 

розвиток 

постколоніальних 

студій 

 2 2   4       

Тема 2. Базові категорії 

постколоніальних 

студій 

 4 4   8       

Тема 3. Дисципліна 

«Історія українського 

театру» та методи  її 

викладання  

 2 2   4       

Змістовий модуль 2. Театр як об’єкт та суб’єкт постколоніальних 

студій 

Тема 3. Театр як 

дискурс влади та 

дискурс Іншого. 

Театральний простір і 

колоніальні/постколоніа

льні практики  

 2 2   4       

Тема 4. Театральна 

імагологія. Образи 

Інших у світовій 

драматургії та театрі  

 2 2   4       

Тема 5. Театральна 

імагологія. Образ 

Українця у 

іншомовному театрі  

            

Змістовий модуль 3. Історія та сьогодення українського театру у світлі 

постколоніалньих студій 

Тема 6. Колоніальний та 

антиколоніальний 

дискурси в історії та 

сьогоденні українського 

театру 

 2 2   4       

Тема 7. 

Постколоніальна 
 2 2   4       



свідомість сучасної 

України та її прояв, 

формування та розвиток 

на вітчизняній сцені.  

 

 

 

 

 

1. Теми семінарських занять 

ІІ семестр 

№ Назва теми 

К-ть 

ауд. 

годин 

1.  Вступ. Предмет, генеза та розвиток постколоніальних студій 2 

2.  Базові категорії постколоніальних студій 4 

3. 
Театр як дискурс влади та дискурс Іншого. Театральний 

простір і колоніальні/постколоніальні практики  

 

2 

4. Театральна імагологія. Образи Інших у світовій драматургії 

та театрі  
2 

5. Театральна імагологія. Образ Українця у іншомовному театрі 2 

6. Тема 6. Колоніальний та антиколоніальний дискурси в історії 

та сьогоденні українського театру 
2 

7. Постколоніальна свідомість сучасної України та її прояв, 

формування та розвиток на вітчизняній сцені 
2 

8. 
Особливості викладання театрознавчих дисциплін для 

нефахової аудиторії в межах університетських навчальних 

курсів 

2 

 Усього 16 

 

 

 

7. Самостійна  робота 

1.  Перегляд вистав чинного репертуару театрів Львова.   

2. Перегляд відеозаписів вистав театрів України та зарубіжжя  

3. Опрацювання додаткових текстів  

 Усього  



 

8. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

Розробка однієї лекції та одного семінарського заняття з дисципліни й 

теми за вибором студента 

 

9. Методи контролю 

Поточне тестування, модульне тестування, колоквіуми, захист підсумкової 

семестрової роботи.  

                                                                                

10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

І семестр (для іспиту) 

   Поточне тестування та самостійна робота 

Екзамен Сума 
Змістовий модуль №1 

Змістовий 

модуль №2 

 

Змістовий модуль № 

3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
50 100 

5 5 5 5 10 10 5 5 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

 
Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

Відмінно – студент повинен знати історію розвитку європейського театру від його 

виникнення до епохи Ренесансу. Вміти аналізувати видозміни історичних жанрів, 

театральних явищ та подій на основі не тільки історичних, а й загально мистецьких, 

філософських положень. Студент повинен вміти оперувати основними категоріями та 

подіями в історії розвитку театрального мистецтва: від реконструкції історичного 

явища до вироблення самостійного бачення тієї чи іншої події в контексті історичних 

реалій та загальнокультурних процесів. 

Дуже добре – студент повинен знати провідні події та факти з історії розвитку 

європейського театру від його виникнення до епохи Ренесансу. Вміти аналізувати 

видозміни історичних жанрів, театральних явищ та подій на основі не тільки 

історичних, а й загально мистецьких, філософських положень. Студент повинен вміти 

оперувати основними категоріями та подіями в історії розвитку театрального 



мистецтва: від реконструкції історичного явища до вироблення самостійного бачення 

тієї чи іншої події в контексті історичних реалій та загальнокультурних процесів. 

Добре - студент повинен знати провідні події та факти з історії розвитку 

європейського театру від його виникнення до епохи Ренесансу. Вміти аналізувати 

видозміни історичних жанрів, театральних явищ та подій на основі не тільки 

історичних, а й загально мистецьких, філософських положень. Студент повинен вміти 

оперувати основними категоріями та подіями в історії розвитку театрального 

мистецтва 

Задовільно - студент повинен знати базові події та факти з історії розвитку 

європейського театру від його виникнення до епохи Ренесансу. Вміти аналізувати 

видозміни історичних жанрів, театральних явищ та подій на основі не тільки 

історичних, а й загально мистецьких, філософських положень.  

Достатньо - студент повинен знати базові події та факти з історії розвитку 

європейського театру від його виникнення до епохи Ренесансу. 

 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

(ІКНМЗД). 

2.  Нормативні документи. 

3. Ілюстративні матеріали. 

 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. – М., 1967. 

2. Антична література: Хрестоматія / Упорядник О. І. Білецький. — К., 1936; 

1968. 

3. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральних вечеров. – М., 1981 

4. Дживелегов А.И. Бояджиев Г. История западноевропейского театр от 

возникновения до 1789 г. – М., 1941 

5. История зарубежного театра/ Под редакцией Г.Н. Бояджиева. – Ч.1. – М., 

1971 

6. Клековкін, О. Theatrica. Старовинний театр у Європі від початків до кінця 

XVIII століття : лексикон. - К. : АртЕк, 2009. - 568 с. 

7. Клековкін О. Античний театр. – К, 2004 

8. Клековкін О. До окреслення лексеми "театр"// Вісник львівського ун-ту. – 

2003. – Вип.3. – С.3-14; 

9. Клековкін О. Містерія у генезі театральних форм і сценічних жанрів. – К., 

2001 

10. Паві, Патріс: Словник театру. – Львів, 2006. – 640с.; 

11. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 

1985  

12. Бентли Є. Жизнь драмы.  – М., 1978.   

13. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 1. – М., 1961.  



14. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 2. – М., 1963.  

15. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 3. – М., 1964.  

16. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 4. – М., 1965.  

 

Допоміжна 

 

1. Антология источников по истории, культуре и религии Древній Греции. – 

СПб., 2000 

2. Античні поетики: Арістотель. Поетика. Псевдо-Лонгін. Про високе. 

Горацій. Про поетичне мистецтво. - Київ: Грамота, 2007. - 168 с. 

3. Аристофан. Комедії. – Х., 2002 

4. Еврипід Трагедії/ Переклад з давнього. А. Содомори та Б. Тена – К.: 

Основи, 1993. – 448 с. 

5. Есхіл. Трагедії / Переклади з давньогрецької А. Содомори та Бориса Тена. 

— Київ: Дніпро, 1990. — 320 с. 

6. Иллюстрированная история мирового театра. Под ред. Джона Рас села 

Брауна. – М., 1999 

7. Паві, Патріс: Словник театру. – Львів, 2006. – 640с.; 

8. Сенека. Трагедии. – М., 1983 

9. Софокл. Трагедії / Переклад Бориса Тена, А. Содомори. — К., 1989. 

10. Теренций. Комедии/ Пер. с лат. А. В. Артюшкова. - М., "Худ. литература", 

1985 

11. Хейзинга Й. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и 

форм мышления в XV и XVI веках во Франции и Нідерландах. – М., 1988 

12. Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr francuzki/Pod red. Anny Loby. – 

Gdańsk, 2006  

 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. http://uk.wikipedia.org 

2. http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr30.htm 

3. http://teatre.com.ua/ 

4. http://www.ktm.ukma.kiev.ua/ 

 

 

 
3. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Постколоніальні студії в 
театрознавстві”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

Характеристика навчальної 

дисципліни 

http://uk.wikipedia.org/
http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr30.htm
http://teatre.com.ua/
http://www.ktm.ukma.kiev.ua/


кваліфікаційний 

рівень 
денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –   

Галузь знань 

02 Культура і 

мистецтво 
(шифр, назва) 

Вибіркова  

 

Модулів – 1 

Напрям  

026 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Театрознавство  

 

І-й  

Курсова робота  Семестр 

Загальна кількість годин - 

32  

ІІ-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

16 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.   

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

  

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік,  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: сформувати у студента системні навички аналізу творів сценічного мистецтва з 

перспективи постколоніальних студій; розвинути у студента критичне мислення як у сприйнятті 

історичних фактів, так і актуального мистецтва; сприяти вихованню активної життєвої та 

громадянської позиції студента.    



Завдання: навчити студента базовій термінології постколоніальних студій; ознайомити із 

корпусом наукової літератури з постколоніальних студій, науковими збірниками та 

монографіями вітчизняних та закордонних учених;  сформувати бачення постколоніальних 

студій як міждисциплінарного інструментарію сучасного гуманітарія; розкрити та виявити 

колоніальні/антиколоніальні/постколоніальні стратегії у історії українського театру та у 

стосунку до нього; зафіксувати в свідомості слухача театр як предмет та суб’єкт 

постколоніальних студій, а також як об’єкт/суб’єкт владних дискурсивних практик. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: генезу, базові наукові праці з постколоніальних студій закордонних та вітчизняних 

учених; базову термінологію постколоніальних студій; особливості 

колоніальних/антиколоніальних/постколоніальних дискурсів у культурі, театральній зокрема; 

закономірності проявів владних дискурсивних практи на театрі;  

вміти: аналізувати історичні факти, явища, персоналії, а також процеси актуального 

театрального життя методами постколоніальних студій; аналізувати драматичні твори різних 

епох, від античності до сьогодення – з погляду 

колоніальних/антиколоніальних/постколоніальних практик; провадити дослідницьку та 

критично-аналітичну діяльність у галузі постколоніальних студій в царині театрознавства.   

 

Програма навчальної дисципліни 

І КУРС. ІІ семестр. 

І МОДУЛЬ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ СТУДІЇ У СУЧАСНІЙ 

ГУМАНІТАРИСТИЦІ 

 

Тема 1.  Вступ. Предмет, генеза та розвиток постколоніальних студій (2 год)  

 

Мета, завдання та місце курсу. Політичні та історичні передумови появи 

постколоніальних студій у світі. Варіативність дифініції «постколоніальне». Етапи розвитку 

постколоніальних студій. Розвиток методологічного інструментарію постколоніальних студій, 

найвідоміші учені та їхні праці (Е. Саїд, Е. Томпсон, Г. Бгабга, Г. Ч. Співак, К. Гліняновіч,  

Павлишин, Т. Гундорова, М. Рябчук, П. Іванишин, М. Шкандрій, А. Матусяк, О. Юрчук).   

 

Ключові слова: постколоніальні студії в Україні та за кордоном,  деконструкція, психоанліз,   

Література:    
Доній В. С. Постколоніальні студії в українському літературознавстві // Науковий вісник МДУ ім. О. 

Сухомлинського. 2014. Вип. 4. С. 322-325. 

Іванишин П. Українське літературознавство постколоніального періоду. Київ: «Академія», 2014. C. 5-15. 

Юрчук О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії. Київ: «Академія», 2013. 

C. 5-28. 

  

 

 

Тема 2. Базові категорії постколоніальних студій (2 год.) 

  



Поняття імперії, колонії, зовнішньої та внутрішньої колонізацій. Бінарні опозиції центр-

периферія, природа-цивілізація, метрополія-колонія. Міжкультурна взаємодія імперії та 

колонії, три стадії засвоєння підкореною нацією імперських форм (за П. Баррі).  

 

 

Ключові слова: імперія, метрополія, колонія, бінарні опозиції 

 

Література:  
Саїд Е. Культура й імперіалізм. Пер. з англ. Київ: Видавництво «Часопис «Критика», 2007. C. 14-45. 

Лібер М. Називати речі своїми іменами (короткий словник критичних понять) / Михайло Лібер. 

– Мережева платформа «Бриколаж» http://www.lab.org.ua/article/614/ 
Мотиль О. Підсумки імперій. Занепад, розпад і відродження. Київ: Критика, 2009. 

Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. Пер. з англ. Київ:Смолоскип, 2008. 

 

 

Тема 3. Типи дискурсів у світлі постколоніальниї студій (2 год.) 

 

Типи дискурсів та їхні особливості: колоніальний, антиколоніальний, постколоніальний, 

неоколоніальний, закономірності та механізми їхніх проявів у театрі. Категорії субалтерна, 

мовчання, викрадення, завоювання. Орієнталізм та окциденталізм у культурі. 

 

Ключові слова: колоніальний, анколоніальний, постколоніальний, неоколоніальний дискурси, 

орієнталізм, окциденталізм, субалтерн, мовчання, колоніальне викрадення, колоніальне 

завоювання у сфері культури 

 

Література:  

Лібер М. Називати речі своїми іменами (короткий словник критичних понять) / Михайло Лібер. 

– Мережева платформа «Бриколаж» http://www.lab.org.ua/article/614/ 

Співак Г. Ч.  Чи може підпорядковане промовляти? // 

http://1576.ua/uploads/files/5383/Gajatri_Chakravorti_Spivak._Chy_mozhe_pidpor_adkovane_promo

vl_aty._Slovo._Znak._Dyskurs_Antologija_literaturno_krytychnoji_dumky_XX_st.1576.ua.pdf 
Вулф Л. Винайдення Східної Європи. Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва .  

Чорновол І. Компаративні фронтири. Світовий і вітчизняний виміри. Київ: Критика, 2015.  

 

 

 

Змістовий модуль 2. Театр як об’єкт та суб’єкт постколоніальних студій 

 

Тема 3. Театр як дискурс влади та дискурс Іншого. Театральний простір і 

колоніальні/постколоніальні практики  

 

 

Дискурс влади та дискурс Іншого за М. Фуко. Прояви колоніального/постколоніального у 

театральному просторі. Моделювання «свого» й «чужого» театрального простору. Семантика 

верху-низу, центру-периферії у театральних текстах колоніального, антиколоніального, 

постколоніального змісту. Сміхова культура і колоніальний дискурс. 

 

Ключові слова:  дискурс влади, дискурс Іншого, театральний простір, семантика сценічного 

простору 

Література:  

Лучак А.-М. М. Інтерпретація дискурсів Мішеля Фуко як засади прагматики комунікації / А.-М. 

М. Лучак // «Гілея», 2016. – Вип. 107. – с. 177-180. 

http://www.lab.org.ua/article/614/
http://www.lab.org.ua/article/614/
http://1576.ua/uploads/files/5383/Gajatri_Chakravorti_Spivak._Chy_mozhe_pidpor_adkovane_promovl_aty._Slovo._Znak._Dyskurs_Antologija_literaturno_krytychnoji_dumky_XX_st.1576.ua.pdf
http://1576.ua/uploads/files/5383/Gajatri_Chakravorti_Spivak._Chy_mozhe_pidpor_adkovane_promovl_aty._Slovo._Znak._Dyskurs_Antologija_literaturno_krytychnoji_dumky_XX_st.1576.ua.pdf


Фуко М. Археология знания / Мишель Фуко. – Режим доступу: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fuko_arh/  

Фуко М. Порядок дискурсу // Соціальні, економічні та релігійні виміри свободи: Зб. текстів / 

Уклали: Ю. Біленко, А. Карась, В. Терещенко, О. Фешовець. – Львів, 2002. – С.264–291.  

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Мишель Фуко. – Режим доступу: 

http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Culture/fuko_slv/ 

Саїд Е. Культура й імперіалізм... Розділ про «Аїду» Дж. Верді. 

Томпсон Е.Трубадури імперії. Томпсон Е. Трубадури імперії. Російська література і колоніалізм. Пер. 

з англ.  Київ: Основи, 2006. 

 

 

Тема 4. Театральна імагологія. Образи Інших у світовій драматургії та театрі 

 

Імагологія як галузь сучасної гуманітаристики. Театральна імагологія та її місце у системі 

інших імагологій – літературознавчої, мистецтвознавчої. Основні категорії імагології: Інший, 

Чужий, Свій, гетерообраз, автообраз, етнообраз. Генеза образу Іншого у світовому театрі: 

народний театр, творчість Есхіла, В. Шекспіра, А. Чехова та ін.  Рок-опера «Юнона і Авось» 

А.Рибнікова –А. Вознесенського на сцені Московського театру ім. Ленінського комсомолу як 

неоколоніальний текст. Драматургія Л. Петрушевської та колоніальне бачення жінки.     

 

Ключові слова: автообраз, гетерообраз, дискурс Іншого, Інший як Свій, Інший як Чужий, 

субалтерн 

Література:     

Франко І. До історії українського вертепу / Франко І. Я. / Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 36. – К.: Наукова 

думка, 1982. – С. 170–210. 

Наливайко Д. Літературна імагологія: стратегії й методи / Дмитро Наливайко / Літературна 

компаративістика. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К.: Фоліант, 2005. – Вип. 

1. – С. 27–44. 

Пажо Д. -А. Від культурних кліше до імажинарного / Даніель-Анрі Пажо / Літературна 

компаративістика. Вип. IV. Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та 

парадигми. Ч. ІІ. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2011. – С. 396–430.  

Зепетнек С. Т. Нова компративістика як теорія і метод / Стівен Тетеші ді Зепетнек / Cучасна 

літературна компаративістика: стратегії та методи. Антологія / За заг. ред. Д. Наливайка. – К.: 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 147–177. 
Вальденфельс Б. Топографія  Чужого. Студії  до  феноменології  Чужого / пер. з німецької. Київ : ППС-

2002, 2004.  

 

  

Тема 5. Театральна імагологія. Образ Українця у іншомовному театрі  

 

 Українець як персонаж у драматургії та в театрі колоніальних театральних культур: 

російської та польської. Творчість А. Шаховського та її вплив на українську драматургію. 

Образи українців у російському оперному мистецтві Образ Мазепи в російському музичному 

театрі. Образ Українця як Іншого у польській драматургії та театрі ХІХ ст.    

 

Ключові слова: етноімагологія, образ Чужого, образ Ворога, іншування 

Література: 

Наливайко Д. С. Україна очима Заходу / Дмитро Наливайко. – 2-е вид., допов. – К.: Грамота, 2008. 

– 784 с. 

S. Uliasz, Obrazy Ukrainy i Ukraińców w literaturze polskiej, w: jego, O literaturze kresów i pogranicza 

kultur, Rzeszów 2001. 
Бовуа Д. Креси чи Русь-Україна? Підгірці, 2019.  

http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Culture/fuko_slv/


Гарбузюк М. Образ України у польському театральному дискусі ХІХ ст.: стратегії та форми 

репрезентації. Львів, 2018.  

 

 

Змістовий модуль 3. Історія та сьогодення українського театру у світлі постколоніалньих 

студій.  

 

 

Тема 6. Колоніальний та антиколоніальний дискурси в історії та сьогоденні українського 

театру.   

 

 

Постколоніальні інтерпретації розвитку українського театру у ХІХ-ХХ ст. Колоніальні 

стратегії Російської та Австро-угорської імперій щодо українського театру. їхні прояви та 

наслідки. Формування антиколоніального дискурсу в українському театрі на зламі ХІХ-ХХ 

ст. Антиколоніальний театральний дискурс у Незалежній Україні. Національне як 

антиколоніальне в українському сучасному театрі.  

 

Ключові слова: колоніальний дискурс, антиколоніальний дискурс, контрдискурс,   

Література:  

Литвин Л. М. Українські вірш XVIII ст.: колоніальний дискурс / Вісник Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1128. 
Гундорова Т. Колоніальність як маскарад // Harvard Ukrainian Studies 32–33 (2011–2014): 395–414. 

Гундорова Т. Кітч і література. Травестії. Київ : Факт, 2008. 284 с. 

Гундорова Т. Микола Гоголь і колоніальний кітч. Гоголезнавчі студії. Ніжин, 2009. Вип. 18. С. 17–40.  

Гундорова Т. Чорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм. Київ,  
Сарапин В. Художнє осмислення національної культурної ідентичності у п’єсах „казак-стихотворец” о. 

Шаховського  і „Наталка полтавка” І. Котляревського // Питання літературознавства. 2010.  Вип. 81. С. 

257-268. 

Гринберг К. Авангард и китч. Moscow art magazin [Електронний документ] / Художественная культура, 

Москва,  

 

 

 

Тема 7. Постколоніальна свідомість сучасної України та її прояв, формування та розвиток 

на вітчизняній сцені. (2 год.) 

 

 Актуальне суспільно-політичне життя України, питання формування громадянського 

суспільства, проблеми постколоніального суспільства. Співіснування антиколоніального та 

постколоніального дискурсів у сучасному житті. Критичне мислення та толерантність як дві 

ознаки постзалежного суспільства, їхні прояви у мистецтві, театру зокрема. Драматургія нового 

покоління, документальний театр, театр тіла як мова звільнення від стереотипів минулого. 

Вистави із постколоніальним світоглядом: театри, режисери, проекти.  

 

Література:  
Забужко. О. Хроніки від Фортінбраса. Вид. 4-те. Київ: Факт, 2009. 

Постколоніалізм. Генерації. Культура. / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк. Київ : Лаурус, 2016. 

Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст. Київ: Інтертехнологія, 2006.  

Гарбузюк М. Бабусина скриня чи ящик Пандори? // Інтернет-видання «Збруч». URL: 

http://zbruc.eu/node/59657 

Шумилович Б. Дещо про кітч / Збруч. Режим доступу: https://zbruc.eu/node/79257 

http://verim.dp.ua/repertoire_s/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E-

%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/ 

https://teatr-dndz.com/ 

http://zbruc.eu/node/59657
http://verim.dp.ua/repertoire_s/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/
http://verim.dp.ua/repertoire_s/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/
https://teatr-dndz.com/


 

. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Усього  у тому числі 

л П Ла

б 

інд ср л П лаб інд С

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ІІ семестр 

Змістовий модуль 1. Постколоніальні студії у сучасній гуманітаристиці 

 

Тема 1.  Вступ. 

Предмет, генеза та 

розвиток 

постколоніальних 

студій 

 2 2   4       

Тема 2. Базові категорії 

постколоніальних 

студій 

 4 4   8       

Тема 3. Дисципліна 

«Історія українського 

театру» та методи  її 

викладання  

 2 2   4       

Змістовий модуль 2. Театр як об’єкт та суб’єкт постколоніальних студій 

Тема 3. Театр як 

дискурс влади та 

дискурс Іншого. 

Театральний простір і 

колоніальні/постколоні

альні практики  

 2 2   4       

Тема 4. Театральна 

імагологія. Образи 

Інших у світовій 

драматургії та театрі  

 2 2   4       

Тема 5. Театральна 

імагологія. Образ 

Українця у 

іншомовному театрі  

            

Змістовий модуль 3. Історія та сьогодення українського театру у світлі 

постколоніалньих студій 

Тема 6. Колоніальний та 

антиколоніальний 

дискурси в історії та 

сьогоденні українського 

театру 

 2 2   4       

Тема 7. 

Постколоніальна 

свідомість сучасної 

України та її прояв, 

 2 2   4       



формування та розвиток 

на вітчизняній сцені.  

 

2. Теми семінарських занять 

ІІ семестр 

№ Назва теми 
К-ть ауд. 

годин 

1.  Вступ. Предмет, генеза та розвиток постколоніальних студій 2 

2.  Базові категорії постколоніальних студій 4 

3. 
Театр як дискурс влади та дискурс Іншого. Театральний простір і 

колоніальні/постколоніальні практики  

 

2 

4. Театральна імагологія. Образи Інших у світовій драматургії та театрі  2 

5. Театральна імагологія. Образ Українця у іншомовному театрі 2 

6. Тема 6. Колоніальний та антиколоніальний дискурси в історії та 

сьогоденні українського театру 
2 

7. Постколоніальна свідомість сучасної України та її прояв, формування 

та розвиток на вітчизняній сцені 
2 

8. Особливості викладання театрознавчих дисциплін для нефахової 

аудиторії в межах університетських навчальних курсів 
2 

 Усього 16 

 

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна  робота 

1.  Перегляд вистав чинного репертуару театрів Львова.   

2. Перегляд відеозаписів вистав театрів України та зарубіжжя  

3. Опрацювання додаткових текстів  

 Усього  

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

Розробка однієї лекції та одного семінарського заняття з дисципліни й теми за 

вибором студента 

 

10. Методи контролю 



Поточне тестування, модульне тестування, колоквіуми, захист підсумкової семестрової 

роботи.  

                                                                                

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

І семестр (для іспиту) 

   Поточне тестування та самостійна робота 

Екзамен Сума 
Змістовий модуль №1 

Змістовий модуль 

№2 

 

Змістовий модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
50 100 

5 5 5 5 10 10 5 5 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

Відмінно – студент повинен знати історію розвитку європейського театру від його виникнення до 

епохи Ренесансу. Вміти аналізувати видозміни історичних жанрів, театральних явищ та подій на 

основі не тільки історичних, а й загально мистецьких, філософських положень. Студент повинен 

вміти оперувати основними категоріями та подіями в історії розвитку театрального мистецтва: від 

реконструкції історичного явища до вироблення самостійного бачення тієї чи іншої події в контексті 

історичних реалій та загальнокультурних процесів. 

Дуже добре – студент повинен знати провідні події та факти з історії розвитку європейського театру 

від його виникнення до епохи Ренесансу. Вміти аналізувати видозміни історичних жанрів, 

театральних явищ та подій на основі не тільки історичних, а й загально мистецьких, філософських 

положень. Студент повинен вміти оперувати основними категоріями та подіями в історії розвитку 

театрального мистецтва: від реконструкції історичного явища до вироблення самостійного бачення 

тієї чи іншої події в контексті історичних реалій та загальнокультурних процесів. 

Добре - студент повинен знати провідні події та факти з історії розвитку європейського театру від 

його виникнення до епохи Ренесансу. Вміти аналізувати видозміни історичних жанрів, театральних 

явищ та подій на основі не тільки історичних, а й загально мистецьких, філософських положень. 



Студент повинен вміти оперувати основними категоріями та подіями в історії розвитку театрального 

мистецтва 

Задовільно - студент повинен знати базові події та факти з історії розвитку європейського театру від 

його виникнення до епохи Ренесансу. Вміти аналізувати видозміни історичних жанрів, театральних 

явищ та подій на основі не тільки історичних, а й загально мистецьких, філософських положень.  

Достатньо - студент повинен знати базові події та факти з історії розвитку європейського театру від 

його виникнення до епохи Ренесансу. 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД). 

2.  Нормативні документи. 

3. Ілюстративні матеріали. 

 

13. Рекомендована література 
Основна література:  

Бгабга  Г. Націєрозповідність / Антологія  світової  літературно-критичної  думки  ХХ  ст. / ред. М. 

Зубрицька. Львів : Літопис, 2002. С. 738–740. 

Бережна О. Як намалювати ворога? «Свої» і «чужі» в ранньомодерній українській іконографії. Theatrum 

humanae vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко : зб. наук. пр. 2012. С. 472–488. 

Бодрийяр Ж. Китч / Бодрийяр Ж. Общество потребления.  

Его мифы и структуры. Москва, 2006. С. 144-146. 

Бовуа Д. Креси чи Русь-Україна? Пер. з пол. Львів: Растр-7, 2018. 

Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2008. 430 с. 

Вальденфельс Б. Топографія  Чужого. Студії  до  феноменології  Чужого /  

пер. з німецької. Київ : ППС-2002, 2004.  

Гарбузюк М. Образ України у польському театральному дискурсі ХІХ ст.: стратегії та форми 

репрезентації. Львів: Простір-М, 2018. 

Гнатюк О. Прощання з імперією. Українські дискурсії про ідентичність. Київ: Критика, 2005.   

Гундорова Т. Колоніальність як маскарад // Harvard Ukrainian Studies 32–33 (2011–2014): 395–414. 
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