


 2 



 3 

Опис навчальної дисципліни  

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Методика викладання 

театрознавчих дисциплін”)  

 

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) 

Нормативна навчальна дисципліна 

професійної і практичної 

підготовки 

 

Модулів –  

Напрям 

026 Сценічне 

мистецтво 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

2019-2020 

Змістових модулів – 3 
Спеціальність 

Театрознавство 

 

  

Курсова робота  Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

ІІ-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 88 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Магістр 

16 год.  

Практичні, семінарські 

16 год.   

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

  

ІНДЗ:  

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання -  

для заочної форми навчання -  
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати у студента системні навички викладання різних фахових театрознавчих 

дисциплін, усвідомлення відмінностей у методиках викладання різних курсів для різних 

аудиторій та рівнів підготовки слухачів, ознайомити студентів із новими викладацькими 

технологіями та сучасними вимогами до проведення аудиторних занять з дисциплін фахового 

циклу та організації самостійної роботи студента.   

Завдання: навчити студента самостійно працювати як лектора/викладача фахових дисциплін; 

закріпити як професійні знання, набуті під час навчання, так і педагогічні навики; підготувати 

студента до проходження асистенської практики; розвинути комунікативні навички у роботі із 

слухачами; підготувати до просвітницької та лекторської діяльності у фахових та нефахових 

середовищах. .   

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: мету, завдання та методичні особливості викладання різних театрозначих дисциплін; 

набір базової та допоміжної літератури для опанування цих дисциплін; технологію проведення 

лекторського та семінарського занять, проміжного та підсумнкового контролю з фахових 

дисциплін.  

вміти: готувати самостійно та провадити лекційні та семінарські заняття з дисциплін 

театрознавчого циклу; шукати та знаходити аудіовізуальні джерела для проведення лекцій та 

семінарів; керувати самостійною роботою студента в процесі опанування фахових дисциплін; 

визначати ближчу та дальшу перспективу індивідіуального розвитку студента у дослідницько-

пошуковій та аналітично-критичній діяльності.  

 

Програма навчальної дисципліни 

І КУРС. ІІ семестр. 

І МОДУЛЬ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИХ 

ТЕАТРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН 

Тема 1.  Дисципліни «Вступ до театрознавства» та «Теорія драми»: особливості 

викладання (2 год)  

 

Мета, завдання та місце дисциплін «Вступ у театрознавство» та «Теорія драми» у 

професійному становленні майбутнього театрознавця. «Національні версії» «Вступів у 

театрознавство». Особливості проведення лекційних та семінарських занять, а також 

організації самостійної роботи студента в процесі викладання «Вступу у театрознавство». 

Дисципліна «Теорія драми» як основа фахового інструментарію театрознавця. Необхідність та 

складнощі опанування класичної та постдраматичної теорій упродовж перших навчальних 

семестрів.  «Теорія драми» для студентів акторських відділень: особливості викладання.    

 

Ключові слова: театрознавство, теорія драми, постдраматичний театр,   

Література: Бальме К. Вступ у театрознавство. – Львів, 200 

                     Липківська А. Теорія драми. – К., 200 

  Бентли      Жизнь драми. 

  Леманн Г.Х. Постдраматический театр. ---  
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Тема 2. Дисципліна «Історія світового театру» та методи  її викладання 

  

Мета, завдання та місце дисципліни у професійному формуванні майбутнього 

театрознавця. Особливості проведення лекційних та семінарських занять, а також організації 

самостійної роботи студента в процесі викладання курсу. Специфіка викладання тем різного 

характеру: біографічних, історико-аналітичних та ін. Формування історичного мислення 

студентів. Історія театру як історія особистостей, колективів, репертуару, епох та стилів. 

Історія театру як історія національних культур. Французька «Школа анналів» та історія театру 

як історія театральної щоденності. Використання аудіовізуальних засобів, джерел та 

документів у лекційному курсі. Ігрові методи у засвоєнні та перевірці набутих знань 

студентів.      

 

 

Ключові слова: історія світового театру, компаративістика, методологія викладання 

історичних дисциплін  

 

Література: Клековкін О. Дискурс про театр. Історіографічний словничок. – К., 2016. – 136 с. 

  Паві П. Словник театру. – Львів, 2004. –  

  Яковенко Н.  

   Мокрогуз О. Інноваційні технології на уроках історії. – Х.: ВГ "Основа", 2007. -

192 Тимоха С.Теоретичні основи розвитку критичного мислення студентів // Гуманізація 

навчально-виховного процесу. - Випуск LV. Частина ІІ. - Слов’янськ – 2011  

//http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gnvp/2011_55_2/8.pdf 

Терно С.О. Проблемні задачі з історії для учнів 8-9-го класів / С. Терно, А. Хінєва. – К. : 

Шкільний Світ, 2013. – 24 с. // Історія України. – 2013. – № 9 (793). (Maket_8-9-2013.pdf). 

Топольський Є. Як ми пишемо і розуміємо історію. Таємниці історичної нарації / Єжи 

Топольський. – Київ: «К.І.С.», 2012. – 400 с.  

 

Тема 3. Дисципліна «Історія українського театру» та методи  її викладання. 

 

Мета, завдання та місце дисципліни у світоглядному та професійному формуванні 

майбутнього театрознавця. Історія українського театру як історія європейського театру. 

Поєднання фактологічного викладу матеріалу із завданнями проблемного характеру. 

Формування історичного та критичного мислення на заняттях з історії українського театру. 

Міждисциплінарні та компаративістичні підходи у викладенні історії українського театру. 

Історія українського театру як історія історичних епох, естетичних систем, історія щоденності, 

особистостей, колективів тощо. Історія українського театру у контексті історій національного 

образотворчого, музичного мистецтва та літератури. Пошук та використання аудіовізуальних 

матеріалів для лекцій з історії українського театру. Особливості проведення лекційних та 

семінарських занять, а також організації самостійної роботи студента в процесі викладання 

курсу.    

 

Ключові слова: історія українського театру, мікроісторія, міждисциплінарні методи, 

постколоніальні студії 

 

Література:  Клековкін О. Дискурс про театр. Історіографічний словничок. – К., 2016. – 136 с. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/gnvp/2011_55_2/8.pdf
http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/Posibnyky/Maket_8-9-2013.pdf
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Терно С.О. Теорія розвитку критичного мислення – сучасна методологічна основа 

історичної освіти / С.О. Терно // Особистість в єдиномуо світньому просторі. Збірник 

наукових тех. / наук.редактори В. В. Пашков, В. В. Савін, А. І. Павленко. – Запоріжжя: 

ТОВ "Фінвей", 2012. – С. 92-94. - Режим 

доступу:http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/125.ukr.html 

 

Тема 4. Науковий семінар як складова навчальної підготовки театрознавця. 

 

Мета, завдання та місце наукового семінару у формуванні майбутнього театрознавця. 

Формування базових дослідницьких, пошукових та аналітичних навичок студента в процесі 

навчання. Методологія написання курсової роботи на другому, третьому та четвертому курсах 

навчання студентів-театрознавців. Системність та індивідуальний підхід до роботи із 

студентами у процесі написання курсових робіт. Стимулювання та підтримка студентської  

наукової діяльності, праця зі студентом над підготовкою наукової доповіді, статті, 

повідомлення. Значення самостійної роботи студента у процесі написання курсової роботи. 

Ключові слова: науковий семінар, курсова робота, самостійна робота,   

 

Література:   Методологія наукового досілдження...... 

Клековкін 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПРИКЛАДНИХ 

ТЕАТРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Тема 5. Опанування базових знань з театрально-виробничого процесу в курсі 

«Театрознавство» 

 

 

«Театрознавство» як головна комплексна фахова дисципліна у навчання майбутніх 

театрознавців, її зв’язок з іншими фаховими дисциплінами предметного циклу. Система 

знайомства студентів із театральним виробництво у комлексному поєднанні лекцій, 

семінарських занять, самостійної роботи студента, навчальних практик та фестивального 

досвіду. Акцентування етичних засад внутрішньопрофесійного театрального життя. 

Підготовка студента до здійснення організаційно-адміністративної та літературно-

інформаційної роботи у театрі як одному з видів професійної діяльності театрознавця.    

 

Ключові слова: театральне виробництво, професійна етика, адміністративно-

організаційна діяльність, літературна частина театру 

 

Література: Заболотна В. Етичні засади ....... 

 Словник театру 

   

 

 

Тема 6. Формування аналітично-критичних навиків студента в процесі викладання 

курсу «Театрознавство» 

 

 Театрально-критична діяльність як важлива складова професії театрознавця. Методика 

викладання різних видів та жанрів критичної діяльності. Світоглядна та етична складові 

театрально-критичної діяльності та формування у студентів базових навичок публічного 

театрально-критичного дискурсу. Особливості проведення лекційних та практичних занять з 

тем театрально-критичного характеру. Шляхи формування у студента навичок самостійної 

http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/125.ukr.html
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праці. Комплекс лекція-семінар-самостійна робота-навчальна практика-фестивальний досвід у 

формуванні критичного інструментарію майбутнього театрознавця.   

 

Ключові слова: театральна критика, усні та письмові жанри критики, етичні засади 

критика   

 

Література: Васильєв С. 
Тягло О. В. Критичне мислення: [навч. посібник] / Тягло О. В. — Х. : Основа, 2008. — 187 с. 

 Халперн Д. Психология критического мышления. – Петербург: Питер, 2000. – 496 с.  

 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ТЕАТРОЗНАВЧИХ 

ДИСЦИПЛІН ДЛЯ РІЗНИХ ОСВІТНІХ РІВНІВ ТА НЕФАХОВОЇ АУДИТОРІЇ 

 

 

Тема 7. Особливості викладання театрознавчих дисциплін  у навчальних закладах І-IV 

рівня акредитації   

 

 Особливості укладання програм та викладання театрознавчих дисциплін для студентів 

акторських відділень навчальних закладів різних ступенів акредитації. Використання 

аудіовізуальних засобів у викладанні курсів з історії театру у навчальних закладах різного 

рівня акредитації із врахуванням особливостей вікового та професійного досвіду слухачів. 

Засоби зацікавлення та стимулювання студентів до навчального процесу в опануванні 

історико-теоретичних театрознавчих дисциплін. Інтерактивні методи аудиторної викладача та 

різновиди самостійної роботи студентів у процесі викладання та опанування курсів з історії 

театру, театральної культури, історії режисури, теорії драми тощо.  

 

Ключові слова:  

Література: 

 

Тема 8. Особливості викладання театрознавчих дисциплін як вибрікових курсів для 

нефахової аудиторії в межах університетських навчальних програм  

 

Світова практика вибіркових університетських дисциплін та їхнє призначення. 

Особливості контигенту слухачів, пошук та акцентування точок перетинів їхніх 

спеціальностей із театрознавством. Орієнтація на просвітницько-пізнавальні принципи  

подачі й засвоєння матеріалу, поєднання теоретичного змісту дисциплін й практичних 

навичок слухачів з акцентом на другі. Способи заохочення студентів до саморозвитку та 

самостійної праці. Використання інтерактивних методів, аудіовізуальних матеріалів, 

допоміжних технічних засобів у процесі викладання. Мета та завдання вибіркових 

дисциплін театрознавчого циклу: «Історія світового отеатру». «Історія українського 

театру», «Театральне львовознавство», «Театральна педагогіка», «Театральна 

журналістика», їхнє місце у формуванні освіченого, висококультурного громадянина 

України. Театрознавчі навички як розширення професійних можливостей слухачів різних 

спеціальностей.      

 

Ключові слова: вибіркові дисципліни, театральне львовознавство, театральна 

педагогіка, театральна журналістика. 

 

Література: 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
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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. Методика викладання історико-теоретичних театрознавчих 

дисциплін 

Тема 1.  Дисципліни 

«Вступ до 

театрознавства» та 

«Теорія драми»: 

особливості викладання 

 2 2   4       

Тема 2. Дисципліна 

«Історія світового 

театру» та методи  її 

викладання 

 2 2   4       

Тема 3. Дисципліна 

«Історія українського 

театру» та методи  її 

викладання  

 2 2   4       

Тема 4. Науковий 

семінар як складова 

навчальної підготовки 

театрознавця. 

 

 2 2   4       

Змістовий модуль 2. Методика викладання прикладних театрознавчих дисциплін 

Тема 5. Опанування 

базових знань з 

театрально-

виробничого процесу в 

курсі «Театрознавство»  

 2 2   4       

Тема 6. Формування 

аналітично-критичних 

навиків студента в 

процесі викладання 

курсу «Театрознавство»  

 2 2   4       

Змістовий модуль 3. Методика викладання театрознавчих дисциплін для різних 

освітніх рівнів та нефахової аудиторії 

Тема 7. Особливості 

викладання 

театрознавчих 

дисциплін  у 

навчальних закладах І-

IV рівня акредитації  

 2 2   4       

Тема 8. Особливості 

викладання 

театрознавчих 

дисциплін для 

нефахової аудиторії в 

межах університетських 

навчальних курсів 

 
2

4 
2   4       
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1. Теми семінарських занять 

ІІ семестр 

№ Назва теми  

1.  Дисципліни «Вступ до театрознавства» та «Теорія драми»: особливості 

викладання 

 

2.  Дисципліна «Історія світового театру» та методи  її викладання  

3. Дисципліна «Історія українського театру» та методи  її викладання   

4. Науковий семінар як складова навчальної підготовки театрознавця. 

 

 

 

5. Опанування базових знань з театрально-виробничого процесу в курсі 

«Театрознавство»  

 

6. Формування аналітично-критичних навиків студента в процесі викладання курсу 

«Театрознавство»  

 

7. Особливості викладання театрознавчих дисциплін  у навчальних закладах І-IV 

рівня акредитації  

 

8. Особливості викладання театрознавчих дисциплін для нефахової аудиторії в 

межах університетських навчальних курсів 

 

 Усього 16 

 

                                                                                                            

8. Самостійна  робота 

1.  
Відвідування лекцій та практичних занять з фахових дисциплін різних 

викладачів кафедри упродовж семестру 
 

2. 
Підготовка власних лекційних та практичних занять за визначеними 

темами 
 

3. 
Опрацювання переліку спеціалізованої літератури призначеної для 

самостійного опрацювання 
 

 Усього 88 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

Розробка та захист 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.  
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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, 
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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 

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 
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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  

 

14. 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/ 

 

 

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

