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Назва курсу Антропологія театру 
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 

glouchkom@gmail.com, 
http://kultart.lnu.edu.ua/employee/tsyhanyk-myroslava-ivanivna, м. Львів 

Консультації по 
курсу 

відбуваються 

Для прикладу: 
щовівторка, 10.10-11.30 год. (вул. Валова, 18, ауд. 14)  
Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на         
електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу http://kultart.lnu.edu.ua/course 
Інформація про 

курс 
 

 

Метою є ознайомити студентів акторського відділення з практиками        
які існують в культурі щодо догляду за тілом, історичний         
розвиток та становлення європейського театру з точки зору        
гегемонії візуального впливу.  

Коротка анотація 
курсу 

Протягом курсу передбачається відвідування вистав та різних       
мистецьких акцій, відео перегляд матерілів. Вивчення різноманітних       
теоретичних праць, які мають на меті ознайомити із основними         
прикладами ритуалу, тренінгу, перформансу. Курс багатий на       
обговорення, розмови, дискусії та діалоги на основі побаченого та         
прочитаного.  

Мета та цілі курсу Метою є ознайомити студентів театрознавчого та акторського       
відділень з особливостями розвитку та сприйняття мистецтва       
під кутом зору походження його виконавця. Особливості       
пошуків Евженіо Барби посеред мексиканців та інших народів.        
Особливості сприйняття та ставлення до театру як ритуалу.        
Особливості розвитку виконавського мистецтва. Особливо     
його розвиток в театральних середовищах та поза       
«театральною» сферою. 

 
 

Література для 
вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  
1. Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів, 2008. 
2. Барба Э. Бумажное каноэ: Трактат о Театральной Антропологии. СПб.: 

Изд-во СПбГАТИ, 2008. 304 с.  
3.  Веселовська Г. Проблема знаку в театральному мистецтві // Вісник 

Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – В. 4. – Львів, 2004. 
–С. 3 – 10.  

4. Гейзінг Йоган. Homo ludens / Пер з англ. Мокровольського О. –К.: Вид-во            
“Основи”, 1994. – 250 с. 

5. Дельєж Р. Нариси з історії антропології. Школи. Автори. Теорії. – 
Києво-Могилянська академія. – 2008.  

6. Історія європейської ментальності/ за ред. Петера Дінцельбахера. – Основи., 
Львів, 2019.  

http://kultart.lnu.edu.ua/course/folklorno-rytualni-elementy-v-teatralnij-kulturi-svitu


7. Колянкевич Л. Дзяди. Театр світа померлих / Переклад Марти Швець з 
поль., -  К., 2018.  

8. Мейерхольд и другие: документы и материалы. М.: О. Г. И., 2000. 767 с.  
9. Мосс М. Техніки тіла / / Мосс М. Товариства. Обмін. Особистість. Праці з 

соціальної антропології. М., 1996. 
10. Неоконченная полемика: биомеханика Мейерхольда или психотехника 

Станиславского? // Русская антропологическая школа. Труды. Вып. 1/4. М.: 
РГГУ, 2007. 423 с.  

11. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006.  
12. Полищук В. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд. М: АСТ, 

2010. 222 с.  
13. Рождественская Н. В. «Быть или казаться»: истоки современного театра и 

психотехника актера: учебное пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2011. 94 с.  
14. Словарь театральной антропологии. Тайное исскуство сиполнителя.      

Евженио Барба, Николо Саварезе. – М.: Артист. Режисер. Театр. – 2010.  
15. Стайн Д. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. – Т. 1 – Т. 3. 

– Львів, 2003. 
16. Стреллер Дж. Театр для людей. Издательство: М."Радуга"., 1984 г. 
17. Тайнен К. На сцене и в кино. – Москва, 1969. 
18. Терзопулос Т. Возвращение Диониса. – М., 2014.  

Тривалість курсу  34 год.  
Обсяг курсу 34 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 18 годин            

практичних занять та 58 годин самостійної роботи 
Очікувані 
результати 
навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:  
знати: походження і витоки театральної антропології за ідеєю        

Є. Барби.  
вміти: визначати, використовувати знання з антропології для       

аналізу місця і впливу ритуалу та певних архетипів на сучасний          
театральний процес.  

Ключові слова Театр, метод, ритуал, транс, тренінг, аналіз, теорія. 
Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого        
розуміння тем 

Теми Тема 1. Вступ.  Що таке «театральна антропологія»? 
Тема 2. Гра в культурі, ритуалі та обрядах. Першопричинна гра. 
Тема 3. Людина  і тіло.  
Тема 4. Акторське тіло в різних техніках акторського виконання.  
Тема 5. Насильство в театрі. Моє тіло – моє діло.  
Тема 6. Театральність. Акторство як професія і як ремесло. 
Тема 7. Людське зоо і «монструаріум». 
Тема 8. Східні техніки акторської гри. Театр Но.  
Тема 9. Театр катхакалі та театр Бунраку.  
 Тема 10. Система акторського тренінгу і біомеханіки.  
Тема 11. Режисерські унікальні розробки акторського тренінгу. Єжи Ґротовський.  
Тема 12. Євженіо Барба та театр «Одін» – особливий спосіб взаємодії з культурою.  
Тема 13. Режисерський метод виховання актора – Теодорос Терзопулос.  
Тема 14. Режисерський метод виховання актора – Тадаші Сузукі.  
Тема 15. Комедія дель арте і її сучасні послідовники Джорджо Стреллер і Даріо Фо.  
Тема 16. Школа театральної антропології.  
 

Підсумковий 
контроль, форма 

Усна відповідь на семінарських заняттях.  
 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з        
гуманітарних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального      
апарату культурології, літературознавства, історії театру та теорії       
драми, вступ до театрознавства. 

Навчальні методи 
та техніки, які 

будуть 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові       
проекти, тьюторство, студентська розробка і постава інтермедійних       
сценок), дискусія 



використовуватис
я під час 

викладання курсу 
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. Що таке «театральна антропологія»? 

2. Гра в культурі, ритуалі та обрядах.      

Першопричинна гра. 

3. Людина  і тіло.  

4. Акторське тіло в різних техніках     

акторського виконання.  

5. Насильство в театрі. Моє тіло – моє діло.  

6. Театральність. Акторствоякпрофесія і     

як ремесло. 

7. Людське зоо і «монструаріум». 

8. Східні техніки акторської гри. Театр Но.  



9. Театр катхакалі та театр Бунраку.  

10. Система акторського тренінгу і    

біомеханіки.  

11. Режисерські унікальні розробки   

акторського тренінгу. Єжи Ґротовський.  

12. Євженіо Барба та театр «Одін» –      

особливий спосіб взаємодії з    

культурою.  

13. Режисерськийметодвихованняактора    

– Теодорос Терзопулос.  

14. Режисерськийметодвихованняактора    

– Тадаші Сузукі.  

15. Комедія дель арте і її сучасні      

послідовники ДжорджоСтреллер і Даріо     

Фо.  

16. Школа театральної антропології.  

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-н
а, дискусія,  
групова 
робота)  

Література. Ресурси в 
інтернеті 

Завдання, 
год 

Термін 
виконанн
я 

1 
тижде
нь /  
год 

Тема 1. Вступ. Що таке     
«театральна 
антропологія»? 

 
 

Лекція\ 
практич-не 

заняття 

Дельєж Р. Нариси з історії 
антропології. Школи. 
Автори. Теорії. – 
Києво-Могилянська академія. 
– 2008.  
Колянкевич Л. Дзяди. Театр 
світа померлих / Переклад 
Марти Швець з поль., -  К., 
2018.  
Словарь театральной  
антропологии. Тайное  
исскуство сиполнителя.  
Евженио Барба, Николо   
Саварезе. – М.: Артист.    
Режисер. Театр. – 2010.  
 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту  

02.09.2020 

2 
тижде
нь /  
год 

Тема 2. Гра в культурі,     
ритуалі та  
обрядах. 
Першопричинна 
гра. 

 

Лекція\ 
практич-не 

заняття 

Дельєж Р. Нариси з історії 
антропології. Школи. 
Автори. Теорії. – 
Києво-Могилянська академія. 
– 2008.  
Колянкевич Л. Дзяди. Театр 
світа померлих / Переклад 
Марти Швець з поль., -  К., 
2018.  
Історія європейської 
ментальності/ за ред. Петера 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

09.09.2020 



Дінцельбахера. – Основи., 
Львів, 2019.  
Гейзінг Йоган. Homo ludens /     
Пер з англ. Мокровольського    
О. –К.: Вид-во “Основи”,    
1994. – 250 с. 

3 
тижде
нь /  
год. 

Тема 3. Людина  і тіло. 
Навчання і способи 
використання тіла.  

Лекція\ 
практич-не 

заняття 

Мосс М. Техніки тіла / / Мосс 
М. Товариства. Обмін. 
Особистість. Праці з 
соціальної антропології. М., 
1996. 
Історія європейської 
ментальності/ за ред. Петера 
Дінцельбахера. – Основи., 
Львів, 2019.  
Словарь театральной  
антропологии. Тайное  
исскуство сиполнителя.  
Евженио Барба, Николо   
Саварезе. – М.: Артист.    
Режисер. Театр. – 2010.  
 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

16.09.2020 

4 
тижде
нь /  
год 

Тема 4. Акторське тіло в     
різних техніках  
акторського 
виконання.  

 

Лекція\ 
практич-не 

заняття 

Історія європейської 
ментальності/ за ред. Петера 
Дінцельбахера. – Основи., 
Львів, 2019.  
Словарь театральной  
антропологии. Тайное  
исскуство сиполнителя.  
Евженио Барба, Николо   
Саварезе. – М.: Артист.    
Режисер. Театр. – 2010.  
 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

23.09.2020 

5 
тижде
нь /  
год 

Тема 5. Насильство в    
театрі. Моє тіло –    
моє діло.  

 

Лекція\ 
практич-не 

заняття 

Дельєж Р. Нариси з історії 
антропології. Школи. 
Автори. Теорії. – 
Києво-Могилянська академія. 
– 2008.  
 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

30.09.2020 

6  
тижде
нь /  
год 

Тема 6. Театральність.   
Акторство як  
професія і як   
ремесло. 

 

Лекція\ 
практич-не 

заняття 

Словарь театральной  
антропологии. Тайное  
исскуство сиполнителя.  
Евженио Барба, Николо   
Саварезе. – М.: Артист.    
Режисер. Театр. – 2010.  
 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

07.10.2020 

7 
тижде
нь /  
год. 

Тема 7. Людське зоо і     
«монструаріум». 

 

Лекція\ 
практич-не 

заняття 

Дельєж Р. Нариси з історії 
антропології. Школи. 
Автори. Теорії. – 
Києво-Могилянська академія. 
– 2008.  
 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

14.10.2020 

8 
тижде
нь /  
год 

Тема 8. Східні техніки 
акторської гри. Театр Но. 

Лекція\ 
практич-не 

заняття 

Словарь театральной  
антропологии. Тайное  
исскуство сиполнителя.  
Евженио Барба, Николо   
Саварезе. – М.: Артист.    
Режисер. Театр. – 2010.  
 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

21.10.2020 

9 
тижде
нь /  
год. 

Тема 9. Театр катхакалі та     
театр Бунраку.  

 

Лекція\ 
практич-не 

заняття 

Словарь театральной  
антропологии. Тайное  
исскуство сиполнителя.  
Евженио Барба, Николо   
Саварезе. – М.: Артист.    
Режисер. Театр. – 2010.  

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

28.10.2020 



 
10 
тижде
нь /  
год 

Тема 10. Система   
акторського 
тренінгу і  
біомеханіки.  

Лекція\ 
практич-не 

заняття 

Колянкевич Л. Дзяди. Театр 
світа померлих / Переклад 
Марти Швець з поль., -  К., 
2018.  
Словарь театральной  
антропологии. Тайное  
исскуство сиполнителя.  
Евженио Барба, Николо   
Саварезе. – М.: Артист.    
Режисер. Театр. – 2010.  
Мейерхольд и другие: 
документы и материалы. М.: 
О. Г. И., 2000. 767 с.  
 
 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

04.11.2020 

11 
тижде
нь /  
год. 

Тема 11. Режисерські   
унікальні 
розробки 
акторського 
тренінгу. Єжи  
Ґротовський.  

 

Лекція\ 
практич-не 
заняття 

Словарь театральной  
антропологии. Тайное  
исскуство сиполнителя.  
Евженио Барба, Николо   
Саварезе. – М.: Артист.    
Режисер. Театр. – 2010.  
 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

11.11.2020 

12 
тижде
нь /  
год 

Тема 12. Євженіо Барба 
та театр «Одін» – 
особливий спосіб 
взаємодії з культурою. 

Лекція\ 
практич-не 
заняття 

Барба Э. Бумажное каноэ: 
Трактат о Театральной 
Антропологии. СПб.: Изд-во 
СПбГАТИ, 2008. 304 с.  
 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

18.11.2020 

13 
тижде
нь /  
год. 

Тема 13. Режисерський   
метод виховання  
актора – Теодорос   
Терзопулос.  

 

Лекція\ 
практич-не 
заняття 

Терзопулос Т. Возвращение 
Диониса. – М., 2014. 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

25.12.2020 

14 
тижде
нь /  
год 

Тема 14. Режисерський   
метод виховання  
актора – Тадаші   
Сузукі.  

 

Лекція\ 
практич-не 
заняття 

Словарь театральной  
антропологии. Тайное  
исскуство сиполнителя.  
Евженио Барба, Николо   
Саварезе. – М.: Артист.    
Режисер. Театр. – 2010.  
 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

02.12.2020 

15 
тижде
нь /  
год. 

Тема 15. Комедія дель    
арте і її сучасні    
послідовники 
Джорджо 
Стреллер і Даріо   
Фо.  

 

Лекція\ 
практич-не 
заняття 

Стреллер Дж. Театр для 
людей. Издательство: 
М."Радуга"., 1984 г. 
 
Словарь театральной  
антропологии. Тайное  
исскуство сиполнителя.  
Евженио Барба, Николо   
Саварезе. – М.: Артист.    
Режисер. Театр. – 2010.  
 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

09.12.2020 

16 
тижде
нь /  
год 

Тема 16. Школа   
театральної 
антропології.  

 

Лекція\ 
практич-не 
заняття 

Словарь театральной  
антропологии. Тайное  
исскуство сиполнителя.  
Евженио Барба, Николо   
Саварезе. – М.: Артист.    
Режисер. Театр. – 2010.  
 

Перегляд 
вистав/веден
ня конспекту 

16.12.2020 

 
 


