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Інформація 

про курс 

 

 

Курс охоплює історію сценографії в контексті загальної історії 

театрального мистецтва , розглядає питання теорії і практики театрально 

декораційного мистецтва, а також знайомить з творчістю видатних 

європейських та українських майстрів сценографії. 

Коротка 

анотація 

курсу 

Дисципліна «Сценографія» є складовою частиною навчання 

нормативної дисципліни зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво 

(Театрознавство) для освітньої програми «Театрознавство», першого 

(бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в  VІІІ семестрі в обсязі 9 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

курсу 

Ознайомити студентів із теоретичними засадами предмету, не тільки як 

складової театрального мистецтва, а як виду монументального 

мистецтва; історичними шляхами розвитку театрально-декораційного 

мистецтва; історією видовищної архітектури в контексті поняття театру 

як місця дії, без чого вивчення сценографії лишається абстрагованим і не 

враховує середовище сприйняття театрального мистецтва.  

Література 

для вивчення 

дисципліни 

 Основна література:  

 Берёзкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. В 2-х 
книгах. — Едиториал УРСС, 1997. — Т. 1. От истоков до 
середины XX века. 

 Берёзкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. В 2-х 
книгах. — М.: Едиториал УРСС, 2001. — Т. 2. Вторая половина 
XX века. В зеркале Пражских Квадриеннале 1967—1999 годов. 

 Берёзкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. — 2-е 
изд. — М.: Едиториал УРСС, 2010. — Т. 2. Вторая половина XX 
века. — ISBN 978-5-354-01283-1. 

 Берёзкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. — М.: 
Едиториал УРСС, 2002. — Т. 3. Мастера XVI—XX вв.. 

 Берёзкин В. И. Искусство сценографии мирового театра: Театр 
художника. Истоки и начала. — 2006. — Т. 4. 

 Берёзкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. — 2-е 
изд. — М.: КомКнига, 2010. — Т. 5. Театр художника. Мастера. —
 ISBN 978-5-484-01172-8. 

 Берёзкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. — М.: 
ЛКИ, 2008. — Т. 6. Сценографы России. Давид Боровский. 
Даниил Лидер. — ISBN 978-5-382-00816-5. 

https://kultart.lnu.edu.ua/course/stsenohrafiia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785354012831
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785484011728
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785382008165


 

Додаткова література:  

Баранов А. Н. О построении пространства в постановках классических 

пьес. – М.: 1979; 2. Бачелис Т. И. Шекспир и Крег. – М.: Наука, 1983; 3. 

Березкин В. Художник и спектакль. - М.: Знание, 1967. – 80с.; 4. 

Березкин В. Театр Йозефа Свободы. – М.: Изобразительное искусство, 

1973. – 199с.; 5. Брабич В. М., Плетнева Г.С. Зрелища древнего мира. – 

Л.: Искусство, 1971. – 79с.; 6. Брук П. Простое пространство, 1971. – 

79с.; 7. Дударин Н. Прострейшое устройство сцены. – М.: Искусство, 

1956. – 64с.; 8. Вериківська І.М. Основні тенденції розвитку українського 

театрально-декораційного мистецтва. Н. – Укр.. мистецтвознавство, 

1968, вип. 2; 9. Вериківська І. М. Становлення української радянської 

сценографії. – К.: Наукова думка, 1981; 10. Веселовський А. Н. 

Старинный театр в Европе. Исторические очерки. М., 1870. V. – 410 с.; 

11. Гвоздев А. А. Художник в театре. – М.: ОГИЗ. ИЗОГИС, 1931. – 72с.; 

12. Гвоздев А. А., Пиотровський А. История европейского театра. 

Античный театр, театр епохи феодализма. – М. – Л.: Academia, 1931. ХІІ. 

– 696с.; 13. Дживегелов А. Бояджиев Г. История западноевропейского 

етара от возникновения до 1789 г. – М. – Л.: Искусство, 1941. – 615с.; 14. 

Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру. – 

Дніпропетровськ: Держвидав України, 1929. – 469с.; 15. Извеков Н. П. 

Техника сцены. – М. – Л.: Искусство, 1940. – 315с.; 16. История 

западноевропейского театру. – М.: Искусство, 1956. – Т.1-5.; 17. 

Кучеренко З. В. Вадим Меллер. – К.: Мистецтво, 1975. – 79с.; 18. Крег 

Гордон. Искусство театра. – Спб:1911; 19. Лесь Курбас: Спогади 

сучасників/ за ред.. В. С. Василька. – К.: Мистецтво, 1969. – 357с.; 20. 

Марголін С. Я. Анатоль Петрицький: (Крит. етюд).// Червоний шлях, 

1928, №9110; 21. Мельник Є. Техніка театрального мистецтва. – Львів: 

1938. – 126с; 22. Миронова Л. Н. Цветоведение. – Минск: Высшая шк. – 

1984; 23. Островский М. Художник и театр. – М.: сов. Худ. – 1965. – 79с.; 

24. Обладнання сцени та оформлення вистави. – К.: Держ-вид. 

Образотворчого мистецтва і муз. Літ. – 1956. – 75с; 25. Оформлення 

вистави (посібник) – К.: Мистецтво. – 1964; 26. Оформлення спектакля. 

Основи театральной техники. Над. Ред. Н. М. Горчакова. – М.: 

Госкультпросветиздат, 1948. – 160с; 27. Петров Н. Азбука театра. 

Введение. – Л.: Академия, 1927. – 69с.; 28. Понов а. Д. Конструкции 

технологія изготовления театральных декораций. – М.: Искусство, 1988. 

– 292с.; 29. Пространство спектакля и театральное пространство. – М.: 

Гипроплатр, 1984. – 47с.; 30. Свобода Й. Тайна театрального 

пространства. – М.6 ГИТИС, 1999. – 139с.; 31. Театральное 

пространство: Материалы научной конференции (1978)// Гос. Музей 

изобр. Искусств им. А. С. Пушкина [под. общ. Ред.. И. Е. Даниловой] – 

М.: Сов. Худ., 1979. – 484с.; 32. Театральное пространство во Флоренции 

XV – XVII (виставка) – М.: Сов. Худ., 1978. – 20с; 33. Ямаш Ю. 

Побудова давньої української сцени// Галицька брама, листопад 1995. 

№8. – С. 4. 34. Ямаш Ю. Архітектура театрів Львова (кінець ХVІІІ перша 

половина ХІХ ст). Львів: вид-во ЛНУ ім.. І.Франка. – 2004. – 192 с. 

Інтернет-джерела. 

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/STSENOG

RAFIYA.html 

Тривалість 

курсу 

270  год.  

Обсяг курсу  84 годин аудиторних занять, 186 годин самостійної роботи  

Очікувані - Студент має самостійно аналізувати, давати критичну оцінку 



результати 

навчання 

сучасної театральної постановки, її складової – сценографії, 

розуміти художне рішення, вміти проводити паралелі і аналогії в 

сучасному і минулому театральному  мистецтві. 

Ключові слова Сценографія, історія, теорія театрального мистецтва, персоналії 

Формат курсу Очний 

 Проведення  практичних занять та консультації для кращого розуміння 

тем 

Теми Тема 1: Вступ до предмету "Сценографія " 
Тема 2: Устрій та обладнання сцени. 
Тема 3: Декорації античного театру. 
Тема 4: Сценографія середньовічного театру. Міракль. Містерія. Мораліте. 
Тема 5: Сценічний простір та оформлення фарсу і комедії дель-арте 
Тема 6:Ранговий театр і його декорації. XVI століття. 
Тема 7: Сценогрфічна практика у XVIII столітті. Декорації італійських оперних та 
драматичних постанов. 
Тема 8: Декорації театру романтизму. XIX століття. 
Тема 9: Сценографічний символізм. Перегляд ренесансної традиції в 
оформленні вистав Г. Крега. Німецький механічний театр: принципи 
оформления вистави. 
Тема 10: Український сценографічний авангард. 
Тема 11: Сценографія сучасного театру. Основні тенденції. Сценографія театру 
ХХІ століття. Передумови і прогнози 
Тема 12: Формування архітектури українського театру на прикладі м. Львова: 
Континентальний контекст. Автентика, запозичення, синтез. 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Залік в кінці року, 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історії 

театрального мистецтва, історії образотворчого мистецтва, основ 

композиції. 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовув

атися під час 

викладання 

курсу 

Методи візуалізації, аналізу,  практичного модулювання сценографічних  

рішень 

Необхідне 

обладнання 

Для якісного вивчення курсу необхідна аудіо апаратура CD . 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

 

• практичні модулі: 50 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 

5; 

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

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі 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 Тем 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 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; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до 

іспиту. 

1.Сценографія. 

• а. театральна діяльність 

• б. сценічні декорації 

• в. театрально-декораційне мистецтво 

2. Устрій сцени 

• 1. Глядацька зала 

• 2. Оркестрова яма 

• 3. Авансцена 

• 4. Антрактова завіса 

• 5. Софіти 

• 6. Декорації 

• 8. Задник 

• 9. Планшет сцени 

• 10.Ар’єрсцена 

• 11.Трюм 

• 12.Суперзавіса 

• 13.Колосники  

3. Устрій античного театру 

• а. театрон 

• б. скена 

• в. просценіум 

• г. орхестра 

• д. проедрії 

• ж.пароди 

• з. клини 

• к. гіпоксеній 

• л. параскеній 

• м. палацева брама 

4. Неаполітанський квартет театру комедії дель арте (потрібне 

підкреслити) 

  

• Пульчінелла 

• Арлекін 

• Брігелла 

• Скарамучча 

 

• Панталоне 

• Доктор  

• Ковьєлло 

• Тарталья  

  



5. Декорація до трагедії за системою С. Серліо.(відмітити) 

6. Призвище всесвітньовідомого сценографа та театрального діяча 

Гордона Крега походить від 

• а. призвища батька 

• б. призвища матері 

• в. назви наркотичної речовини 

• г. назви гори у Шотландії 

7. Тип декорацій 

• а. живописні 

• б.кулісно-арочні 

• в. симультанні 

• г. об’ємні 

• д. просторові 

• ж. комбіновані 

8. Онкос в античному театрі 

• а. тип маски 

• б. форма зачиски 

• г. назва взуття 

9. Український сценограф нагороджений золотою медаллю у 1925 р. на 

міжнародній виставці декоративного та сучасного індустріального 

мистецтв (Art Deco) у Парижі.  

• а. Вадим Меллер 

• б. Соня Делоне-Терк 

• г. Олександра Естер 

10. ЕККІКЛЕМА 

• а. платформа на колесах у вигляді візка 

• б. завіса 

• г. пандус 

11.Функції сценографії 

o а. візуальні 

o б. декоративні 

o в. фонові 

o г. архітектурно-просторові 

o д. середовищні 

o ж. ігрові 

o з. літературно-історичні 

12. Устрій сцени:  

а. ар’єрсцена 

• б. робочі галереї 

• в. ігрова сцена 

• г. декоративний портал  

• д. кішені 

• ж. авансцена 

• з. просценіум 

13. Котурни 

o а. сценічні маски 

o б. персонажі драми 

o в. сценічний одяг 

o г. сценічне взуття 

o д. декорації 

14. Персонаж комедії дель арте, який мав костюм з жовтими 

позументами на блузі (потрібне підкреслити) 

• Дзані, Брігелла, Арлекін, Доктор, Капітан, П’эро, Франческа, 

Панталоне, Ков’єло, Скарамучча, Тарталья. 



15. Основні групи масок театру комедії дель арте (потрібне 

підкреслити) 

• а. Народно-комедійні маски слуг(перший та другий Дзанні) 

• б. Народно-комедійні маски служниць (Франческа, Коломбіна) 

• в. Сатиричні маски (Доктор, Панталоне, Капітан, Тарталья) 

16. . Маски панів (Панталоне, Тарталья, Капітан) 

17. Ліричні маски закоханих 

18. Маски Дзані ((Арлекін, Пульчінела) 

19. Пять типів сцен (1 сцена – античний театр,2-га С.- релігійна драма, 3-

я С. – комедія дель-арте, 4-а С. – ренесансний, 5-а авторська 

експериментальна) за 

• а. Л. Ф. Лутербургом 

• б. Г. Крегом 

• в. А. Аппія 

• г. С. Серліо 

20. Тип декорацій 

• а. живописні 

• б.кулісно-арочні 

• в. симультанні 

• г. об’ємні 

• д. просторові 

• ж. комбіновані 

21. Автор картини «Загибель фрегата «Медуза» сюжет якої був 

покладений в основу вистав у театрах «Амбігю-Комік», «Ренессанс» 

• а. Е. Делакруа 

• б. Т. Жеріко 

• в. Н. Пусен 

22. Український сценограф – учень відомого французького художника 

Антуана Бурделя.  

• а. Вадим Меллер 

• б. Анатолій Петрицький 

• г. Євген Лисик 

• 10. Елемент сценографії 

• а. падуга 

• б. куліса 

• в. горизонт 

23. Три системи устрою сценічних майданчиків містерії. (потрібне 

підкреслити) 

  

• а. система шатрова 

• б. вулична 

• в. система бесідок  

• г. система аренова 

• д. палацева 

• ж. кільцева 

• з. амфітеатрова 

• к. храмова 

• л. система «просто неба» 

• м. система подіумів 

• н. стаціонарна 

• о. пересувна  

24. Костюм актора у античній комедії складався зі шкіряного одягу, який 

мав вигляд облягаючого тріко. Поверху одягу підвішувався  

  



• а. меч 

• б. фаллос  

• в. хустка  

• г. патик 

• д. маска 

• ж. торба 

• з. гаманець 

  

25. Елемент декорації: періакти, лаштункі, теларії, модулі, пілони, 

призми (підкреслити) 

26. Теоретичні розробки сценографії 

а. планшет С. Серліо 

б. архітектоніка Г. Крега 

27. Вперше у театрі Фарнезе у Пармі були застосовані лаштункі 

(потрібне підкреслити): С. Сабатіні, Ф. Фуртенбахом, Дж. Алеотті, С. 

Сабатінні. 

28. Основний елемент сценографії 

а. живописні декорації 

б. костюм 

в. світло 

г. бутафорія 

д. реквізит 

29. Котурни 

a. а. сценічні маски 

b. б. персонажі драми 

c. в. сценічний одяг 

d. г. сценічне взуття 

e. д. декорації 

 

30. ІКРІЇ  

f. а. місця для глядачів в еліністисному хоровому театрі 

g. б. персонажі драми 

h. в. сценічний одяг 

i. г. сценічне взуття 

j. д. декорації 

 

31. Стиль в якому працювала О. Екстер  

k. а. імпресионістичний 

l. б. класичний 

m. в. модерністичний 

n. г. конструктивістичний 

o. д. бароково-футуристичний 

32. Двоїстисть СГ полягає у приналежності до: 

a. а. театрального та образотворчого мистецтва 

b. б. драматичного, або музичного твору і живописно-пластичних 

мистецтв 

c. г. акторського мистецтва і архітектурно-конструктивного 

середовища  

33. Тип устрою сценічного майданчика 

d. а. система бесідок 

e. б. кільцева 

f. г. пересувна 

34. Венеційський квартет театру комедії дель арте (потрібне 

підкреслити) 



  

Пульчінелла 

Арлекін 

Брігелла 

Скарамучча 

Панталоне 

Доктор 

Ковьєлло 

Тарталья  

  

35. Сценографічні новації театру періоду романтизму.(непотрібне 

викреслити) 

а. Використання глибини сцени 

б. Застосування об’ємних декорацій (практикаблі, сходинки,містки, 

пандуси) 

в. Принцип місцевого колориту. 

г. Прийоми “оживлнння” сценічного простору 

д. Гасове світло  

ж. Переміна декорацій (завіса)  

з. Павільйон  

к. Обертаюча завіса-панорама.(Сісері) 

36.  Ідея вагнерівського “ГЕЗАМТКУНСТВЕРКА” 

37. Видатний театральний реформатор, сценограф 

а. Пітер Брук 

б. Р. Вагнер 

в. О. Шлемер 

г. Г. Крег 

38. Періакт 

а. театральна завіса 

б. костюм головного героя 

в. обертаюча призма 

г. зміна декорацій 

39. Основний елемент сценографії у виставі-панегірика на честь 

приїзду до Львова кардинала Яна Соліковського 1583 р. 

а. театральна завіса, павільйон 

б. костюм, маска 

в. бутафорія, реквізит 

40. Форма СГ — простір, об’єми, ритм, колір, скульптура, фактура, 

світло, кінетика, живопис 

41. Символіка міміки чола античної маски 

42. Персонажі театру комедії дель арте які зустрічалися одночасно у 

північній та південній версії (потрібне підкреслити) 

  

Герцог 

Дож 

Капітан 

Монах 

Казанова 

43. Декорації: живописні, лаштункові, живописно-лаштункові, 

об’ємні, періактні, повертаючи, об’ємно-просторові, просторові, 

комедійні, теларійні, симультанні, обертаючи, умовні, змінні, трагедійні, 

пасторальні (підкреслити) 

44. Онкос в анисному театрі 

45. Оркестра в античному театрі 
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СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. 

/ дата 

/ год. 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття) 

(лекція, самостійна, 

дискусія, групова 

робота) 

Література. 

Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1 /       

1 /.      

2 /       

2 /       

3 /       

3 /.      

      

4 /       

5 /       

5 /       

6 /       

6 /       

7 /.      

7 /.      

8 /       

8 /       

46. Відповідність кольору сценографії картин характеру дії у виставі 

Оскара Шлемера “Тriadische Balett” 

  

а. бурлескний 

б. святково-патетичний 

г. містично-фантастичний  

лимоно-жовта 

чорна 

рожева 

47. Живописний задник відноситься до 

а. фронтальної композиції 

б. об’ємної композиції 

в. просторової композиції 

 

48. Сценографія – мистецтво створення візуального образа вистави 

посередництвом: декорацій, костюмів, світла, лаштунків, бутафорії, 

реквізиту, постановочної техніки, пандусів, теларій. (непотрібне 

викреслити) 

49. Тип устрою сценічного майданчика 

a. а. система бесідок 

b. б. кільцева 

c. г. пересувна 

50. Символіка кольору античної маски 

 

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

завершенню курсу. 



 

 

9 /       

 

 

9 /       

10 /.      

10 /.      

11 /       

11 /       

12 /       

 

12 /       

 

 

13 /       

13 /       

14 /       

14 /       

 


