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1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни 

 “ Дієвий аналіз п՚єси і ролі”) 

 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 
 

Кількість кредитів,  – 3 

Галузь знань 

02 культури і 

мистецтв 
(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Модулів –  1 

Напрям 

026 сценічне 

мистецтво 
 (шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Театрознавство 

2-й -й 

 Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

3-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю:  залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

           ознайомити студентів театрознавчого відділень з сукупністю наявних сучасних 

театральних методик, що використовуються для аналізу драматургії (п՚єс) за 

пропонованими методами\техніками відомих режисерів та теоретиків. Вміти працювати з 

текстом як з майбутньою партитурою постави. Пропрацьовувати ролі (лінії персонажів) 

та вибудовувати загальну атмосферу майбутньої постави. На прикладах світових прем՚єр 

аналізувати втілену інтерпретацію на сцені (чи за допомогою відео версій).  

 

3.Програма навчальної дисципліни  
Модуль 1:  Дієвий аналіз п՚єси та ролі  

 

Тема 1. Вступ.  Дієвий аналіз. Витоки та засновники.  

Режисер наодинці з п’єсою — період так званої «розвідки розумом». Яку мету ставить перед собою 

режисер? Збагнути таємницю задуму автора, розгадати своєрідний, ні на що інше не схожий світ його 

п’єси, унікальну її стилістику? Метод дієвого аналізу допомагає збагаченню режисера, наближаючи його 

доавторського задуму, до сенсу першоджерела. При цьому індивідуальність режисера, його особливий 

мистецький світ знайдуть віддзеркалення в тому, наскільки глибоко й сучасно зуміє він прочитати і 

зрозуміти п’єсу. Не слід забувати, що подія має як об’єктивний, так і суб’єктивний характер, тому 

розчинення режисера у п’єсі тільки здається таким. Воно необхідне, аби, підкорившись її мистецьким 

законам, згодом підкорити п’єсу собі: надаючи сценічної форми, даючи їй нове життя в мистецтві актора, 
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перетворюючи за допомогою творчості сценографа та композитора. Для кожної індивідуальності необхідно 

створити найвигідніші умови — таким чином, щоб вони не тільки не порушували ансамблю і не йшли в 

розріз з ідеєю п’єси, а навпаки, щоб усе сприяло її виявленню та вияскравленню. 
 

Основні поняття: розвідка розумом, дієвий аналіз, метод, мета.  

 

Література:  

1. Чхаїдзе Вахтаг. Ідея п՚єси – надзвадання вистави // Актуальні проблеми мистецької практики і 

мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії' 2012 / Інститут проблем сучас. мистец. НАМ Укрїани; Наук. 

керівник теми і голова наук. ред. І. Д. Безгін; Редкол: А. В. Чебикін, І.Д. Безгін, Г.І. Веселовська та ін. — 

Київ : Фенікс, 2012. – Вип. 4 (14-15). – с. 178-185.  

2. Кнебель Мария. О действеном анализе пєси и роли. – ГИТИС, М., 2014.  

 

Тема 2. Подія.  

Подія – це не миттєвий фактор. Це процес, викликаний певним фактом, пропонованою обставиною. Вона може 

мати більшу тривалість і закінчуючись, переходити в іншу подію. Коли подія вичерпає себе – тобто вичерпається 

дія, пов'язана з метою, породженою цією подією – то змінюється і ціль, мета. Тобто, коли виникає нова обставина, 

що міняє ціль – то змінюються і дії героя-виконавця. 

Подія висуває нову ціль, і наразі її не буде досягнуто, жодна інша дія неможлива. Тепер звернемося до дуже 

важливого питання: а за чим буде слідкувати глядач? 

За історією, яка складає зміст етюду. Глядач стежить за внутрішнім життям героя-виконавця (артисто-роль), яке 

визначається подією. Звідси і починається співпереживання – найголовніша сила впливу екранного та сценічного 

мистецтва. 

Тому, коли виникає подія, наприклад – пожежа, глядач стежить не за точністю виконання героєм-виконавцем 

(артисто-роль) фізичних дій як таких, а співпереживає бо ось тепер герой-виконавець вже не може виконати 

головної цілі, досягти головної мети, яку визначила попередня подія, наприклад – поїздка на вручення премії 

«Оскар». Проте, це стає можливим лише за умови абсолютної точності і правди всій лінії фізичних дій і відчуттів, 

що виконують герої постановки. 

Основні поняття: подія, правда життя, герой, глядач, учасник.  

 

Література:  

1.  Поламишев А.М. Собитие – основа спектакля / А.М. Поламишев. – М., 1977.   

2. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей / Problemy teorii dramatu i teatru. Tom 1. Dramat. Tom 2. Teatr. 
Wybór i opracovanie Janusz Degler. Wrocław, 2003. Переклад з пол. – Львів, 2013. – 204 с. 

 

 

Тема 3. Гамлет як подія і подія як «Гамлет». 

Театральний шекспірівський дискурс – надзвичайно вагома для кожної національної сценічної культури 

складова. За прем‘єрами шекспірівських вистав у XVIII – XIX століттях можна  послідовно вивчати процеси 

становлення та розвитку професійного театру у Франції, Австрії, Чехії, Польщі, Росії тощо. На жаль, в Україні 

історія професійного театру – це історія тривалої боротьби за Шекспіра, боротьби, що тільки у 20-х роках ХХ ст. 

увінчалась першими  перемогами. Та якщо перші українські вистави – Макбета й – Отелло відбулись у 1920 та 1922 

рр. відповідно, то табу на – Гамлета – приховане, не директивне, але від того не слабше  анітрохи, діяло майже усю 

першу половину ХХ сторіччя. 

 
Основні поняття:  Відродження, слуги, король, помста, отрута, пастка, історичні хроніки.  

 

Література:  

1. Шекспір Вільям: Гамлет. Переклад з англ. М. Рудницького. – Львів, 2008. – 192 с.  

2. Станіслав Виспянський: Студії над “Гамлетом”. Переклад з пол. Л. Горбенко. – Видавничий центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2010. – 152 с. Переклад здійснено за виданням: Stanisław Wyspiański. Studium o “Hamlecie” 

[W:] Dzieła zebrane. Pod red. L. Płoszewskiego. T. 13. Kraków 19 

3. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей / Problemy teorii dramatu i teatru. Tom 1. Dramat. Tom 2. 

Teatr. Wybór i opracovanie Janusz Degler. Wrocław, 2003. Переклад з пол. – Львів, 2013. – 204 с. 

4. Гарбузюк М. В. "Гамлет" В. Шекспіра на українській сцені: "дзеркало й відбиток часу" / М. В. Гарбузюк // 

Ренесансні студії. - 2012. - Вип. 18-19. - С. 157-180. 
 

Тема 4. Міждисциплінарність у прочитанні п՚єси «Гамлет». Історичний контекст. 

http://95.164.172.68:2080/khportal/DocDescription?docid=KhHDAK.BibRecord.54330
http://95.164.172.68:2080/khportal/DocDescription?docid=KhHDAK.BibRecord.54330
http://95.164.172.68:2080/khportal/DocDescription?docid=KhHDAK.BibRecord.54330
http://old.kultart.lnu.edu.ua/Culture/vydavn/pdf/Театр.%20Історія,%20теорія,%20практика.pdf
http://old.kultart.lnu.edu.ua/Culture/vydavn/pdf/Hamlet-Shekspir.pdf
http://old.kultart.lnu.edu.ua/Culture/vydavn/pdf/Hamlet%20Vyspyanski.pdf
http://old.kultart.lnu.edu.ua/Culture/vydavn/pdf/Театр.%20Історія,%20теорія,%20практика.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Гарбузюк%20М$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69841
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Основа тексту – слова та їхнє значення. Читючи різні перекади та текст в оригіналі можна відкрити для себе 

особливе нюансування, яке впливатиме на розбір ролі та сюжету. Культурне значення певних елементів, 

їхнє розташування в системі цінностей того часу, може стати основою для прочитання відомого тексту під 
іншим кутом зору.  

Перегляд вистав чи уривків найвідоміших постановок «Гамлета».  

 

Основні поняття: мета текст, дискурс, прочитання, контекст, позаконтекстний. 

 

Література:  

1. Шекспір Вільям: Гамлет. Переклад з англ. М. Рудницького. – Львів, 2008. – 192 с.  

2. Станіслав Виспянський: Студії над “Гамлетом”. Переклад з пол. Л. Горбенко. – Видавничий центр ЛНУ ім. 

Івана Франка, 2010. – 152 с. Переклад здійснено за виданням: Stanisław Wyspiański. Studium o “Hamlecie” 

[W:] Dzieła zebrane. Pod red. L. Płoszewskiego. T. 13. Kraków 19 

3. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей / Problemy teorii dramatu i teatru. Tom 1. Dramat. Tom 2. 
Teatr. Wybór i opracovanie Janusz Degler. Wrocław, 2003. Переклад з пол. – Львів, 2013. – 204 с. 

4. Гарбузюк М. В. "Гамлет" В. Шекспіра на українській сцені: "дзеркало й відбиток часу" / М. В. Гарбузюк // 

Ренесансні студії. - 2012. - Вип. 18-19. - С. 157-180. 

 

Тема 5. «Безприданниця» О. Островського. Історичний контекст та контекст події. 

Епоха в якій панує порядок, етикет та зобов՚язання честі, міцний моральний обов՚язок та тотальна 

безвідповідальність дворянства. Чим може бути цікава вистава за текстом О.Островського?  

 

Основні поняття: імперія, етикет, дворянство.  

Література:  

1. Островський, Олександр  Миколайович. Вибрані п'єси: Свої люди-поквитаємось. Доходне місце. Гроза. 

Ліс. Безприданниця. Без вини винні / Олександр Миколайович Островський . – Київ : Держлітвидав 
України, 1949 . – 443 с. 

2. Поламишев А.М. Собитие – основа спектакля / А.М. Поламишев. – М., 1977. 

 

Тема 6.  Прочитання «Безприданниці» на сцені відомих театрів. (на вибір). 

Статус жінки в різних епохах, особливо в імперіях визначається економічним рівнем забезпеченості. Особливості 

ставлення до жінки як до засобу задоволення, продажу, торгівлі, спекуляції та кохання. Особливості прочитання 

цього образу в різних істориічно ідеологічних контекстах.  

Основні поняття: жінка, статус, дворянство, придане.  

 

Література:  

1. Островський, Олександр  Миколайович. Вибрані п'єси: Свої люди-поквитаємось. Доходне місце. Гроза. 
Ліс. Безприданниця. Без вини винні / Олександр Миколайович Островський . – Київ : Держлітвидав 

України, 1949 . – 443 с. 

2. Поламишев А.М. Собитие – основа спектакля / А.М. Поламишев. – М., 1977. 

3. Сімона де Бовуар. Друга стать. У Двох Т. – К. Основи, 1994. – 403с.  

 

 

Тема 7. «Емілія Ґалотті» Ґ.Є. Лессінг та її місце в історії театру. 

Особливості філософії театру Ґ.Є. Лессінга.  

 

Основні поняття:  

Література:  

 
1. Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия / Г. Э. Лессинг. – М., 1936. 

2. Лессинг Г. Э. Эмилия Галотти / Г. Э. Лессинг. – М. : Худож. лит-ра, 1980. – 574 с. 

3. Меринг Ф. Легенда о Лессинге / Ф. Меринг // Избранные труды по эстетике / Ф. Ме-ринг. – М. ; Л., 1934. – 

Т. 1. – С. 43–473. 

4. Зубернко О. Новаторство трагедії «Емілія Ґалотті» Г. Е. Лессінга. – Філологічні науки, 2015. - №19. – с. 29-

35.  

 

Тема 8. «Емілія Ґалотті» в прочитанні Оскара Остермайера та інших.  

 

Основні поняття: жінка, кохання, пристрасть, спокуса.  

 
Література:  

 

1. Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия / Г. Э. Лессинг. – М., 1936. 

2. Лессинг Г. Э. Эмилия Галотти / Г. Э. Лессинг. – М. : Худож. лит-ра, 1980. – 574 с. 

http://old.kultart.lnu.edu.ua/Culture/vydavn/pdf/Hamlet-Shekspir.pdf
http://old.kultart.lnu.edu.ua/Culture/vydavn/pdf/Hamlet%20Vyspyanski.pdf
http://old.kultart.lnu.edu.ua/Culture/vydavn/pdf/Театр.%20Історія,%20теорія,%20практика.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Гарбузюк%20М$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69841
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/179936/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/179936/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/179936/source:default
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/179936/source:default
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3. Меринг Ф. Легенда о Лессинге / Ф. Меринг // Избранные труды по эстетике / Ф. Ме-ринг. – М. ; Л., 1934. – 

Т. 1. – С. 43–473. 

4. Зубернко О. Новаторство трагедії «Емілія Ґалотті» Г. Е. Лессінга. – Філологічні науки, 2015. - №19. – с. 29-
35.  

Відео.  

 

Тема 9. «Приборкання норовливої» Шекспіра у постановці Кшиштофа Варліковського 1998. 

Тема кохання дуже популярна у всі часи. Рецепти сімейного, подружнього, партнерського щастя з՚являються що 

миті. У п՚єсі Шекспіра є конкретні поради і первинно це має бути весело. Чи можливо з невинного жарту 

представити трагедію? Чому жінка опиняється в центрі усіх п՚єс Шекспіра? У ролі кого?  

 

Основні поняття: емансипація, статус, патріархальний.  

 

Література:  
1. Шекспір В. Приборкання норовливої // Шекспір В. Твори в шести томах. – Т 1., - К., 1984.  

2. http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/7918/poskromienie-zlosnicy  

3. „Danuta Stenka jako kobieta wyzwolona”  

(http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/82409/danuta-stenka-jako-kobieta-wyzwolona)  

 

 

  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни  

 
 

Тема 

Кількість годин відведених на: 

Лекції Семінарські 

та практичні 

заняття 

 
Самостійну 

роботу 

 
Індивідуальну 

Роботу 

Модуль 1:  Дієвий аналіз п՚єси та ролі. 

Тема 1. Вступ.  Дієвий аналіз. Витоки 

та засновники.  

 

1 1 6  

Тема 2. Подія.  

 

1 1 8  

Тема 3. Гамлет як подія і подія – 

«Гамлет». 

 

2 2 8  

Тема 4. Міждисциплінарність у 

прочитанні п՚єси «Гамлет». 

Історичний контекст.  

2 2 6  

Тема 5. «Безприданниця» 

О. Островського. Історичний 

контекст та контекст події.  

  

2 2 8  

Тема 6. Прочитання «Безприданниці» на 

сцені відомих театрів. (на вибір). 

 

2 2 4  

Тема 7. «Емілія Ґалотті» Г.Є.Лессінг 

та її місце в історії театру.  

 

2 2 4  

Тема 8. «Емілія Ґалотті» в прочитанні 

Оскара Остермайера та інших.  

2 2 4  

Тема 9.  «Приборкання норовливої» 

Шекспіра у постановці 

Кшиштофа Варліковського 1992.  

 

2 2 10  

http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/7918/poskromienie-zlosnicy
http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/82409/danuta-stenka-jako-kobieta-wyzwolona
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Всього годин: 16 16 58  

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Метод дієвого аналізу. Історичний аспект. Та його значення. 2 

2. Подія як основа дійства.  2 

3. Подія і дія в текстах Шекспіра. 2 

4. «Гамлет» - трагедія сьогодні?  2 

5. Особливості дії в п՚єсі О. Островського «Безприданниця». 2 

6. Жінка та її місце в дворянському середовищі. Прочитання 

«Безприданниці» через призму минулої та сучасної культури.  

2 

7. Лессінг та його театр. Філософія та бачення театру кінця 19 ст.   2 

8. «Емілія Галотті» у різних постановочних версіях.  2 

9. Жінка у творах Шекспіра і на сцені в постановці за Шекспіром. 2 

 Разом  16 
 

8. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Перегляд відео матеріалів. 32 

3 Пошук різних культурознавчих матеріалів щодо епох 

В. Шекспіра, О. Островського та Г. Е. Лессінга.  

         26 

 Разом  58 

 

10. Методи контролю. 

 

Поточні: семінари та практичні. 

Критерії успішності навчання. Результати складання іспитів (написання 

підсумкової комплексної контрольної роботи) оцінюються за шкалою балів, 

еквівалентною чотирибальній шкалі (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, 

“незадовільно”). 
 

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 

 

 

Оцінка еквівалентна “відмінно”, виставляється, якщо студент глибоко, в 

повному обсязі засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав 

відповіді на всі питання екзаменаційного білета, тісно пов’язує теорію з 
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практикою, показує знання літератури, вміння самостійно аналізувати та 

тлумачити політологічні поняття і застосовувати їх при вирішенні завдань, 

правильно аргументує висновки, вміє самостійно узагальнювати матеріал і 

логічно його викладати, не допускаючи помилок. 

Оцінка еквівалентна “добре”, виставляється, якщо студент твердо знає 

програмний матеріал, має навики аналізу та тлумачення політологічних понять, 

логічно відповідає на поставлені питання, не допускає суттєвих помилок. 

Оцінка еквівалентна “задовільно”, виставляється, якщо студент засвоїв 

основний матеріал, але не знає окремих деталей, допускає неточні відповіді та 

формулювання понять, порушує послідовність у викладені програмного 

матеріалу, має прогалини в знаннях. 

Оцінка еквівалентна “незадовільно”, виставляється, якщо студент не 

знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не 

володіє навичками застосування знань, які забезпечували б вирішення 

професійних завдань. 
 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
  

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Залік 

Т1,Т2,Т3 Т4,Т5,Т6 Т7,Т8,Т9  

30 30 40 100 

 

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 

 

 

 

 



Додаток 1 

Література: 

 

1. Шекспір Вільям: Гамлет. Переклад з англ. М. Рудницького. – Львів, 2008. – 192 с.  

2. Станіслав Виспянський: Студії над “Гамлетом”. Переклад з пол. Л. Горбенко. – 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 152 с. Переклад здійснено за 

виданням: Stanisław Wyspiański. Studium o “Hamlecie” [W:] Dzieła zebrane. Pod red. L. 

Płoszewskiego. T. 13. Kraków 19 

3. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей / Problemy teorii dramatu i teatru. Tom 

1. Dramat. Tom 2. Teatr. Wybór i opracovanie Janusz Degler. Wrocław, 2003. Переклад з 

пол. – Львів, 2013. – 204 с. 

4. Гарбузюк М. В. "Гамлет" В. Шекспіра на українській сцені: "дзеркало й відбиток 

часу" / М. В. Гарбузюк // Ренесансні студії. - 2012. - Вип. 18-19. - С. 157-180. 

5. Шекспір В. Приборкання норовливої // Шекспір В. Твори в шести томах. – Т 1., - К., 

1984.  

6. http://www.encyklopediateatru.pl/przedstawienie/7918/poskromienie-zlosnicy  

7. „Danuta Stenka jako kobieta wyzwolona”   

(http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/82409/danuta-stenka-jako-kobieta-wyzwolona) 

8. Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия / Г. Э. Лессинг. – М., 1936. 

9. Лессинг Г. Э. Эмилия Галотти / Г. Э. Лессинг. – М. : Худож. лит-ра, 1980. – 574 с. 

10. Меринг Ф. Легенда о Лессинге / Ф. Меринг // Избранные труды по эстетике / Ф. Ме-

ринг. – М. ; Л., 1934. – Т. 1. – С. 43–473. 

11. Зубенко О. Новаторство трагедії «Емілія Ґалотті» Г. Е. Лессінга. – Філологічні науки, 

2015. - №19. – с. 29-35. 

12.  Островський, Олександр  Миколайович. Вибрані п'єси: Свої люди-поквитаємось. 

Доходне місце. Гроза. Ліс. Безприданниця. Без вини винні / Олександр Миколайович 

Островський . – Київ : Держлітвидав України, 1949 . – 443 с. 

13. Поламишев А.М. Собитие – основа спектакля / А.М. Поламишев. – М., 1977. 

14. Сімона де Бовуар. Друга стать. У Двох Т. – К. Основи, 1994. – 403с. 
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http://old.kultart.lnu.edu.ua/Culture/vydavn/pdf/Hamlet%20Vyspyanski.pdf
http://old.kultart.lnu.edu.ua/Culture/vydavn/pdf/Театр.%20Історія,%20теорія,%20практика.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Гарбузюк%20М$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж69841
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