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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальна програма “Історія українського театру” призначена для 

студентів театрознавчого відділення І – IІІ курсів. Вона охоплює часовий період 

– від початків українського театру (язичницько-християнський театр) до 

театральних подій початку ХХІ ст. Ґрунтовне засвоєння історичних 

театральних процесів в Україні має важливе значення для формування у 

студентів об’єктивного погляду на сучасні культурні явища, сприяє цілісному 

розвитку спеціалістів-театрознавців, розширенню теоретичної та фахової 

підготовки. Курс спирається на загальні знання студентів з історії України, 

української літератури, української культури.  

Зміст курсу полягає у засвоєнні слухачами знань соціально-політичних 

та культурних умов виникнення, розвитку українського театру, головних етапів 

становлення професійного театру, паралельних процесів у театрах за кордоном, 

ознайомленні зі сценічною творчістю видатних акторів, антрепренерів, 

режисерів, діяльністю українських театральних труп. 

Мета курсу полягає у тому, щоб – паралельно з ознайомленням 

студентів зі складними процесами становлення та історичного розвитку 

українського прототеатру (в межах ритуалу), а згодом – професійного театру, 

витворення певних естетичних театральних принципів – сформувати у слухачів 

усвiдомлення вагомого iсторичного значення театральної культури для 

становлення України у сучасному її вигляді, збереження культурно-

національної ідентичності; та сформувати у студентів-театрознавців необхідну 

наукову базу для розуміння процесів і явищ у сучасному українському театрі. 

Звідси випливають такі основні завдання курсу: 

- сприяти засвоєнню студентами історичного фактологічного матеріалу; 

- дати студентам цілісне уявлення про характер, природу і динаміку 

театральних процесів у контексті національно-культурного життя України; 

- навчити студентів помічати та системно аналізувати театральні 

процеси певної епохи;  

- виробити у студентів навики віднаходити у практиці сучасних 

українських театрів „сліди” естетичних принципів, закладених ще у радніших 

періодах;  

- дати можливість студентам, апробуючи свої спостереження, 

реалізувати їх у формі театрознавчої статті, усного виступу на трупі тощо. 

Програма містить лекційний курс, а також практичні заняття. 

Практична робота – це обговорення, аналіз композиції, сценічності певних 

драматичних творів, вияву в них естетичних засад періоду, а також – вивчення 

історії постановок того чи іншого твору та їхній аналіз на основі письмових 

згадок, світлин, чи відеозаписів, обговорення фрагментів окремих програмних 

сценічних творів. Програма передбачає роботу студентів із підручниками з 

історії українського театру, монографіями, мемуарними творами, 

першоджерелами, публікаціями у сучасній театрознавчій пресі з питань історії 

українського театру, інтернет-джерелами, що стосуються театральної 
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проблематики. Упродовж навчального періоду заплановане написання 

студентами низки контрольних робіт, підготовки рефератів, а також: 

відвідування театрів, музеїв, виставок, наукових конференцій, мистецьких 

фестивалів. 

Програма запланована на п’ять семестрів. Матеріал курсу представлено 

у шести змістових модулях, за якими студенти працюють упродовж двох з 

половиною навчальних років: “Давній український театр” і “Український театр 

першої половини ХІХ ст.” (другий семестр, І курс), “Український театр другої 

половини ХІХ ст.” (перший семестр, ІІ курс), “Український театр першої 

половини ХХ ст.: 1906–1939 рр.” (другий семестр, ІІ курс), “Український театр 

другої половини ХХ ст.: 1939–1991 рр. ” (перший семестр, IІІ курс) та 

“Сучасний український театр (1991–2014 рр.)” (другий семестр, IІІ курс). 

У кінці кожного семестру, відповідно до навчальних планів, 

передбачено залік або іспит, який оцінюється сумою балів (максимум – 100): 

набраних студентом за екзаменаційну відповідь (максимум – 50) та упродовж 

семестру (максимум – 50). Під час навчання студент має можливість отримати 

бали на практичних заняттях, а також за передбачені програмою індивідуальні 

завдання – короткі виступи, підготовлені самостійно і виголошені під час 

заняття. 
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3. Програма навчальної дисципліни  

 

1 КУРС  

ІІ семестр  

 

 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ І. ДАВНІЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР.  

 

ТЕМА 1. Періодизація історії давнього українського театру. 

(1) 

Український театр у системі слов’янського та 

західноєвропейського театру. Танково -музичне мистецтво –  

праоснова українського театру. Найзначніші дослідники 

українського театру: І.  Франко,  М.  Грушевський, М.  Возняк,  

М.  Петров, В.  Перетц, В.  Рєзанов, Г.  Лужницький, О.  Білецький, 

Р.  Пилипчик. Дві головні доби історії українського театру: 

старовинний український театр (ХІ–ХVІІ ст.) і новий український 

театр (від ХVІІ ст.). Язичницько -християнський театр. Княжий 

театр. Народний театр. Літургійна дія. Театр українського бароко 

(шкільний театр).  

 

ТЕМА 2. Зародки театру в іграх і обрядах (язичницько -

християнський театр). Українське весілля як драматична гра.  

Український вертеп.  (2) 

Богослужебний характер язичницьких українських обрядів.  

Емоційність і чутливість – основні риси релігійності й театральності 

українців. Веснянки. Елементи театралізації хороводу: поетичне 

слово, речитативна мелодія, ритмічний рух, “змагання -суперечка” 

двох хорів. Літній театр. “Навій великдень”, “Купало”. Драматичні 

елементи русалчиних проводів. Осінній театр. Обжинки. Різниця між 

обрядом і народною грою.  

Сватання, заручини, весілля – дії весільної драми. 

Давньоримський весільний ритуал і риси старослов’янської родової 

драми в українському весіллі. Весільна драма як “історична п’єса”.  

Зимовий театр. “Москолудство” (маскування). Вертеп (у т. ч.  

ляльковий театр). “Коза”. “Маланка”. Гуцульський колядницький 

театр. Театральний орнамент колядок (елементи магічного 

язичницького театру). Колядки і гаївки як вступ до весільного 

народного театру.  

 

ТЕМА 3.  Княжий театр. Скоморохи. Народна драма. (1)  

Речитатив і величання – основні елементи княжого театру. 

Виконавці, зміст і форма княжого театру. Музичний супровід.  

Учасники княжого оркестру естрадна форма княжого театру.  
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Скоморох – перші професійні актори. Репертуар народних лицедіїв.  

Естрадно-циркове мистецтво скоморохів. Діалог між церковними та 

скоморошними дійствами.  

 

ТЕМА 4.  Початки шкільного театру (до 1673 року). (2)  

Поява західноєвропейської драми в Україні (кін. ХVІ ст.). 

Декламація та діалог – початкові форми шкільного театру.  

“Просфонима” (17 січня 1591 р.) – найраніший відомий зразок 

шкільної декламації. Перші українські інтермедії у драмі Якуба  

Ґаватовича “Tragedia albo wiserunek śmierci przeświętego Iana 

Chrzciciela, przesłańca Bożego” (прем’єра 29 серпня 1619 р.). Перші 

українські творці декламацій і драматурги: Д.  Наливайко, 

К.  Сакович,  А.  Сеульський,  Й.  Волкович. Жанрові особливості їхніх 

творів.  

 

ТЕМА 5.  Репертуар шкільної драми ХVІІ ст. (2)  

Перші анонімні шкільні драми. Драматургія Данила  Туптала 

(Дмитра  Ростовського). Зміни в українській драматичній творчості з 

початком ХVІІІ ст. Феофан Прокопович – творець першої 

української трагікомедії (“Владимир”). Трагікомедія “ Милість Божа” 

(1728). Інші найпомітніші драматичні твори ХVІІІ ст.: “Фотій” 

Щербицького (1749), “Разговор Великороссіи с Малороссіи” 

С.  Дівовича (1762), “Ісповідь” (1789) і “Ярмарок” (1790) 

І.  Некрашевича. Інтермедії до Різдвяної драми “Комічєскоє 

дійствіє…” (1736) і великодньої драми “Власнотворний образ 

человіколюбія божія” (1737) М.  Довгалевського. Кінець шкільного 

театру.  

  

ТЕМА 6. Сценічна обстановка і декорації шкільного 

театру. Виконавці та глядачі шкільного театру. (2)  

Поетика М.  Сарбевського (про вдосконалення техніки і 

музики в театрі). Штучне освітлення. Облаштування й оформлення 

сцени. Декорації. Облаштування задника. Мізансцени.  

Спосіб декламації віршованих п’єс. Авторські ремарки. 

Вистава як свято школи та іспит з поетики та риторики. Стереоти пи 

шкільного театру і критика їх Щепкіним. Спогади О.  Левицького про 

вистави під орудою Г.  Косовського в Полтавській бурсі. Студентські  

пересувні оркестри, хори і трупи. Ярмаркові вистави. “Стаціонарний 

театр” Київської академії.  

 

ТЕМА 7.  Театр у системі української культури ХVІІ–

ХVІІІ  ст.  (2) 

Католицизм і православ’я. Межі світського і сакрального. Між 

наукою і мистецтвом. Видовищність як найважливіша риса бароко.  
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Між високим і низовим бароко. Серйозний і сміховий світ. Картина 

світу.  

Художній простір. Простір вертепу. Час. Актор. Гра. 

Перевтілення. Зовнішність. Міміка. Костюм. Сценічний жест. Річ.  

Рух. Танець. Голос. Слово. Живопис. Скульптура. Театральні 

ефекти.  

Українські митці на чужині (архітектори Зарудний і 

Старченко, скульптори Козловський і Мартос,  художники Левицький, 

Лосенко і Боровиковський). Наука співу в Київській академії. 

Партесний хоровий спів. Перші українські опери. М.  Березовський, 

Д.  Бортнянський, А.  Ведель.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ ІІ.  УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ПЕРШОЇ  

                                                  ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.  

 

ТЕМА 8. Історичні та суспільно -політичні умови розвитку 

українського театру  в кін. ХVIІІ – першої пол. ХІХ  ст. (2).  

Україна в складі Російської та Австрійської (згодом – Австро-

Угорської) імперій. Остаточна втрата держа вності, антиукраїнська 

політика Катерини ІІ, Миколи І, Олександра І. Територіальний поділ 

України.  

“Дворянський” період національного відродження. Перші 

літературні твори, присвячені ідеї культурно -національної окремості 

України. Творчість В.  Капніста, В.  Гоголя та початок літературної 

діяльності І.  Котляревського.  

Боротьба за національний університет після закриття Києво -

Могилянської академії. Навчально -культурні осередки: університети 

у Харкові та Києві, ліцеї в Ніжині, Крем’янці та Одесі.  

Українська інтелігенція і рух за утвердження національної 

свідомості народу України. Фольклорні дослідження і формування 

еталонів національного характеру та мови.  

Примусове закріпачення як механізм остаточного руйнування 

українського світу. Кріпацький театр – особливе явище культури 

кріпосної Росії останньої чверті ХVIІІ –  початку ХІХ  ст.  

Національні особливості цього явища в Україні. Театри 

Трощинського, Ширая, Тарновського, Хорвата. Тематика та 

жанрово-стильова специфіка репертуару: балетні та музичні вистави 

псевдо-класицистичного зразка. Режисура, актори -кріпаки, сценічне 

оформлення та глядачі.  

 

 

ТЕМА 9. Зародження професійного театру в Україні  (2).  
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Спорудження перших стаціонарних приміщень для театрів у 

Харкові (1789), Одесі (1804), Києві (1806), Полтаві (1810), Ніжи ні 

(1826). Діяльність російсько -українських та російсько-польсько-

українських труп (Київ, Харків, Одеса, Кам’янець -Подільський).  

Діяльність труп Штейна, Калиновського, Млотковського. 

Перші актори: Павлов, Угаров,  Млотковська, Щепкін, Соленик, 

Дрейсіг, Пряженківська та ін. Жанрове розмаїття репертуару: драми, 

мелодрами, трагедії, комедії, опери, комічні опери , балети,  

пантоміми. Переробки з польської та німецької мов творів на  

українську тематику. Поява перших комедій і драм з життя  

українського народу (В.  Гоголь, І.  Котляревський, Я.  Кухаренко,  

К.  Тополя).  

 

ТЕМА 10. І. Котляревський і театр  (1).  

І.  Котляревський (1769–1838) як суспільно-політичний та 

культурний діяч. І.  Котляревський – директор Полтавського театру.  

Значення драматичних і поетичних творів І.  Котляревського для 

розвитку українського професійного театру.  

“Наталка Полтавка” (1819) – перший класичний драматичний 

твір нової української літератури. Сценічна історія твору, перші 

виконавці. Водевіль “Москаль -чарівник” (1819) та його типологічні 

паралелі з водевілем В.  Гоголя “Простак, або Хитрощі жінки, 

перехитрені москалем”.  

 

ТЕМА 11.  Г.  Квітка-Основ’яненко і театр  (2).  

Г.  Квітка-Основ’яненко (1778–1843) як суспільно -політичний 

та культурний діяч. Г.  Квітка-Основ’яненко – директор і режисер 

Харківського театру. Значення драматичних і прозових творів 

Г.  Квітки-Основ’яненка для розвитку українського професійного 

театру.  

Комедії російською і українською мовами. “Дворянські 

вибори”, “Шельменко-денщик”, “Сватання на Гончарівці”.  

“Приїжджий зі столиці” та його типологічні паралелі з “Ревізором” 

М.  Гоголя. Сценічна історія творів.  

Г.  Квітка-Основ’яненко – історик театру, театральний критик.  

 

ТЕМА 12. Т. Шевченко і М.  Гоголь в українському театрі 

(2). 

Т.  Шевченко  (1814–1861) як творець нового міфу про Україну .  

Притягальна та конструктивна сила його поетичної творчості.  

Театрально-естетичні погляди та зв’язки Т.  Шевченка. 

Улюблені актори: М.  Щепкін, П.  Садовський, К.  Соленик, С.  Гулак-

Артемовський, А.  Олдрідж. Діяльність Т.  Шевченка як актора-

аматора, театрального художника,  критика, театрознавця.  Жанрово-
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стилістичні особливості драматургії Т.  Шевченка (“Никита 

Гайдай”, “Невеста” – російською мовою). “Назар Стодоля” як 

класичний твір української драматургії. Сценічна історія та перші 

виконавці.  Поеми Т.  Шевченка, їх інсценізації та постановки на 

сцені. “Гайдамаки” в українському театрі ХХ  ст.  

М.  Гоголь (1809–1852) – письменник-мислитель світового 

масштабу, найвидатніший серед романтиків „української школи” в 

російській літературі першої половини ХІХ ст.  Масштабно-

романтичний образ української батьківщини у циклах: „Вечори на 

хуторі біля Диканьки” (1831 -1832), „Миргород”(1835), повісті 

„Тарас Бульба” (1835) та ін. Парадокс сприйняття творів із 

фантастичним началом („Вій”, „Портрет” та ін.): критиковані 

сучасниками-інтелектуалами та, водночас, найпопулярніші твори 

для інсценізації в українських і російських театрах.  

Драматургія М.  Гоголя на українській сцені. Комедія 

„Ревізор” як квінтесенція критичного зображення етичної деградації 

столичного та провінційного чиновництва у Російській імперії.  

 

ТЕМА 13. Акторське мистецтво і режисура українського 

театру першої половини ХІХ ст.  (2).   
Тенденцiї в акторському мистецтвi початку XIX сторiччя.  

Традицiї народного лицедiйства, виконання iнтермедiй,  
аматорських вистав як передумова сценiчної реформи М.  Щепкiна.  
Школа класицистичного виконання, її канони та вплив на 
українське театральне мистецтво. Гастролi росiйських труп. 
“Акторська та авторська режисура”.  

М.  Щепкiн (1788–1863) – видатний український актор. 
Творчiсть у Xapкiвcькому (1816–1818), Полтавському (1818 -1821),  
Київському (1821) театрах. Ролi у драматургiї Котляревського та 
Квiтки-Основ’яненка (Виборний, Чупрун, Шельменко). Щепкiн у 
Малому Teaтpi. Гастролi Щепкiна – актора Малого театру в Україні.  
М.  Щепкін – реформатор українського та російського театру.  

К.  Соленик (1811–1851) – актор реалiстичної школи. Ролi 
Виборного та Чупруна у п ’єсах Котляревського, Стецько i 
Шельменко в комедiяx Квiтки -Основ’яненка. Шевченко про 
виконання Солеником ролi Чупруна. Рiзниця у тpaктуванні цiєї ролi 
Солеником i Щепкiним.  

Соленик – найкращий, у той час, виконавець ролi Хлестакова 
у комедiї Гоголя “Ревiзор”. Виконання iнших ролей у п’єсах Гоголя.  
“Акторська режисура” Соленика.  

I. Дрейсiг (1791–1888) – виконавець характерних ролей: 
Виборний, Чупрун у п’єсах Котляревського, Городничий, Осип, 
Подкольосiн – у комедiях М.  Гоголя. Висока оцiнка його гри 
тогочасними критиками.  

Л.  Млотковська (1805–1866) – актриса з широким діапазоном 
ролей: вiд водевiльних до трагедiйних. Початок дiяльностi в тр упi 
I. Штейна та Л.  Млотковського. Млотковська – одна з перших 
актрис, яка грала в українському репертуарi. Ролi: Наталка 
Полтавка (“Наталка  Полтавка”),  Тетяна (“Москаль-чарiвник”),  
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Настя (“Бой -жiнка”), Уляна (“Сватання на Гончарiвцi”). Реалiзм 
гри Млотковської. Ролi в зарубiжному репертуарi. Оцiнка творчоcтi 
Млотковської П.  Мочаловим.  

Т.  Пряженкiвська. Праця в Полтавському тeaтpi. 
Т.  Пряженкiвська – перша виконавиця ролi Наталки Полтавки. 
Оцiнка Щепкiна акторської творчоcтi Т.  Пряженкiвської.  
 

ТЕМА 14. Український театр на Західній Україні  (1).  
Зародження театрально-аматорського руху в Галичинi в кiнцi 

ХVIІІ сторiччя. Польськi театральнi вистави у Львiвськiй 
українськiй духовнiй ceмінарії.  Твори I.  Котляревського та 
Г .  Квiтки-Основ’яненка на галицькiй аматорськiй сценi . 
Постановка у Львiвськiй семінарії вистави “Руське весiлля” та її  
значення для розвитку українського  театру в Галичинi. Постанови 
австрiйського уряду про позбавлення галицьких дiячiв можливоcтi 
друкувати свої твори.  

Заснування 1848 року I .  Озаркевичем аматорського гуртка в 
Коломиї. Перша вистава “Дiвка  на виданню...”. Поява поруч із 
переробками творів галицьких драматургiв Р.  Моха “Терпен-
спасен”,  П.  Леонтовича (“Сценiчний жарт”). Драматичний гурток в 
Перемишлi на чолi з I.  Вiтошинським. Репертуар та актори цього 
театру.  

I. Франко про драматургiю i театр 30 –50-х рр.  XIX ст.  
Значення аматорського театру для виникнення професi йного театру 
в Галичинi,  Буковинi i на Закарпаттi.  
 

 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

 
 

Тема 

Кількість годин відведених на: 

Лекції Семінарські  

та практичні  

заняття 

 

Самостійну 

роботу 

 

Індивідуальну  

роботу 

І КУРС, ІІ СЕМЕСТР 

Змістовий модуль І.       ДАВНІЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР  

Тема 1.  

Періодизація 

історії давнього 

українського 

театру  

1 1 1  

Тема 2.  

Зародки театру в 

іграх і обрядах 

(язичницько-

християнський 

театр).  Українське 

весілля як 

драматична гра. 

Український 

вертеп.  

2 2 5  
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Тема 3.  

Княжий театр. 

Скоморохи. 

Народна драма .  

1 1 2  

Тема 4. 

Початки 

шкільного театру 

(до 1673 року)  

2 2 4  

Тема 5. 

Репертуар 

шкільної драми 

ХVІІ ст.  

2 2 5  

Тема 6. 

Сценічна 

обстановка і 

декорації 

шкільного театру. 

Виконавці та 

глядачі шкільного 

театру  

2 2 4  

Тема 7. 

Театр у системі 

української 

культури ХVІІ–

ХVІІІ  ст.  

2 2 4 2 

Змістовий модуль ІІ.       УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ПЕРШОЇ  

ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.  

Тема 8.  

Історичні та 

суспільно -

політичні умови 

розвитку 

українського 

театру в кін. 

ХVIІІ –  першої 

пол. ХІХ  ст.  

2 2 4  

Тема 9.  

Зародження 

професійного 

театру  в Україні  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 10.  

І.  Котляревський і 

театр  

 

1 

 

1 

 

3 

 

  Тема 11. 

Г.  Квітка-
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Основ’яненко і 

театр  

2 2 

 

5 

Тема 12. 

Т. Шевченко і 

М.  Гоголь в 

українському 

театрі  

 

2 

 

2 

 

4 

 

Тема 13. 

Акторське 

мистецтво і 

режисура 

українського 

театру першої 

половини ХІХ ст.  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

 

2 

Тема 14. 

Український театр 

на Західній 

Україні  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Всього годин: 24 24 50 4 

 

5. Теми семінарських занять  

 

№ 

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1. Зародки театру в іграх і обрядах (язичницько -

християнський театр).  
2 

2. Українське весілля як драматична гра. Український вертеп. 

Княжий театр.  
2 

3. Репертуар шкільної драми ХVІІ ст.  2 

4. Репертуар шкільної драми ХVІIІ ст.   

Вдосконалення техніки і музики в шкільному театрі  

(за поетикою М.  Сарбевського)  

2 

5.  Кріпацький театр на Україні: історія,  значення цього явища 

для становлення та розвитку професійного театрального 

мистецтва  

2 

6. Становлення професійного театрального мистецтва в 

Україні.  Діяльність перших російсько -українських, 

російсько-польсько-українських труп  

2 

7.  Поетичні та драматичні твори І.  П.  Котляревського:  

жанрові особливості та сценічне втілення у театрах 

України  

2 

8.  Прозові та драматичні твори Г. Ф. Квітки -Основ’яненка:  

жанрові особливості та сценічне втілення у театрах 

України  

2 

9.  Поетичні та драматичні твори Т. Г. Шевченка: жанрові  

особливості та сценічне втілення у теат рах України  
2 

10.  Драматичні твори першої половини ХІХ ст.  у репертуарі  

театрів України (В. Гоголь, М. Гоголь та ін.)  
2 

11. Найвизначніші акторські постаті в українському театрі  

першої половини ХІХ ст.  
2 
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12. Зародження і розквіт театрально -аматорського  руху. 

Діяльність перших українських „драматичних гуртків”  у 

Галичині.  

2 

 

8. Самостійна робота  

№ 

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1. Театральні елементи в календарно -обрядових дійствах  1 

2. Народні театральні видовища “Млин”, “Мельниця, Дід і 

Баба”, “Піп і Смерть”, “Коза”  
1 

3. Особливості кріпацького театру як явища (Шевченко та 

Щепкін про долю акторів -кріпаків).  Значення кріпацького 

театру для розвитку професійного театру в Україні.  

2 

4. Переробки польських, німецьких та інших творів на 

українську тематику. Поява перших комедій і драм з життя 

українського народу (п’єси В.Гоголя, І . Котляревського, Я. 

Кухаренка, К. Тополі та ін.).  

1 

5. Роль творчості І .  Котляревського вдля  української  

культури ХІХ –  ХХ ст.  
2 

6.  Сучасні постановки творів Т. Г. Шевченка і „шевченкіани” 

у театрах України та за кордоном.  
1 

7. Читання драматичних творів для обговорення на 

практичних заняттях  
42 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

 

Модуль 1. 

(поточне оцінювання) 

Модуль 2. 

(поточне тестування) 

 

 

Додаткові 

бали 
(Індивідуальна 

робота) 

 

Іспит 

 

Сума 

  

 

4 

 

 

50 

 

 

100 
п/з 

1 

п/з

2 

п/з 

3 

п/з

4 

 

... 

п/з 

10 

п/з 

11 

п/з 

12 

 

 

10  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

... 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). 

• максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на 

екзамені – 50 балів; 

• при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

Критерії успішності навчання. Результати складання іспитів (написання 

підсумкової комплексної контрольної роботи) оцінюються за шкалою балів, 
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еквівалентною чотирибальній шкалі (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, 

“незадовільно”). 

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

обсязі засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно та послідовно дав відповіді на 

всі питання, тісно пов’язує теорію з практикою, показує знання літератури, вміння 

самостійно аналізувати та тлумачити поняття пов’язані з редагуванням 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 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. 

 

Діагностика успішності навчання з навчальної дисципліни здійснюється на основі 

таких засобів, як питання до заліку, тестові завдання, пакети контрольних завдань 

для комплексної перевірки знань з дисципліни, написання наукової роботи тощо. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: 

  

90–100 балів – відмінно (А); 

81–89 – дуже добре (В); 

71–80 – добре (С); 

61–70 – задовільно (D); 

51–60 – достатньо (Е). 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  
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2001.  

2.  Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) /  

Ростислав Пилипчук  ;  Олександр Клековкін (передмова) ; [упорядкув.,  
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Львів,  2019.  

3.  Український драматичний театр: у 2 т.  Т.1.  –  К.: Наукова думка, 1967.  
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www.geocities.com,  

www.culture.allkiev.com.ua,  
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2 КУРС  

 

ІІІ семестр  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І ІІ.  УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ДРУГОЇ  

                                                  ПОЛОВИНИ  ХІХ СТ.  

 

ТЕМА 1. Історичні умови розвитку театру у другій половині ХІХ  ст.  

М. Кропивницький і театр (4).  

Театральне життя у другій половині ХІХ ст.  Адмiнiстративнi та цензурнi 

переслiдування українського театру царським урядом. Напіваматорські театральні  

гуртки 60–70-х років.  Від аматорства до закладення професійного театру  

Новий етап у розвитку української сцени –  створення „театру корифеїв”.  

Театральне життя у 80–90-их роках ХІХ ст.  та на початку ХХ ст.  

 Утвердження нових засобів сценічної виразності акт орського 

мистецтва ІІ пол. ХІХ ст.  М. Кропивницький (1840 –1910) –  актор характерних 

ролей, наступник театрально -естетичних принципів М.  Щепкіна.  

М. Кропивницький –  режисер та організатор театральної справи. 

Режисерська методологія,  ансамблевість, історична  достовірність у 

постановочному рішенні.  Реалізм в українському театрі.  Українські трупи під 

його керівництвом у 1882–1883, 1885–1888, 1888–1893, 1894–1900, 1900–

1903 рр. Місце М.  Кропивницького у творчих долях М.  Заньковецької,  

Л.  Ліницької,  братів Тобілевичів та ін.  

М. Кропивницький –  драматург. Безпосередній зв’язок драматургії з 

театральною практикою: оригінальні драми і комедії,  інсценізації творів  

І.  Котляревського, М.  Гоголя, Т.  Шевченка.  

 

ТЕМА 2.  М. Старицький і театр  (4).  

М.  Старицький (1840–1904) –  прозаїк,  поет, лібретист, організатор та 

режисер українського театру. Оригінальна драматургія та переробки -адаптації  

творів інших авторів для української  сцени. Лібрето до опер „Утоплена”, 

„Різдвяна ніч”, „Тарас Бульба”. М.  Старицький -перекладач: „Гамлет” 

В.  Шекспіра українською мовою та спроба першої постановки.  М.  Старицький 

як театральний педагог.  

М.  Старицький –  директор професійного українського театру. Трупи 

під його керівництвом: 1883–1885, 1885–1891 рр. Режисура М.  Старицького та 

започаткування режисури українського музично -драматичного театру.  

 

ТЕМА 3. Літературна творчість І.  Карпенка -Карого та його 

театральна діяльність спільно  з П. Саксаганським (4).  

І.  Карпенко -Карий  (Тобілевич)  (1845–1907) –  драматург, режисер, 

актор, організатор театральної  справи. Трупа І.  Карпенка -Карого та 

П.  Саксаганського (1890–1909): репертуарна політика, жанрово -стилістична 

палітра, виконавська манера її учасників.   

Творчий діапазон П.  Саксаганського -актора (1859–1940): від героїко -

трагедійних до комедійно -характерних  ролей. Режисерська робота 

П.  Саксаганського. Теоретичні праці з питань режисури та акторської  

майстерності : „Як я працюю над роллю”, „Лист до театральної молоді”,  „Лист 

до молодих режисерів”.  П.  Саксаганський як педагог.  

Становище українського професійног о театру у Російській імперії.  

(Доповідь на Першому всеросійському з’їзді театральних діячів) .  
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ТЕМА 4.М. Заньковецька –  велика українська акторка М.  Садовський 

–  видатний майстер української сцени (4). 

М.  Заньковецька (Адасовська) (1860 –1934) в контексті світових 

акторських імен: М.  Єрмолова, В.  Комісаржевська, Е.  Дузе, С.  Бернар.  

Діапазон М.  Заньковецької: від трагедійно -драматичних до комедійних ролей.  

Провідна акторська тема –  нещаслива доля жінки.  

М.  Заньковецька як громадський діяч .  Виступ на Першому  

всеросійському з’їзді сценічних діячів .  

М.  Заньковецька –  перша народна артистка УРСР. Присвоєння імені 

акторки першому національному театру.  

М.  Садовський (Тобілевич) (1856–1933) –  провідний діяч театру 

корифеїв,  актор, режисер, перекладач,  педагог. Ампл уа героя та реалізація 

його в історичному репертуарі (Сава Чалий, Назар Стодоля, Богдан 

Хмельницький).   

М.  Садовський у Галичині (1905).  М.  Садовський –  організатор 

першого стаціонарного українського театру в Києві (1907): репертуарна 

політика, режисура. Оперна режисура М.  Садовського.  

 

ТЕМА 5. Театр на західноукраїнських землях у 60 –70-х роках ХІХ 

ст. Найбільші досягнення театру товариства „Руська Бесіда” у 80 –90-х 

роках ХІХ ст. та початку ХХ ст.  (4).  

Історичні передумови української театральної  справи. Ст ворення 

професійного театру товариства „Руська Бесіда” під керівництвом 

Е.  Бачинського. Актори театру:  Т.  Бачинська, А.  Моленицький,  

А.  Вітошинський. Літературна, перекладацька, сценічна діяльність 

П.  Свєнціцького. М.  Кропивницький у Галичині.  Театр товариства „Руська 

Бесіда” під керівництвом І.  Біберовича та І.  Гриневецького –  „золотий 

період”. Європейська драматургія,  українські історичні драми, комедії у  

репертуарі театру.  

Заснування „Першого руського драматичного товариства” в Чернівцях 

у 1884  році.  Аматорська театральна діяльність на Закарпатті.  

 

ТЕМА 6. І.  Франко і театр  (4).  

І.  Франко (1856–1916) –  драматург, дослідник історії українського 

театру, театрознавець. Наукові праці „До історії українського вертепу”, статті  

„Наш театр”, „Руський театр” , „Уваги про галицько-руський театр”  та  ін.  

І.  Франко –  театральний критик.  

Новаторство драматургічного письма, конструювання конфлікту,  

образів у п’єсах „Украдене щастя”, „Учитель”, „Рябина”,  „Будка ч.  7”,  „Сон 

князя Святослава” та ін.  
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СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

 
 

Тема 

Кількість годин відведених на: 

Лекції Семінарські  

та практичні  

заняття 

 

Самостійну 

роботу 

 

Індивідуальну  

роботу 

ІІ КУРС, ІV  СЕМЕСТР 

Змістовий модуль ІІІ.                УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ДРУГОЇ  

                          ПОЛОВИНИ ХІХ СТ  

Тема 1.  

Історичні умови 

розвитку театру у 

другій половині 

ХІХ  ст.  

М.  Кропивницький 

і театр  

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Тема 2.  

М. Старицький і 

театр  

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

Тема 3.  

Літературна 

творчість 

І.  Карпенка -Карого 

та його театральна 

діяльність спільно 

з П.  Саксаганським  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

  Тема 4. 

М. Заньковецька –  

велика українська 

акторка  

М.  Садовський –  

видатний майстер 

української  

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 5. 

Театр на 

західноукраїнських 

землях у 60–70-х 

роках ХІХ ст.  

Найбільші 

досягнення театру 

товариства „Руська 

Бесіда” у 80–90-х 

роках ХІХ ст.  та 

початку ХХ ст  

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 6. 

І.  Франко і театр  

 

4 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

Всього годин: 24 24 62 4 

 

5. Теми семінарських занять  
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№ 

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1.  

 

Драматургія і театрально -організаційна діяльність 

М.  Кропивницького  
 

2 
Драматургія і театрально -організаційна діяльність М. 

Старицького  

2.  Драматургія І.  Карпенка -Карого  2 

3.  Актори театру корифеїв  2 

4. Українське театральне життя в Австро -Угорській імперії  2 

5. І.  Франко –  драматург, театральний критик та історик 

театру  
2 

6. Драматичні твори українських письменників другої  

половини ХІХ ст.  у репертуарі сучасних театрів України  
2 

 

8. Самостійна робота  

№ 

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1.  Естетичні принципи театру корифеїв та „акторська 

режисура” М.  Кропивницького.  
2 

2. Особливості режисерської манери М.  Старицького.  2 

3. Місце творчого спадку І.  Карпенка -Карого в українській 

національній культурі.  
2 

4. Театральний рух на Буковині та Закарпатті.  2 

5. Театрально -естетичні погляди І.  Франка та його оцінка 

сучасного театрального життя.  
2 

6. Місце драматургії І .  Карпенка-Карого у репертуарі  

сучасного українського театру.  
2 

7. Читання драматичних творів для обговорення на 

практичних заняттях  
50 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

 

Модуль 1. 

(поточне оцінювання) 

Модуль 2. 

(поточне тестування) 

 

 

Додаткові 

бали 
(Індивідуальна 

робота) 

 

Іспит 

 

Сума 

  

 

4 

 

 

50 

 

 

100 
п/з 

1 

п/з

2 

п/з 

3 

п/з

4 

 

... 

п/з 

10 

п/з 

11 

п/з 

12 

 

 

10  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

... 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: 
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90–100 балів – відмінно (А); 

81–89 – дуже добре (В); 

71–80 – добре (С); 

61–70 – задовільно (D); 

51–60 – достатньо (Е). 
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4.  Корифеї українського театру. Матеріали про діяльність театру 

корифеїв.  –  К., 1982.  

5.  Пилипчук Р. Я .  Становлення українського професіонального театру в 

Галичині (60-ті роки ХІХ  ст.) //  Просценіум. –  №  1 - 20/21. 

6.  Український драматичний театр: у 2 т.  –  К.: Наукова думка, 1967. –  

Т.1. 

7.  Франко І.  Руський театр в Галичині // Його ж .  Зібрання творів: У  50 т. 
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8.  Чарнецький С.  Нарис історії українського театру в Галичині.  –  Львів, 

1934. [або:  Його ж. Вибрані твори. –  К., 1954] . 

 

Інформація про твори українських письменників другої половини ХІХ ст. у 

репертуарі сучасних театрів України з інтернет -джерел: 

www.mincult.gov.ua/ukrrus.htm, www.virtep.org,  www.geocities.com, 

www.culture.allkiev.com.ua ,  www.bravotheater.kiev.ua ,  та ін.  

 

 

2 КУРС  

 

ІV семестр  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.  УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ПЕРШОЇ   

                                         ПОЛОВИНИ ХХ СТ. : 1906–1918 РР.  

 

ТЕМА 1. Український театр початку ХХ століття у контексті 

тогочасного європейського театрального процесу. (2)  

http://www.mincult.gov.ua/ukrrus.htm
http://www.virtep.org/
http://www.geocities.com/
http://www.culture.allkiev.com.ua/
http://www.bravotheater.kiev.ua/
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Велика театральна реформа кін. ХІХ –  поч. ХХ ст.,  естетичні 

напрямки розвитку та її діячі: А.  Антуан, К.  Станіславський, М.  Рейнгард,  

Ґ.  Крег, В.  Мейєрхольд. Набуток українського професійного театру –  традиції  

“театру корифеїв”. Перше десятиріччя ХХ ст. як період  зміни творчих 

поколінь в українському театрі: відхід М.  Старицького, М.  Кропивницького, 

І .  Карпенка -Карого, творча зрілість акторського покоління М.  Садовського -

М.  Заньковецької,  формування нової генерації митців,  заснування Української  

драматичної школи при музичній школі М.  Лисенка у Києві (1904).  Ідея 

“європеїзації” у діяльності першого українського стаціонарного театру під 

керівництвом М.  Садовського. Модерна українська драматургія: творчість 

Лесі Українки, О.  Олеся, В.  Винниченка.  

 

ТЕМА 2. Сценічна історія творів Лесі Українки. (2)  

Проблеми сценічного прочитання творів Лесі Українки сучасниками. 

Леся Українка в контексті розвитку українського театрального мистецтва ХХ 

ст. Твори Лесі Українки на галицькій сцені.  Львівський театр імені Лесі  

Українки 1939–1941 рр. видатні майстри сцени Львова у постановках за  

творами Лесі Українки. Постмодерні прочитання “Одержимої”,  “Оргії”.  

  

ТЕМА 3. Олександр  Олесь  і  театр. (2)  

Символізм як один із провідних стильових напрямків європейської 

культури початку ХХ століття. Філософські та естетичні засади символізму та 

обмежене порівняно з Європою його поширення в українській культурі.  

О.  Олесь –  представник символізму в українській драматургії.  

 

ТЕМА 4. Володимир  Винниченко  і  театр. (2)  

Постать В.  Винниченка в українській культурі ХХ ст. Життєвий шлях, 

політичні та мистецькі погляди В.  Винниченка. Впливи сучасної 

західноєвропейської драматургії на формування драматурга. Еволюція 

творчості В.  Винниченка від “критичного реалізму до модернізму”.  

В.  Винниченко біля витоків “інтелектуальної драми” в Україні.  Моделювання 

експериментальних ситуацій в драмах. Сценічна історія постановок творів  

В.  Винниченка в Україні та за кордоном.  

 

ТЕМА 5. Драматургія “перехідного типу”:  Б .  Грінченко, Л.  Яновські .  

(2) 

Місце Б.  Грінченка-драматурга у театральному процесі України 

початку ХХ століття. Сценічна історія драматичних творів Б.  Грінченка.  

Репертуарність творів у перші десятиліття ХХ століття та внесок у розвиток 

українського театрального мистецтва.  

Відображення у творчості Л.  Яновської притаманної  українським 

драматургам поч. ХХ ст. тенденції драматургічного пошуку від традиційної  

української мелодрами до форм філософської,  проблемної драми.  

 

ТЕМА 6. Драматургія “перехідного типу”: С.  Черкасенко. (2)  

Впливи творчості А.  Чехова, М .  Горького, М.  Метерлінка у перших 

творах С.  Черкасенка. Сценічна історія драматургії С.  Черкасенка,  

надзвичайна популярність у сучасників.  С.  Черкасенко –  театральний критик.  

 

ТЕМА 7 .  Перший український професійний стаціонарний театр –  

трупа М.  Садовського у Києві.  (2)  
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Соціально -політичні передумови виникнення першого українського 

стаціонарного професійного театру. Шлях його становлення. Мистецька 

програма. Національна класика на сцені театру М.  Садовського, перекладна 

драматургії,  постановки сучасних укра їнських драматургів,  музичний 

репертуар трупи, постановки європейської музичної класики та творів 

сучасних українських композиторів.  Діяльність Леся Курбаса у театрі  

М.  Садовського. Кризові явища в колективі напередодні першої світової  

війни. Вихід групи акторів на чолі з І .  Мар’яненком.  

 

ТЕМА 8 .  Театральні трупи початку ХХ століття. (2)  

Трупа Д. Гайдамаки (1897–1917).  Д.  Гайдамака –  вихованець школи. 

М.  Кропивницького. Склад трупи:  актори, хор, оркестр. Особлива 

“музичність” трупи та репертуару. Трупа О.  Суслова (1898–1909).  

Контрастний репертуар: від української  класики до найдешевших переробок й 

одноденок. Успішна гастрольна діяльність в Україні та Росії. Трупа 

О.  Суходольського (1898–1918).  Вихід з трупи О.Суслова. Організаційна  

структура: актори та хор;  зміни форм керівництва: товариство -антрепиза.   

Трупа Л.  Сабініна (1907–1920).  Нові  для української сцени постановки:  

“Урієль Акоста” К.  Гуцкова, “Живий труп” М.  Кропивницького. Участь 

М.  Кропивницького. М.  Заньковецької у гастролях театру.  

 

ТЕМА 9-10 .  Театр в Галичині на рубежі ХІХ –  поч. ХХ століття. (4 )  

Соціально -політичні умови розвитку театру на зламі ХІХ –ХХ ст. 

Драматургічна криза у театрі Галичини в перші роки ХХ ст. Творчість 

А.  Крушельницького та Л.  Лопатинського. Театр товариства “Руська бесіда” 

1900-1905 рр. Участь М.  Садовського та М.  Заньковецької у роботі трупи. 

Йосип Стадник на чолі театру “Руська бесіда” (1906 –1913).  Розвиток оперного 

жанру, оперети. Акторський склад театру. В.  Юрчак –  провідний актор трупи.  

С.  Чарнецький про талант В.  Юрчика. Катерина Рубчакова –  “галицька 

Заньковецька”. Й.  Стадник –  актор. Відхід Й.  Стадника з театру. Керівництво 

С.  Чарнецького. Розкол театру. “Український людовий театр під управою 

Василя Коссака” 1915 р.  та “Тернопільські театральні вечори” під 

керівництвом  Леся Курбаса.    

 

ТЕМА 11-12 .  Лесь Курбас і початок його театральної діяльності. ( 4) 

Родина Леся Курбаса. Дитинство та юність. Театральні враження під час 

навчання у Відні.  Макс Рейнгардт, Йозеф Кайнц, Елеонора Дузе, Ж.  Муне -

Сюллі –  джерела формування нов ітнього театрального світогляду майбутнього 

режисера -реформатора. Лесь Курбас у Львові.  Аматорська діяльність у 

Львівському університеті.  Діяльність у театрі “Сокола”. “Гуцульський театр” 

Гната Хоткевича. Лесь Курбас –  актор театру товариства “Руська бесіда”.  

Оточення. Репертуар. Здобутки.  

 

ТЕМА 13 .  Гнат Хоткевича та “Гуцульський театр”. ( 2)  

Г.  Хоткевича –  культурний та громадський діяч, письменник, 

фольклорист, етнограф, композитор, артист, режисер. Драматургічна 

діяльність Г.  Хоткевича. Трилогія “Лихоліття”, “Вони”, “На залізниці” –  

“криваві враження” від подій революції 1905 року. Цикл історичних п’єс: “О 

полку Ігоревім”, “Рогнідь”, “Богдан Хмельницький”. Початки діяльності  

“Гуцульського театру”. Постановка “Верховинців” Ю.  Коженьовського.  

Гастролі в Карпатах, у Кракові,  Львові.  Засади роботи колективу над  
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постановками. Твори створені Г.  Хоткевичем для “Гуцульського театру”:  

“Гуцульський рік”,  “Непросте”, “Прахтикований жовнір”, “Довбуш”.  

 

ТЕМА 14 .  Стрілецький театр (1916–1918) –  унікальне в історії  

світового театру мистецьке явище. (2) 

Перша світова війна та припинення діяльності товариства “Руська 

бесіда”. Театрально -організаційна діяльність Василя Коссака. Обрання 

А.  Будзинвського керівником театру товариства “Руська бесіда” 1916 р.  

Легіон УСС та його культурно-просвітницька діяльність –  актори-стрільці.  

Репертуар трупи за участю усусусів: від побутової та історичної української  

драматургії І .  Карпенка -Карого до п’єс А.  Шніцлера, Е.  Ростана та 

А.  Стрінберга. Збагачення трупи частиною акторів “Тернопільськ их 

театральних вечорів” –  І.  Рубчак, М.  Бенцаль, Г.  Юрчикова, А.  Осиповичеві.  

Значення діяльності стрілецького театру.  

 

 ТЕМА 15-16 .  Перші українські державні театри 1917 –1919 рр. (4) 

Політичні умови створення перших державних українських театрів.  

Лютнева  революція 1917 р. ,  Українська Центральна Рада (4 березня 1917 р.).  

Державна політика нового уряду в царині культури та мистецтва. Комітет 

українського національного театру, його діяльність. Створення Першого 

зразкового Українського національного театру у Києві (1917).  Основа 

новоствореного театру, акторський склад, режисери. Театральна Рада та її  

діяльність. “Спеціалізація” державних театрів,  робота над створенням 

Оперного театру та Державного українського драматичного. Створення 

Державного драматичного те атру. Його творча програма та її втілення.  

Олександр Загаров на чолі театру. Дії радянської влади у березні 1919 р.  щодо 

перейменування та реорганізації Державних українських театрів.   

 

ТЕМА 17-18 .  “Молодий театр”. (4) 

Ґенеза “Молодого театру”. Організацій ні принципи: товариство на вірі. 

Учасники театру –  випускники музично -драматичної  школи імені М.  Лисенка.  

Стаття “Молодий театр” Леся Курбаса як програмний документ 

новоствореного колективу. Основні засади молодотеатрівців: оновлення 

естетики, репертуару українського театру.  

 

ТЕМА 19. Перші постановки “Молодого театру” : формування 

естетики. (2)  

 

Перші постановки театру: “Базар” та “Чорна Пантера і Білий Ведмідь” 

В.  Винниченка, “Молодість” М.  Гальбе, вечір драматичних етюдів О.  Олеся,  

“Йоля” Ю.  Журавського. Діяльність театру у другій половині 1918 –  на 

початку 1919 рр. Драматургія Лесі Українки (“У пущі”),  Ф.  Грільпарцера 

(“Горе брехунові”),  Г.  Ібсена (“Доктор Штокман”).  

 

ТЕМА 20. “Цар Едіп” –  пошук нової форми, епічного театру(2)  

“Цар Едіп” –  пошук нової форми, епічного театру. Значення “Молодого 

театру” в історії українського театру.  

 

 

 

 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 
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Тема 

Кількість годин відведених на: 

Лекції Семінарські  

та практичні  

заняття 

 

Самостійну 

роботу 

 

Індивідуальну  

роботу 

ІІІ КУРС, V СЕМЕСТР 

Змістовий модуль І.           УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ПЕРШОЇ  

          ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: 1906 -1918 РР 

Тема 1.  

Український театр 

початку ХХ століття у 

контексті тогочасного 

європейського 

театрального процесу.  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

Тема 2.  

Леся Українка і театр .  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 3.  

Олександр  Олесь і 

театр  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 4.  

Володимир  Винниченко 

і театр  

 

2 

 

2 

 

1 

 

  Тема 5. 

Драматургія 

“перехідного типу”: 

Б.  Грінченко, 

Л.  Яновські,   

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

  Тема 6 

Драматургія 

“перехідного типу”:  

С.  Черкасенко  

 

2 

 

2 

  

Тема 7. 

Драматургія 

Б.  Грінченка і театр  

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

Тема 8. 

Драматургія 

Любові  Яновської і 

театр  

 

2 

 

2 

 

1 

 

Тема 9. 

Драматургія 

С.  Черкасенка і театр  

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Тема 10. 

Перший український 

професійний 

стаціонарний театр –  

трупа М.  Садовського у 

Києві.  

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 11. 

Театральні трупи 

 

2 

 

2 

 

1 
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початку ХХ століття   2 

Тема 12-13. 

Театр в Галичині на 

рубежі ХІХ –  поч. ХХ 

століття  

 

4 

 

4 

 

1 

Тема 14. 

Лесь Курбас і початок 

його театральної 

діяльності  

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 15. 

Гнат Хоткевич та 

“Гуцульський театр”  

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

Тема 16. 

Стрілецький театр 

(1916–1918) –  

унікальне в історії 

світового театру 

мистецьке явище  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Тема 17.  

Перші українські 

державні театри 1917–

1919 рр.  

 

2 

 

2 

 

1 

Тема 18. 

“Молодий театр”  

 

2 

2  

1 

 

2 

Тема 19. 

Перші постановки 

“Молодого театру” : 

формування естетики.  

 

 

2 

 

2 

  

Тема 20. 

“Цар Едіп” –  пошук 

нової форми, епічного 

театру  

 

2 

 

2 

  

Всього годин: 40 40 62 6 

 

5. Теми семінарських занять  

№ 

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1.  Леся Українка і театр.  4 

2. Драматургія О.  Олеся і театр.  4 

3.  Драматургія В.  Винниченка і театр.  4 

4. Драматургія Б.  Грінченка і театр.  4 

5. Драматургія Любові Яновської і театр.  6 

6. Драматургія С.   Черкасенка і театр.  6 

7. Перші українські державні театри 1917 –1919 рр.  6 

8. “Молодий театр”  6 

 

8. Самостійна робота  

№ Назва теми  Кількість 
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з/п  годин  

1.  Драматургія корифеїв та сучасників в оцінці Лесі 

Українки  
2 

2. О.  Олесь в українському театрі ХХ ст. Досвід сценічних 

прочитань на львівській сцені.  
2 

3. Особливості драматургічного письма В.  Винниченка,  

сценічність його творів.  
2 

4. Герої,  конфлікти, сценічні особливості п’єс С.  Черкасенка  2 

5. Значення “Молодого театру” в історії українського театру.  4 

6. Читання драматичних творів для обговорення на 

практичних  заняттях  
50 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

 

Модуль 1. 

(поточне оцінювання) 

Модуль 2. 

(поточне тестування) 

 

 

Іспит 

 

Сума 

  

 

50 

 

 

100 

п/з 

1 

п/з

2 

п/з 

3 

п/з

4 

 

... 

п/з 

18 

п/з 

19 

п/з 

20 

 

 

10  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

... 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: 

  

90–100 балів – відмінно (А); 

81–89 – дуже добре (В); 

71–80 – добре (С); 

61–70 – задовільно (D); 

51–60 – достатньо (Е). 
 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

 

1. Український драматичний театр. – Т. 1. – К., 1967. 

2. Український драматичний театр. – Т. 2. – К., 1959. 

3. Записки НТШ. Праці театрознавчої комісії. – Т. ССХХХVІІ (1999); Т. CCXLV 

(2003); Т. CCLIV (2007). 

4. Антонович Д. Триста років українського театру. – Львів, 2001. 

5. Боньковська О. Львівський театр товариства «Українська бесіда». 1915-1924. – 

Львів: Літопис, 2003. 

6. Василько В. Микола Садовський та його театр. – К., 1962. 

7. Веселовська Г. Театральні перехрестя Києва 1900-1910-х рр..: 

(Київ. театр. модернізм): Монографія. – 2-е вид., випр. і допов. – К., 2007. 

8. Волицька І. Театральна юність Леся Курбаса. – Львів, 1995.  

9. Вороний М. Театр і драма: Зб. статей. – К., 1989. 

10. Красильникова О. Історія Українського театру ХХ сторіччя. – Львів, 1999. 
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11. Курбас Л. Філософія театру. – Харків, 2001.  

12.Петлюра С. Статті. – К., 1996. 

13.Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. – Львів, 1934. 

 

Інформація про твори українських письменників кінця ХІХ –  початку ХХ  ст. у 

репертуарі сучасних театрів України з інтернет -джерел:  

www.mincult.gov.ua/ukrrus.htm, www.virtep.org,  www.geocities.com, 

www.culture.allkiev.com.ua , www.bravotheater.kiev.ua ,  www.rusdram.kiev.ua,  

www.artportal.org.ua,  www.lviv.nezabarom.com.ua,  

www.kharkov.nezabarom.com.ua, www.theatre. -kharkov.ua,  

www.berezillia.com.ua, www.zholdak.relc.com/offer.htm та ін.  

 

 

3 КУРС  

V семестр  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V.  УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ПЕРШОЇ  

                                         ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: 1918–1939 РР.  

 

ТЕМА 1. Пошук модерного українського театру: “Кийдрамте” .  (6) 

Виникнення київського драматичного театру –  “Кийдрамте” (квітень 

1920 р.).  Праця режисерів Василька,  Долини ,  Курбаса над модернізацією 

репертуару українського театру : “Макбет” В.  Шекспіра, “Ревізор” М.  Гоголя,  

“Білі гвоздики” А.  Доде, “Нора” Г.  Ібсена.  

Курбасівська інсценізація поеми Т.  Шевченка “Гайдамаки” (10  березня 

1920 р.) як продовження експресіоністичних шукань митця -експериментатора. 

Синтез “великої поезії” та експресивної сценічної форми. Роль і місце 

інсценізації в історії українського театру в першій та другій половині ХХ  ст.  

 

ТЕМА 2. Мистецьке  об’єднання “Березіль” .  Київський  (1922–1926) 

та Харківський  (1926–1933) періоди. (6) 

Мистецьке об’єднання “Березіль” (березень 1922  р.) як 

соціокультурний феномен. Відкриття театру в Києві (7 листопада 1922  р.) та 

створення Другої театральної майстерні (3 0 грудня 1922  р.).  Співпраця з і  

сценографом -конструктивістом  В.  Меллером. Робота театру як мистецької  

майстерні з різними стилями, тематикою, вихованням молодих режисерів.   

“Березіль” як невпинний рух уперед. Від політично -маніфестативного 

“Жовтня” через експресіоністичний “Газ” Г.  Кайзера, конструктивістського 

“Джіммі Гіггінса” до авторського філософського театру. Нова редакція 

“Гайдамаків”.  Творчий тандем Л.  Курбас –  М.  Куліш –  В.  Меллер. Спектаклі  

за творами М.  Куліша: “Народний Малахій” (1928),  “Мина Ма зайло” (1929),  

“Маклена Граса” (1933) та ін.  Курбасівське “перетворення” драматургії:  

“Диктатура”  (1930) І.  Микитенка.  

 

ТЕМА 3. “Смерть модерного українського театру”. Останній період 

життя Л.  Курбаса.  (6) 

Розпал “радянсько -селянської війни”, наступ на українську 

інтелігенцію –  перша хвиля політичних репресій (“розстріляне відродження”) .  

Суд над Л.  Курбасом та театром “Березіль” (5  вересня 1933 р.) за 

“формалізм”, “відірваність від радянського життя”, “націоналістичні  

тенденції”.  Усунення Курбаса від керів ництва театром.  

http://www.mincult.gov.ua/ukrrus.htm
http://www.virtep.org/
http://www.geocities.com/
http://www.culture.allkiev.com.ua/
http://www.bravotheater.kiev.ua/
http://www.rusdram.kiev.ua/
http://www.artportal.org.ua/
http://www.lviv.nezabarom.com.ua/
http://www.kharkov.nezabarom.com.ua/
http://www.theatre.-kharkov.ua/
http://www.berezillia.com.ua/
http://www.zholdak.relc.com/offer.htm
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Праця Курбаса у Державному єврейському театрі у Москві під 

керівництвом Міхоелса (“Король Лір”, 1933).  Арешт та заслання. 1934 -

1937 рр. –  театрально -аматорська діяльність у Соловецьких таборах. 

3 листопада 1937  р. – Курбаса розстріляли в урочищі Сандомир. У 1934 р. 

“Березіль” перетворено  на Харківський театр ім.  Т.  Шевченка  (з 1935  р.)  та 

взято “курс на зближення з іншими радянськими театрами” .  

 

ТЕМА 4. Театральні процеси та явища на західноукраїнських 

землях .  (6) 

Діяльність Львівського театру товариства “Українська бесіда” (1915 –

1924).  Традиційний театр: реалістично -натуралістичний стиль  вистав  

О.  Загарова, музично-драматична специфіка постановок Й.  Стадника та спроби 

модернізації театру через репертуар.   

Пошук нової мови у західноукра їнському музично -драматичному 

театрі: українська оперета –  Театр ім.  І.  Тобілевича (1928–1938),  “сальонові  

комедії”,  українська музична комедія,  ревю –  театри Йосипа та 

Яреми  Стадників,  львівські театри “Цвіркун”  (1931–1938),  “Богема” та  ін.  

Модерні різностильові пошуки режисера В.  Блавацького: від 

неоромантизму та неореалізму, через експресіонізм та конструктивізм, 

риторику політичного театру до витворення метамови “монументального 

театру” (Молодий театр “Заграва”(1931 –1938)).  Відродження релігійного 

театру у ХХ  ст. Співпраця з драматургом Г.  Лужницьким та художником 

Л.  Боровиком. Український народний (національний)  театр 

ім.  І. Котляревського(1938–1939).  

Театр М.  Певного на Волині (Луцьк) та мандрівні українські трупи.  

Театральне життя Закарпаття: режисерські практики М.  Садовського ,  

М.  Аркаса, Я.  Барнича  та  ін.  

 

ТЕМА 5. Експресіонізм у практиці українських театрів.  (6) 

Твори драматургів -експресіоністів у репертуарі українського театру 

першої третини ХХ  ст.: А.  Стрінберг, Ф.  Ведекінд, Г.  Кайзер, Е.  Толлер та ін.   

Від символізму до експресіонізму –  у сценічній практиці “Молодого 

театру”. Експресіоністичний відтінок “Царя Едіпа” Софокла. Продовження 

пошуків у діяльності “Кийдрамте” та “Березоля” . “Іван Гус” (за 

Т.  Шевченком) –  “перша експресіоністична вистава у тодішній Росії”.  Відхід 

Курбаса від естетики експресіонізму під кінець 1923  р. та відгомін її у працях 

молодих режисерів -березільців (“Ми ще живі” Е.  Толлера, 1927; “Ділова 

людина” В.  Газенклевера, 1928/1929).  

Експресіонізм  та конструктивізм  у  ранній діяльності Театру  

ім.  І. Франка: шевченківські вистави Г.  Юри, ексцентрика та клоунада 

Б .  Глаголіна тощо.  

Експресіоністично -конструктивістські  постановки В.  Блавацького: 

“Мина Мазайло” М.  Куліша (Театр ім.  І. Тобілевича, 1930),  “Земля” за 

В.  Стефаником (“Заграва”, 1933),  “Ой, не ходи, Грицю” М.  Старицького 

(“Заграва”, 1934) та ін.  

 

ТЕМА 6. Театральне життя УРСР у другій пол.  1930-х  рр . : 

історичний синхронний зріз.  (6) 

Політичні репресії та “боротьба за радянське мистецтво”. Штучне 

завуження жанрово-стилістичного спектру репертуару українського театру до 

“єдиного методу”. Одержавлення і стаціонування українських мандрівних 

колективів: Харківський червонозаводський театр –  у м. Сталіно (тепер –  
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Донецьк),  Театр ім.  М.  Заньковецької –  в Запоріжжі, Театр ім.  І. Франка –  у 

Києві тощо. Діяльність Харківського театру ім.  Т.  Шевченка.  

“Визволення” західноукраїнських земель у 1939  р. Утворення з  

Українського народного театру ім.  І.  Котляревського та акторів інших 

мандрівних труп –  Українського театру ім. Лесі Українки (19 39–1941).  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІ.  УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ДРУГОЇ  

                                         ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: 1939–1991 РР.  

 

 

ТЕМА 1. Український театр у період Другої світової війни. (2) 

Культурно -політичні реформи радянської влади на “визволених” 

західноукраїнських землях. Початок радянсько -німецької війни. Евакуація 

українських радянських театрів.  

Реформи нацистської влади. Театр окупованої України (ТОУ): перший період – 

становлення (1941 – поч. 1942), другий – стабілізація, третій – перелом на фронті, підготовка 

до евакуації (1943–1944). Масовий театрально-аматорський рух, конкурси хорів та 

драматичних гуртків. Діяльність професійних театрів на території окупованої України. 

Поширення явища  театрів “малих форм”. 

 

ТЕМА 3. “Мистецький метеор” –  Львівський оперний театр (1941 -

1944).  (2)  

Діяльність Українського театру у Львові – Львівського оперного театру (ЛОТ).  

Робота оперної, балетної, оперетової та драматичної секцій. Львів як осередок 

всеукраїнського національного життя під час окупації. Театральний “менеджмент” ЛОТ-у 

(на прикладі “Тріумфу прокурора Дальського”). Шедеври світової драматургії, національна 

класика, сучасні українські музичні комедії, українські оперети, антирадянська драматургія, 

героїчно-історичні п’єси – у репертуарі ЛОТ-у. Робота різних режисерів, вироблення 

різноманіття стилів.  

Прапрем’єра “Гамлета” В. Шекспіра на українській сцені (21 вересня 1943 р.). 

Співпраця режисера Й. Гірняка та В. Блавацького – Гамлета. 

 

ТЕМА 3. Українські радянські театри в евакуації.  Театральні  

фронтові бригади. (2)  

Переміщення українських державних театрів у Сибір, на Закавказзя, в Казахстан, 

Узбекистан. Діяльність колективів Київського театру ім. І. Франка, Харківського театру 

ім. Т. Шевченка, Запорізького театру ім. М. Заньковецької та ін. на інших національних 

сценах та іншими мовами (російською, узбецькою тощо). Ташкентська театральна студія 

українського театру (А. Бучма). 

Українські актори на “фронтових сценах”. Спогади про подвиги артистів. 

Ідейно -тематичний спектр репертуару: українська історично -побутова класика 

та п’єси на злобу дня. Драматургія О.  Корнійчука.  

  

ТЕМА 4. Естетика соцреалізму у драматургії та діяльності українських 

театрів. (2) 

Український театр у повоєнні роки. Продовження політичних репресій. Особливості 

української радянської драматургії та театрального мистецтва 1940–1950-х рр.  – естетика 

соцреалізму та принцип безконфліктності (добрий герой – ще кращий герой). 1946 р. – низка 

наказів всесоюзного рівня: про репертуар театрів, про нову радянську драматургію. 

Табуйованість теми жаху війни, хвиля творів про переможну і справедливу війну 
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радянського народу проти німецько-фашистських загарбників. 1951–1952 рр. – розправа 

над критиками теорії безконфліктності. 

1951 р. – Декада українського мистецтва у Москві: виступи Київського театру 

ім. І. Франка, Київського російського театру ім. Лесі Українки, Харківського театру 

ім. Т. Шевченка, Львівського театру ім. М. Заньковецької. “Націоналістичний колорит” у 

практиці українських театрів. 

 

ТЕМА 5. Українські театри в еміграції (після 1944 р.): Німеччина, Австрія, 

США та ін. (2) 

Евакуація українських національних митців у недоступні для 

радянських військ зони Німеччини, Австрії тощо (статус “ДіПі -персон”,  

“переміщених”).  Ансамбль українських артистів (АУА) і Таборова рада 

(голова –  В.  Блавацький) у містечку Аузбург (“Американська зона”, Баварія).  

Режисерські роботи В.  Шашаровського, Б.  Паздрія та ін.  Відновлення 

репертуару ЛОТ -у та “Заграви”. Образ німця у виставі “Ворог” Ю.  Косача  у  

постановці В.  Блавацького (1946).  Переїзд у Регенсбург. “Ант ігона” Ж.  Ануя. 

1949 р. –  переїзд до США (Філадельфія) .  Проблеми адаптації та виживання.  

Діяльність колективів під керівництвом Йосипа Гірняка та Олімпії 

Добровольської  в Австрії та США (Нью -Йорк, 1949–1951; 1953–1956 рр.).  

“Зайві люди” (за “Санаторійною з оною” В.  Винниченка) у постановці  

Й.  Гірняка. “Примари” Г.  Ібсена у режисурі О.  Добровольської –  остання 

постановка в Європі.  Книга Й.  Гірняка “Народження і смерть українського 

модерного театру” (англ.).  

 

ТЕМА 6. Театральне життя  у добу “шістдесятництва” та рухів на захист 

прав людини: репертуар, режисери, актори, нові теми та ідеї.  (2) 

Рух на захист прав людини, суспільно-культурний резонанс та політичні процеси 

проти “шістдесятників”. Езопівська мова вистав на українських сценах, критика суспільних 

вад та викриття злочинів радянської історії. Реабілітація культурних діячів, повернення 

заборонених імен в українську культуру. Масові спроби відродження Курбасівських 

традицій – серія постановок “Гайдамаків”. Повернення у репертуар українських театрів 

драматургії М. Куліша.  

Відхід покоління учнів та однодумців Курбаса та прихід нової генерації митців: 

С. Данченко, М. Резникович та ін. Створення студій при театрах та виховання нового 

покоління акторів (Б. Ступка, Л. Кадирова, Б. Козак, Н. Лотоцька). Нові теми та 

загальнолюдські ідеї у молодій радянській драматургії. 

 

 

ТЕМА 7. Творчість режисера Сергія Данченка: загальнолюдські  

етично-естетичні орієнтири. (2)  

 Життя і творчість Сергія Данченка. Європеїзація та інтелектуалізація українського 

театру. Львівський період: Перший український театр для дітей та юнацтва; Львівський 

академічний драматичний театр ім. М. Заньковецької. Легендарні спектаклі: “Маклена 

Граса” М. Куліша (1967), “Річард ІІІ” В. Шекспіра (1974), “Прапороносці” за О. Гончарем 

(1975, музика В. Івасюка), “Украдене щастя” І. Франка (1976) та ін. Правдивість 

театрального мистецтва під час Брежнєвських репресій. 

Київський період: Київський академічний драматичний театр ім. І. Франка. 

Відтворення “Украденого щастя” І. Франка на київській сцені (1979). Національний дух та 

постмодерна форма постановок “Енеїда” за І. Котляревським, “Майстер і Маргарита” за 

М. Булгаковим. “Візит старої дами” (1983) як маніфест – зривання масок із радянського 

“добропорядного” суспільства. 
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ТЕМА 8. Нова хвиля в українській сценографії: Мирон  Кипріян, 

Данило  Лідер та ін. (2)  

Перехід в українському театральному мистецтві середини ХХ  ст. від 

декорації до сценографії.  Відродження перерваної української стенографічної  

традиції (Екстер, Бойчук, Петрицький, Меллер).   

Життя і творчість  М. Кипріяна. 1957 р. – М.  Кипріян головний художник 

Львівського театру ім. М. Заньковецької. “Король Лір” В. Шекспіра, “Гайдамаки” за 

Т. Шевченком, “Ісус, син Бога Живого” В. Босовича: відчуття національного та 

загальнолюдського мікро- та макро-космосу. 

Життя і творчість Д. Лідера. Діалог з простором та інтуїтивне відчуття руху матерії у 

стенографічній практиці художника. 1965 р. – Д. Лідер  головний художник Київського 

театру ім. І. Франка. “Тев’є-Тевель” за Ш. Алейхемом як еталон сучасного стенографічного 

мистецтва. 

 

ТЕМА 9. Мистецькі процеси в українському театрі 1980 -х  рр. (4)  

Мистецька мова українського театру 1980-х років. Нові позавербальні виражальні 

засоби сценічного мистецтва у практиці молодих режисерів. Режисерські роботи 

В. Кузьменка-Делінде, М. Нестантінера, В. Малахова, В. Шулакова та ін. Критика сучасного 

суспільства у практиці старших режисерів. 

Синхронний огляд-зріз репертуару: Національного академічногой українського 

драматичного театру ім. Івана Франка, Донецького академічного українського музично-

драматичного театру ім. Артема, Харківського академічного українського драматичного 

театру ім. Т. Шевченка, Національногой академічного українського драматичного театру 

ім. Марії Заньковецької. Естетичні принципи режисерської роботи А. Бабенко. Репертуарна 

політика художнього керівника  театру ім. М. Заньковецької Ф. Стригуна. 

 

 

 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

 
 

Тема 

Кількість годин відведених на: 

Лекції Семінарські  

та практичні  

заняття 

 

Самостійну 

роботу 

 

Індивідуальну  

роботу 

ІІІ КУРС, VІ   СЕМЕСТР 

Змістовий модуль V.              УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ПЕРШОЇ  

                                     ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: 1918–1939 РР.   

Тема 1.  

Пошук модерного 

українського театру: 

“Кийдрамте”  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Тема 2.  

Мистецьке 

об’єднання 

“Березіль”. 

Київський (1922–

1926) та 

Харківський (1926–

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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1933) періоди  

Тема 3.  

Микола  Куліш і 

театр  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 4.  

“Смерть модерного 

українського 

театру”. Останній 

період життя 

Л.  Курбаса  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

  Тема 5. 

Філософія театру 

Леся Курбаса  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

Тема 6. 

Театральні процеси 

та явища на 

західноукраїнських 

землях  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

Тема 7. 

Григір  Лужицький і 

театр  

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

Тема 8. 

Модернізм у 

західноукраїнському 

театрі: 

“монументальний 

театр” Володимира 

Блавацького  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Тема 9. 

Експресіонізм у 

практиці 

українських театрів  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

Тема 10. 

Іван Кочерга і театр  

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

Тема 11. 

Театральне життя 

УРСР у другій 

пол.  1930-х  рр.: 

історичний 

синхронний зріз  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

Тема 12. 

Поліфонічність 

української драматургії 

та театрального життя 

другої чверті ХХ ст. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

Тема 13.      
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Український театр у 

період Другої світової 

війни 

 

2 

 

 

 

 

1 

Тема 14.  

“Мистецький 

метеор” –  

Львівський оперний 

театр (1941–1944)  

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 15.  

Ідейно -тематичний 

зріз репертуару 

театру окупованої 

України  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Тема 16.  

Українські 

радянські театри в 

евакуації.  

Театральні фронтові 

бригади  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

  Тема 17. 

Естетика соцреалізму у 

драматургії та 

діяльності українських 

театрів 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 18. 

Українська 

радянська 

драматургія 1940-

1950-х рр.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 19. 

Українські театри в 

еміграції (після 1944 р.): 

Німеччина, Австрія, 

США та ін. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 20. 

Український театр в 

діаспорі (після 1944 р.): 

проблеми адаптації та 

виживання 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Тема 21. 

Театральне життя  у 

добу “шістдесятництва” 

та рухів на захист прав 

людини: репертуар, 

режисери, актори, нові 

теми та ідеї 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

Тема 22. 

Українська радянська 

драматургія у добу 

“шістдесятництва” 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

Тема 23.     
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Творчість реж. 

Данченка: 

загальнолюдські 

етично-естетичні 

орієнтири  

 

 

2 

  

 

1 

Тема 24. 

Естетично-етичні 

досягнення 

українського театру 

1970–1980-х: 

режисерські роботи 

С.  Данченка 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Тема 25. 

Нова хвиля в 

українській 

сценографії: 

Мирон  Кипріян, 

Данило  Лідер та ін.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема 26. 

Художник в 

українському театрі 

ХХ  ст.: 

традиційність і 

новаторство  

 

 

 

1 

  

 

 

2 

 

Тема 27. 

Мистецькі процеси 

в українському 

театрі 1980 -х  рр.  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

Всього годин: 40 40 62 6 

 

5. Теми семінарських занять  

 

№ 

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1.  Українська національна класика на сцені “Кийдрамте”  2 

2. Микола  Куліш і театр  2 

3.  Філософія театру Леся Курбаса.  2 

4.  Григір  Лужицький і театр  2 

5. Модернізм у західноукраїнському театрі: “монументальний 

театр” Володимира Блавацького  
2 

6. Іван Кочерга і театр  2 

7. Поліфонічність української драматургії та театрального життя другої 

чверті ХХ ст. 
2 

8. Ідейно -тематичний зріз репертуару театру окупованої  

України  
2 

9. Українські радянські театри в евакуації : спогади артистів  2 

10. Українська радянська драматургія 1940–1950-х рр.  2 

11. 

 

Український театр в діаспорі (після 1944 р.): проблеми адаптації та 

виживання 
2 
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12. Українська радянська драматургія у добу “шістдесятництва” 2 

13. Естетично-етичні досягнення українського театру 1970–1980-х: 

режисерські роботи С.  Данченка 
2 

14. Художник в українському театрі ХХ  ст.: традиційність і 

новаторство  
2 

15. Мистецькі процеси 1980 -х  рр.: шляхи та пошуки шляху  2 

 

9. Самостійна робота  

№ 

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1.  Герої,  конфлікт, сценічні особливості вистави 

“Гайдамаки” на сцені “Кийдрамте”  
2 

2. Драматургія М.  Куліша на сцені Театру ім.  І.  Франка та 

“Березоля”: національна специфіка, символістичне 

прочитання образів,  сценічність.  

2 

3. Літературна творчість та поетичний світ М.  Куліша 2 

4. “Березіль” як культурний феномен  2 

5. Літературно -театральна діяльність Г.  Лужницького  2 

6. І.  Кочерга –  театральний критик  2 

7. 

 

Рейтинг п’єс у репертуарі українського театру під час 

війни  
2 

8. Роль і місце національної класики для збереження 

української культури в еміграції  
2 

9. Ідейно -тематичний спектр постановок театрів Й.  Гірняка  2 

10. Аналіз “Вертепу” Г. Чубая 2 

11. Постмодернізм і традиційний український театр кінця ХХ ст. 2 

12. Діяльність театрів-студій у Львові 1980-х  рр.  2 

13. Читання драматичних творів для обговорення на 

практичних заняттях  
38 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

 

Модуль 1. 

(поточне оцінювання) 

Модуль 2. 

(поточне тестування) 

 

 

Залік 

 

Сума 

  

 

10 

 

 

100 
п/з 

1 

п/з

2 

п/з 

3 

п/з

4 

 

... 

п/з 

18 

п/з 

19 

п/з 

20 

 

 

30  

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

... 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: 

  

90–100 балів – відмінно (А); 

81–89 – дуже добре (В); 
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71–80 – добре (С); 

61–70 – задовільно (D); 

51–60 – достатньо (Е). 
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8. Гайдабура В. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941-1944. Долі митців. 

– К.: Факт, 2004. 

9. Григор Лужницький: Український театр. Наукові праці, статті, реценції: 

Збірник праць. – Львів, 2004. – Т.1. (Наукові праці); Т. 2. (Статті, рецензії). 

10. Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього / Мал.. С. Маслобойщикова. 

– К.: Факт, 1998. 

11. Кошелінська М. Драми Григора Лужицького „Ой, зійшла зоря над Почаєвом” 

та „Голгота” у сценічній практиці галицького українського театру „Заграва” 

(1933-1938) // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – 

Львів, 2005. – Вип.5. –С.45-57. 

12. Красильникова О. Історія Українського театру ХХ сторіччя. – Львів, 1999. 

13. Курбас Л. Філософія театру. – Харків, 2001.  

14. Мельничук–Лучко Л. Тернистим шляхом. З історії західноукраїнського театру. 

– Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1961. 

15.Ревуцький В. Володимир Блавацький. В орбіті світового театру / Вид. М. Коць. 

– Київ; Харків; Нью-Йорк, 1995. 

16.Ревуцький В. "Заграва" 1933 – 1938 рр. Кілька слів про театр / Упорядник Б. 

Козак. – Львів, 2000. 

17.Чарнецький С. Нарис історії українського театру в Галичині. – Львів, 1934. 

 

Інформація про твори українських письменників першої половини ХХ  ст. у 

репертуарі сучасних театрів України з інтернет-джерел:  

www.mincult.gov.ua/ukrrus.htm,  

www.virtep.org,  

www.geocities.com,  

www.culture.allkiev.com.ua,  

 www.bravotheater.kiev.ua,  

www.rusdram.kiev.ua,  

www.artportal.org.ua,  

www.lviv.nezabarom.com.ua,  

www.kharkov.nezabarom.com.ua,  

www.theatre.-kharkov.ua,  
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www.berezillia.com.ua,  

www.zholdak.relc.com/offer.htm 

та ін.  

 

 

3 КУРС  

 

VІ семестр  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ VІІ.  СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР  

                                                             (1991–2000-х  рр . ) .  

 

ТЕМА 1. Український театр 1980–90-х рр. у процесі  

державотворення. (2)  

Політичні та соціальні проблеми періоду “перебудови”, мистецькі  

процеси, які виникли у цей час в українському театрі.  Діяльність театрів та 

митців,  що включились своєю творчістю у державотворчі процеси, а саме –  

Львівський академічний театр імені  М. Заньковецької,  театри Західного 

регіону. Репертуар театрів та відгуки рецензентів.  

 

ТЕМА 2. Молодий театр України кінця 80 -х –  початку 90-х років.  (2)  

Започаткування та становлення студійного пошукового руху в Україні ,  

його головні напрямки та ідеологічно -естетичні джерела. Початки творчості  

В.  Більченка, О.  Ліпцина, А.  Жолдака, С.  Проскурні,  М.  Яремківа. Історія 

створення львівських театрів –студій та їхня діяльність.    

 

ТЕМА 3. Діяльність провідних київських театрів  у 90-х рр. ХХ  ст.  (2) 

Репертуарні особливості,  головні мистецькі явища та творчі особистості  

періоду 90 -х рр. ХХ ст. у театрах: Національному ім.  І.  Франка, 

Національному російської драми ім.  Лесі Українки та Театрі драми і комедії  

на лівому березі.  Постави С.  Данченка, А.  Жолдака, творчі здобутки акторів  

Б.  ступки, А.  Хостікоєва, Б.  Бенюка, В.  Розстального, О.  Богдановича; постави 

М.  Резниковича, Р.  Віктюка, А.  Виднянського, З.  Паперного, Д.  Лаленкова;  

постави Е.  Митницького та його учнів: Д.  Лазарка, Ю.  Одинокого, 

Д.  Богомазова, Ю.  Балабана, творчий доробок акторів театру.  

 

ТЕМА 4. Львівський національний академічний український 

драматичний театр імені Марії  Заньковецької у 90 -ті рр. ХХ ст. (2)  

Аналіз репертуару театру імені Марії  Заньковецької,  виявлення  його 

окремих напрямків,  ідейно -тематичних,  стилістичних пошуків театру. Аналіз  

постав національної та світової класичної драматургії,  сучасних зарубіжних 

п’єс.  Творчі манери режисерів Ф.  стригуна, А.  Чабанко, В.  Сік орського, 

акторів Т.  Литвиненко, Б.  Козака, Б.  Міруса, О.  Гринька та інших.  

 

ТЕМА 5. Державні театри Західного регіону: досягнення і проблеми, 

пошуки і перспективи. (2)  

Сучасний стан мистецького життя театрів регіону, особливості та 

проблеми репертуарної,  кадрової політики театрів,  їхнє місце у культурному 

житті міст.   
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ТЕМА 6. Структура мистецьких поколінь та їхні художньо -

естетичні напрямки у сучасному українському театрі.  (2)  

Структура творчих поколінь в українському театрі,  особливості їхніх 

естетичних та стилістичних пошуків.  Узагальнення пройденого матеріалу.  

 

ТЕМА 7. Театральна мапа України ХХІ  ст. у загальноєвропейському 

контексті. (2)  

Культурні стратегії сучасного театру, формування мистецького обличчя 

та пошук глядача. Діяльність провідних драматичних та оперних сцен 

України. Всеукраїнські та міжнародні театральні фестивалі в Україні:  

специфіка, естетика, контингент.  

Функціонування музично -драматичних регіональних сцен, обласних 

лялькових театрів,  успіхи і невдачі у роботі зі сучасних глядачем.  

Участь України в міжнародних театральних фестивалях та проектах,  

співпраця вітчизняних і зарубіжних діячів культури.  

 

ТЕМА 8. Сучасний український театр  в контексті європейського 

театрального процесу. (2)  

Інноваційні явища в сучасному українському театрі в їхньому 

безпосередньому зв’язку із модерними театральними напрямками театрів  

Європи.  Пошук нового простору для театральних постановок та нового типу 

театрального зв’язку.  

 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 

 
 

Тема 

Кількість годин відведених на: 

Лекції Семінарські  

та практичні  

заняття 

 

Самостійну 

роботу 

 

Індивідуальну  

роботу 

ІV КУРС, VІІІ   СЕМЕСТР 

Змістовий модуль VІІ.           СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР  

                                                        (1991–2000- і  рр . )  

Тема 1.  

Український театр 

80-90-х рр. у 

процесі 

державотворення  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.  

Молодий театр 

України кінця 80-х 

–  початку 90 -х 

років  

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1 

Тема 3.  

Діяльність 

провідних 

київських театрів у 

90-х рр. ХХ  ст.   

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1 

Тема 4.  

Львівський 

національний 

академічний 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1 
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український 

драматичний театр 

імені 

Марії  Заньковецької 

у 90-ті рр. ХХ ст.  

  Тема 5. 

Провідні театри та 

постаті сучасності  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

Тема 6. 

Державні театри 

Західного регіону: 

досягнення і 

проблеми, пошуки і 

перспективи  

 

 

4 

 

 

4 

 

 

1 

 

Тема 7. 

Сучасна українська 

драматургія у 

репертуарі 

українських театрів  

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

Тема 8. 

Структура 

мистецьких 

поколінь та їхні 

художньо -естетичні 

напрямки у 

сучасному 

українському театрі  

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 9. 

Сучасний 

український театр  

в контексті 

європейського 

театрального 

процесу  

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

1 

Всього годин: 32 32 62 4 

 

5. Теми семінарських занять  

 

№ 

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1.  Молодий театр України кінця 80 -х –  початку 90 -х років  4 

2. Діяльність провідних київських театрів у 90 -х рр. ХХ  ст.  4 

3.  Львівський національний академічний український 

драматичний театр імені Марії  Заньковецької у 90 -ті рр. 

ХХ ст.  

4 

4. Провідні театри та постаті сучасності  4 

5. Державні театри Західного регіону: досягнення і проблеми, 

пошуки і перспективи  
4 
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6. 

 

Сучасна українська драмату ргія у репертуарі українських 

театрів  
4 

7. Структура мистецьких поколінь та їхні художньо -естетичні  

напрямки у сучасному українському театрі  
4 

8. Сучасний український театр  в контексті європейського 

театрального процесу  
4 

 

8. Самостійна робота  

№ 

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1.  Експерименти з театром Володимира Кучинського, 

Ярослава Федоришина, Владислава Троїцького  
2 

2. Режисерська та автоімідж -мейкерська діяльність Романа 

Віктюка  
2 

3. Творчі пошуки режисера Андрія Жолдака на українській та 

закордонних сценах  
2 

4. Проблеми сучасної драматургії та її сценічного втілення на 

українській сцені  
2 

5. Читання драматичних творів для обговорення на 

практичних заняттях  
54 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

 

Модуль 1. 

(поточне оцінювання) 

Модуль 2. 

(поточне тестування) 

 

 

Додаткові 

бали 
(Індивідуальна 

робота) 

 

Іспит 

 

Сума 

  

 

8 

 

 

50 

 

 

100 
п/з 

1 

п/з

2 

п/з 

3 

п/з

4 

 

... 

п/з 

14 

п/з 

15 

п/з 

16 

 

 

10  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

... 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: 

  

90–100 балів – відмінно (А); 

81–89 – дуже добре (В); 

71–80 – добре (С); 

61–70 – задовільно (D); 

51–60 – достатньо (Е). 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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1. Записки НТШ. Праці театрознавчої комісії. – Т. ССХХХVІІ (1999); Т. CCXLV 

(2003); Т. CCLIV (2007). 

2.  Український театр ХХ століття. – К., 2003. 

3. Красильникова О. Історія Українського театру ХХ сторіччя. – Львів, 1999. 

4.  Театральна Тернопільщина. –  Тернопіль, 2001.  

5.  У чеканні театру. Антологія молодої драматургії.  –  К., 1998.  

6.  У пошуку театру. Антологія молодої драматургії.  –  К. ,  2003.  

7.  Періодичні театрознавчі видання Украї ни: “Кіно. Театр”,  

“Український театр”, “Театральна бесіда”, “Просценіум”.  

 

Інформація про твори українських сучасних драматургів,  діяльність сучасних 

театрів України з інтернет -джерел .   

 


