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1. Опис навчальної дисципліни  

  

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Сценографія”)  

  

Найменування 

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньокваліфікаційний 

рівень  

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма 

навчання  

заочна форма 

навчання  

Кількість кредитів – 9   

Галузь знань  

02 Культура і мистецтво 

Мистецтво  

 
(шифр, назва)  

Вибіркова 

  

Модулів – 2   

Напрям  

026 Сценічне мистецтво   

 
(шифр, назва)  

Рік підготовки:  

Змістових модулів – 3  Спеціальність  

(професійне спрямування)  

Акторське мистецтво, 

Театрознавство  

ІV-й  -й  

Курсова робота  -  Семестр  

Загальна кількість годин 

– 270  

 7-й   -й  

Лекції  

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 3  

Освітньокваліфікаційний 

рівень:  

бакалавр  

42  год.   год.  

Практичні, семінарські  

42  год.   год.  

Лабораторні  

 год.   год.  

Самостійна робота  

186 год.   год.  

ІНДЗ:   

Вид контролю: залік  

  

Примітка.  

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить:  

для денної форми навчання – 1/2 для 

заочної форми навчання -   

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

2. Мета і завдання курсу  

             Ознайомити студентів із теоретичними засадами предмету, не тільки як складової 

театрального мистецтва, а як виду монументального мистецтва; історичними шляхами 

розвитку театрально-декораційного мистецтва; історією видовищної архітектури в контексті 

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

враховує середовище сприйняття театрального мистецтва.   

  Курс поділено на лекційні та практичні заняття. Мета останніх полягає в ознайомленні 

 з  роботою  стенографічного  цеху,  архітектурою  сцени, 

 структурою театрального простору на базі одного з львівських театрів.  

  

3. Програма курсу  

Модуль І Змістовий 

модуль 1 Тема: Вступ до предмету "Сценографія ".  

Сценографія, як мистецтво. Місце сценографії в системі театрального мистецтва. Функції 

сценографії: фонова, середовищна, ігрова.  Типи декорацій:  

• живописна;  

• кулісно-пересувна  

• об'ємна  

• симультанна;  

• просторова;   

Складові сценографії  

• ескіз (макет);  

• декорації;  

• сценічне світло;  

• сценічні ефекти; •  театральний костюм;  

• звук (запах).  

Діячі театрального мистецтва про сценографію.  

Композиція в образотворчому мистецтві та сценографії. Основні види композиції та її 

складові. Симетрія та асиметрія. Системи симетрії. Рівновага. Ритм. Статика і динаміка. 

Масштаб і пропорція. Нюанс і контраст. Пляма і лінія. Ажур і фактура. Поняття горизонталі, 

вертикалі та діагоналі в сценографії. Простір і перспектива в театрі. Лінійна і повітряна 

перспектива.  

Основи кольорознавства. Кольоровий спектр. Хроматичні і ахроматичні кольори. 

Допоміжні кольори. Тепла і холодна гама. Символіка кольору.  

  

Тема: Устрій та обладнання сцени. Устрій 

сцени:  

• планшет сцени;  

• авансцена;  

• ар'єрсцена;  

• портал;  

• подзор;  



• трюм;  

Обладнання сцени: завіса (антрактова і спецзавіса), арлекін, падуги, куліси, задник.  

Допоміжне обладнання: станок, пандус, фурка, ширми, рами.  

Освітлення сцени. Схема розміщення освітлювальних приладів та їх призначення.  

Вимоги до сценічного освітлення. Джерела освітлення:  

• передні, верхні, бокові;  

• підсвітки;  

• бережки;  

• замасковане освітлення.  

Змістовий модуль 2 Тема: 

Декорації античного театру.  

Устрій та відмінності театрального простору видовищних споруд Греції та Риму. 

Театри і одеони. Сценографія навмахії. План грецького театру. Основна одиниця і основна 

фігура у вимірах театрального простору за Вітровієм. Місце побудови театрів. Статуї, як 

елемент декорації. Сценографічна ілюзія пори року і часу доби. Символіка декораційного 

місця дії (місто, гавань, закордон). Стенографічні машини. Бічні декорації - пері акти.  

Декорації задньої стіни. Рухомі та повертаючи декорації. Зміна декорацій.  

Костюми, маски і напівмаски: устрій, тематика, призначення. Функція кольору і тону 

маски. Символіка зачіски і головних уборів. Атрибути і символи.  

  

Тема: Сценографія середньовічного театру. Міракль. Містерія. Мораліте.  

Міракль. особливості декорацій (на прикладі вистави "Мучениця пана Ріпсима чи 

перетворення Турудат" - шкільна драма львівської вірменської духовної семінарії. Львів. 1666 

р.).  

Містерія. Три системи сценічного устрою вистави. Система пересувних сценічних 

майданчиків. Педжент - одиниця оформлення пересувного театру. Кільцеве оформлення 

вистави. Схема, структура і тематика стенографічних відділень. Альтанкова система 

оформлення містерії. Містерійна сцена в Ваханьяні, 1547 р. Тематика та устрій стенографічних 

альтанок. Фронтальна, повздовжна та розсіяна композиція оформлення містерії. 

Натуралістичні, умовні та символічні елементи оформлення. Сценічна техніка та сценічні 

ефекти. Спеціалізація оформлювачів вистав.  

"Conducteurs des secrets" - упорядники сценічних чудес. Побутовий характер костюму 

містерії та його символіка.  

Мораліте. Балаганний тип сценічного майданчика. Вплив ренесансної архітектури на 

удосконалення сцени. Сцена Теренція. Членування сцени за допомогою класичних колон. 

Змінні живописні елементи та їх пояснююча функція. Атрибути і таблички, їх застосування у 

виставі. Тематика місця дії. Елементи чуда. Метафізичний і символічний характер декорацій. 

Симетричність сценографічної композиції.  

  

Тема: Сценічний простір та оформлення фарсу і комедії дель-арте.  

Декораційне оформлення фарсу. Масштабність "фастнахтшпілей". Симультанне 

розміщення місця дії. Костюми і принципи типізації персонажів. Маска - елемент абстрактного 

узагальнення у фарсі.  

Комедія дель-арте: карнавальний характер вистави. Устрій сцени. Маска, грим, костюм 

- основні елементи оформлення. Три групи масок та їх персонажі:  

• народно-комедійні маски прислуги;  

• сатиричні маски панів;  



• ліричні маски закоханих;  

Декорації: принцип єдності, місце дії, зонування і місце магії, елементи кітча, спрощена 

примітивна перспектива.  

  

Тема: Ранговий театр і його декорації. XVI століття.    

Принцип побудови театрального простору за Вітровієм. Реорганізація сцени і системи 

декорації по С Серліо (1475-1552) . Поділ сценічного простору на дві частини: "С" 

(просценіум), "В" (задня сцена). Три типи декорацій по С Серліо та їх функціональне 

призначення. Нова сцена в Олімпійському театрі у Вінченце (1584) арх.. А. Палладіо 

(15181580).  

Глибинна сцена і її використання в оперних та пасторальних виставах. Теларії 

сценографічний елемент. Принцип дії. Схема теларійної сцени по Н. Сабатіні. Схема 

теларійної сцени по Н. Фуртенбаху. Заміна теларій на плоскі завіси. Реконструкція театральної 

споруди. Заміна амфітеатру ранговим (ярусним) театром.  

  

Тема: Сценогрфічна практика у XVIII столітті. Декорації італійських оперних та 

драматичних постанов.  

Г. Баб'єн - реформатор перспективних декорацій. "Рух" симетричних декорацій. 

Відмова від центральної перспективи і принцип асиметрії. Пропорції і монументальність в 

сценографії Ф. Біб'єна. Три типи декорації Дж. Біб'єна.  

• симетричні декорації з центральною перспективою;  

• симетричні декорації з діагональними просвітами; • 

 декорації,побудовані за законами кутової перспективи; 

Раціональний, логічний характер декорацій XVIIIстоліття.  

Драматичні вистави: відмінності та особливості оформлення.  

Стандарт і спрощеність декорацій драми. Принцип зміни декорацій Гальдоні. "Чиста" заміна 

декорацій. Сценографічний принцип чергування  - екстер’єр – інтер’єр.  

  

МОДУЛЬ ІІ  

  Змістовий модуль 3    

Тема:  Декорації театру романтизму. XIX століття.  

           Реформаторська діяльність театральних декораторів першої половини ХЇХ століття.  

Теоретичне обгрунтування  задіяння декорації в системі сценічної обраності в передмові до 

"Кромвеля" В. Гюго. Подолання абстрактності і нейтральності класичної декорації відповідно 

до сценічної дії. Відхід від симетричної нейтральної композиції і фронтальності. Заміна 

пластичного малюнку вистави і задіяння всіх частин сценічного простору в театрі романтизму. 

Пошуки і експерименти сценографів Сисері та Лефевра. "Пратікаблі" в оперній виставі. Перше 

застосування концентрованого газового освітлення в глибинній сцені.  

Перехід від "чистої" зміни декорацій до застосування завіси.  

Підпорядкування історичного костюму характеру та емоційній суті персонажа. Складні 

декораційні побудови та технічні засоби театру романтизму.  

  

Тема:  Сценографічний символізм. Перегляд ренесансної традиції в оформленні вистав  Г. 

Крега. Німецький механічний театр: принципи оформления вистави.  

           Удосконалення системи Серліо. Підпорядкування театрального будинку новим 

естетичним вимогам. Архітектонічні декораційні елементи. Абстрактність форм. Динаміка 

форм. Сферичний простір. Ефект Центральної точки. Ефект гойдання навколо центральної осі. 



Символізм, як альтернатива символізму. "Вертикалі" Крега і "горизонталі" Апіа. "Сходи" в 

композиціях Апіа і Крега.  

Практика механічного театру О. Шлеммера. Кабінет фігур. Синтез нових театральних 

засобів. Виникнення нової сценографії. Створення единого для акторів та глядачів середовища 

театральної дії. Горизонтально-розгортаючий простір. Застосування системи площин. Рухомі 

форми сценографії – автомобіль, літак, ліфт, дзеркальні пристрої. Світлове формоутворення. 

Конструктивна та декоративна роль архітектурних форм. Самостійна роль світла в оформленні 

вистави. Апперцепціональний колір. Передумови кольорової світломузики. Ритмічні ряди 

елементів оформлення (простір, форма, рух, світло, колір, звук). Tri - adische Balette - принцип 

сценографічної тріади. Симультанні, синоптичні, синакустичні елементи оформлення вистав. 

Костюми в тотальному театрі. Запах, масштаб - додаткові  сценографічні засоби.  

      

Тема: Український сценографічний авангард.  

      Витоки українського сценографічного авангарду. Вплив принципів М. Рейнгардта. 

"Молодіжний театр" - полігон сценографічннх експериментів. Творчість А. Петрицького. 

Принципи давньогрецької сценографічної традиції у виставі "Цар Едіп". Вихід за межі 

традиційної кулісно-арочної системи, пейзажної декорації та сценічного павільйону.  

Переборення описовості та реалістичного штампу в оформленні вистав О. Естер, В. Меллера, 

І. Рабиновича, О. Хвостенка-Хвостова.  

Принципи українського сценографічного авангарду: конструктивізм, футуризм, 

супрематизм і палітра лубка. Метод подвійної умовної сцени. Сцена п'єдестал, "Роздягнена 

сцена". Сценічний техніцизм.   

  

Тема: Сценографія сучасного театру. Основні тенденції.  Сценографія театру ХХІ 

століття. Передумови і прогнози  

        .Сценографічні прийоми у вирішенні сценічного простору.  

• Єдине пластичне середовище;  

• умовне місце дії;  

• побутово-натуралістичне місце дії;  

• ігрова сценографія.  

Художньо-технологічні прийоми рішення сценічного простору:  

• конструкція, як принцип сценічного оформлення;  

• речове оформлення;  

• павільйонне оформлення;  

• використання театральної техніки:  

• експерименти з фактурами.  

Типи композиційних рішень декораційного оформлення вистав:  

• багатофункціональна      трансформуюча      конструкція      для      створення 

символічного середовища;  

• метафорична статична конструкція;  

• конструкція композиційно-об’єднуюча реальні предмети; • едина сценічна 

установка двох, трьох рівнів;  

• мобільні конструкції:  

• натуралістична композиція;  

• кубофутористичннй живопис і об'ємні елементи;  

• павільйон. Варіанти центральної та діагональної установки:  



• асоціативні  засоби  оформлення  сценічного  простору  (полотно, фактура, 

пластика);  

• жива декорація.   

       Сценографія Й. Свободи - прообраз сценографії майбутнього. Мультимедійні екрани. 

Світло на сцені та його потенційні можливості. Сценографія за межами театрального 

простору. Декорації та комп'ютерні технології. Збереження традицій  

  

Тема:  Формування  архітектури українського  театру  на  прикладі м. Львова:  

Континентальний контекст. Автентика, запозичення, синтез.  

      Витоки і початки львівської театральної  традиції. Перші  простори і споруди для 

театральної діяльності у Львові. Театралізовані видовища у Львові просто неба у            ХVІ 

— ХVІІІ ст.  Дерев’яний  театр  за  Єзуїтською  брамою.   Перші   стаціонарні  

театральновидовищні споруди і кам'яниці: театр у Гетьманській кам'яниці. зимовий театр у 

костелі о.  

Францисканців, літній амфітеатр В. Богуславського, Театр графа С. Скарбека.  

Театральне будівництво у Львові на зламі ХІХ-ХХ століть. Великий театр Казіно де  

Парі. Реконструкція театральних будинків та споруд. Театри "гвязда". "Яд Харузін", "Дністер", 

Львівський театр ляльок, колишній народний театр та інші.  

  

  

  

  

  

  

4. Структура навчальної дисципліни.  

  

Назви змістових модулів і 

тем  

Кількість годин   

Денна форма   

Усього   у тому числі   

л  п  інд   ср  

1  2  3  4  5   6  

Модуль І Змістовий 

модуль 1  

 

Вступ до предмету 

"Сценографія ".  

  

2  

  2       

Устрій та обладнання сцени.    2  2    6   

Змістовий модуль 2   

Декорації античного театру.    2  2    6   

Сценографія середньовічного 

театру. Міракль. Містерія.  

Мораліте.  

  2  2       

Шкільний театр: його сцени.    2       



 Театр XVI- XXI ст.    2  2    14   

МОДУЛЬ ІІ  

  Змістовий модуль 3  

 

Сценографія сучасного 

театру. Основні тенденції.  

Сценографія театру ХХІ 

століття. Передумови і 

прогнози  

  2  2    12   

Формування  архітектури 

українського  театру  на  

прикладі м. Львова: 

Континентальний контекст. 

Автентика, запозичення, 

синтез.  

  2  4       

Виготовлення елементів 

сценографії  

        20   

Усього годин     16  16    58   

  

Примітка. Кількість годин, виділених на певні форми навчальних занять (лекції, 

семінарські та практичні заняття, самостійну роботу), модифікується відповідно до 

спеціалізації студентів та пелагогічного навантаження викладача.   

5. Практичні заняття  

№  

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1.  Вступ до предмету "Сценографія». Композиційні засади 

сценографії  

2  

2.  Устрій сцени  2  

3.  Декорації античного театрів Давніх Греції і Риму  2  

4.  Сценографія середньовічного театру.  2  

5.  Український сценографічний авангард   2  

6.  Сценографія сучасного театру. Основні тенденції.    2  

7.  Аналіз сучасної сценографії  на  прикладі театрів м. Львова  4  

  

6. Розподіл балів, що присвоюються 

студентам  

 Поточне тестування та самостійна робота                      залік  

Змістовий 

модуль 1  

Змістовий модуль 2  Змістовий модуль 3   Залікова 

робота  

питання  Сума  

Т1  Т2  Т3  Т4  Т5  Т6  Т7  Т8  Т9  Т10        

15  15  20   30  20  100  

  

7. Самостійна робота  



№  

з/п  

Назва теми  Кількість 

годин  

1  Устрій та обладнання сцени  6  

2.  Античний театр.  6  

3  Історія театру та сценографії в образотворчому мистецтві ХVІ-ХХІ ст.  14  

4  Аналіз сучасної сценографії (приклад театрів Львова)  12  

5  Виготовлення складових сценографії  20  
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мистецтва  
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–  

М.: Госкультпросветиздат, 1948. – 160с;  

27. Петров Н. Азбука театра. Введение. – Л.: Академия, 1927. – 69с.;  

28. Понов а. Д. Конструкции технологія изготовления театральных декораций. – М.:  

Искусство, 1988. – 292с.;  

29. Пространство спектакля и театральное пространство. – М.: Гипроплатр, 1984. – 

47с.;  

30. Свобода Й. Тайна театрального пространства. – М.6 ГИТИС, 1999. – 139с.;  

31. Театральное пространство: Материалы научной конференции (1978)// Гос. 

Музей изобр. Искусств им. А. С. Пушкина [под. общ. Ред.. И. Е. Даниловой] – М.: Сов. Худ., 

1979. –  

484с.;  

32. Театральное пространство во Флоренции XV – XVII (виставка) – М.: Сов. Худ., 

1978.  

– 20с;  

33. Ямаш Ю. Побудова давньої української сцени// Галицька брама, листопад 1995. 
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