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1. Опис навчальної дисципліни 

( “ Театр ляльок”)  

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів,  – 2,5 

Галузь знань 

02 культура і 

мистецтво 
(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Модулів – 2 

Напрям 

026 сценічне 

мистецтво 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

«Театрознавство» 

 

 

4-й -й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин -

180 

7-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 2 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські 

32 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

116 год.  год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Ознайомити студентів театрознавчого відділення зі специфікою та теоретичними засадами 

лялькового театру, різноманітністю його форм та художніх засобів, з видатними творчими 

колективами цього виду театру та  окремими митцями, їхніми кращими творами.  

Вступ.  Навчальна програма факультативного курсу “Ляльковий театр” (36 годин) 

призначена для студентів IV курсу театрознавчого відділення. Вивчення курсу передбачає 

ознайомлення зі специфікою та теоретичними засадами цього виду театру, його 

різновидами, художніми засобами, історією розвитку традиційного та сучасного 

професійного лялькового театру. Під час курсу розглядаються сутнісні поняття, 

найважливіші проблеми, явища, події та факти, пов'язані зі світом театру ляльок. 

Програма охоплює великий проміжок часу - від античності до сьогодення, висвітлює 

найбільш цікаві та показові типи традиційних театрів ляльок народів Західної та Східної Європи, 

Далекого та Близького Сходу, Китаю, Індії та Індонезії, а також новітні пошуки сучасних театрів 

ляльок Європи. Звісно, чимале місце займає в програмі і розгляд традиційного та сучасного 

українського театру ляльок. 
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Даний курс спрямований на поглиблення знань про театр. Мета, зміст, тематика 

програми повинні збагатити знання студентів, набутих з фахових дисциплін.  

Вивчення факультативу “Ляльковий театр” відбувається за допомогою лекційного 

викладу теоретичного матеріалу, відеозаписів та фотографій лялькових вистав, семінарських 

занять, перегляду та аналізу сучасних постановок у лялькових театрах (усне та письмове 

рецензування). 

Семінарські заняття орієнтовані на засвоєння студентами основного теоретичного 

матеріалу курсу та вміння застосовувати набуті знання для розуміння  та аналізу процесів і явищ 

у сучасному  ляльковому театрі.  

У процесі вивчення курсу “Ляльковий театр” студенти набувають знання про:  

- витоки, походження лялькового театру;  

- театр ляльок як вид театрального мистецтва; 

- класифікацію різновидів театральної ляльки; 

- традиційні східні лялькові театри; 

- театр тіней у країнах Сходу та Європи; 

- античний ляльковий театр; 

- біблійні сюжети в історії  лялькового театру; 

- витоки, організацію, різновиди, персонажі українського вертепу; 

- рицарські вистави театру ляльок; 

- героїв вуличної лялькової народної комедії; 

- авторські та кабаретові аматорські лялькові театри кінця ХІХ – початку ХХст.; 

- ляльковий театр початку ХХ ст., драматургію для лялькового театру: постаті, сюжети і 

проблематика творів; 

- празький театр “УНІМА”; 

- ляльковий театр Сергія Образцова; 

- сучасний український ляльковий театр (фестивалі,  постаті, стильові напрямки, 

проблеми); 

- театр “Третього жанру”; 

- особливості сучасного лялькового театру: стилістичні напрямки, засоби виразності, 

різновиди ляльок театру. 

 

3.Програма навчальної дисципліни  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.     ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТРАДИЦІЙНОГО 

ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТУ  

 

ТЕМА 1. Витоки, походження лялькового театру. Класифікації р ізновидів 

театральної ляльки.  

Дві основні теорії виникнення мистецтва лялькового театру: з обрядових народних ігор та 

культових, ритуальних дійств. Теорія виникнення лялькового театру Ріхарда Пішеля, її основні 

твердження та докази. Одні з перших згадок  ритуальних ляльок в Єгипті. Слов’янські 

святкування Купала та новорічні водіння Кози — як початкові форми лялькового театру 

слов’янської культури. Маски-трансформери давніх племен Америки. Зв’язок ритуальної маски 

та ляльки як способу перевтілення за допомогою пластики, дії. Тіні як предмет культових 

обрядів Індії, Китаю, Індонезії. Класифікації різновидів ляльок театру. П'ять ролей ляльки за 

теорією Ольги Фрейденберг: в народному обряді, в священній процесії, в театрі, в священній дії 

та в побуті. Театр ляльок найдавніша модель будови світу. Здатність театру ляльок до 

консервації засобів, ідей, форм та типів театральності. 

Основні поняття  –  обряд, культ, ритуал, науковий дискурс, маска, лялька,  

пластика, перевтілення, маріонетка, лялька —рукавичка, “петрушка”, планшетна 

лялька, театр тіней.  

Література:  

1. Jurkowski Н. Dzieje teatru lalek. Od antyku do romantyzmu. – Warszava 1970. 

2. Веселовский А. Старинный театр в Европе. - М., 1870. 
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3. Духанина Л. Куклы и театр. – М.,2002. – 116с. 

 

ТЕМА 2.  Традиційні східні лялькові театри.  

Найдавніші індійські маріонетки: малі маріонетки — раджастана, великі маріонетки, їх 

будова та техніка. Персонажі індійських маріонеток. Китайський ляльковий театр Гуанджоу . 

Виховання акторів театру. Літературна основа вистав Гуанджоу. Японський ляльковий театр 

Нінгіо—дзендзурі або “Бунраку”. Дійство в театрі Бунраку. Акторська школа “Санніндзукаї”. 

Літературна основа  — драматургія Тікамацу Монзаемон. Роль музики у традиційних східних 

театрах, зокрема у лялькових. 

Основні поняття  –  раджастана, Гуанджоу, театр “Бунраку”, нінгіо,  дзерурі,  

Санніндзукаї,  сямісен.  

Література:  

1. Апарина Н. Японский театр Но. - М., 1984 

2. Глускина А. Заметки о японской литературе и театре. - М., 1979. 

3. Гришелева Л. Театр современной Японии. - М., 1977. 

4. Гундзи М. Японский театр кабуки. - М., 1969. 

 

 

ТЕМА 3. Театр тіней у країнах Сходу та Європи. 

Тіні як предмети культових обрядів у країнах Сходу. Організація театральних видовищ 

театру тіней в Індії та Китаю, техніка виробництва та керування фігурками для театру. Поняття 

„Китайські тіні”. Акторська школа далангів. Народні епоси —літературна основа театру. Театр 

тіней “Ваянг—куліт” Малайзії та Індонезії — священне  ритуальне дійство, вистави як спосіб 

спілкування з предками. Комедійний театр тіней у Туреччині — “Карагеза”. Кумедний, дотепний 

головний герой театру — Карагеза. Театральні трупи — еснафи. Організація вистав у Іранському 

театрі тіней — “Фанусе—хаяль”. Перші згадки про театр тіней у праці Платона “Держава”.  

Основні поняття  –  даланги, “ваянг—куліт”,  театр “Карагеза”, еснафи, театр 

“Фанусе—хаяль”, „Китайські тіні”  

Література:  

1. Соломоник И. Традиционный театр кукол Востока. -М., 1983. 

2.  Духанина Л. Куклы и театр. – М.,2002. – 116с. 

 

  ТЕМА 4. Античний ляльковий театр. 

Згадки про високу технічну досконалість ляльки Древньої Греції у працях італійського 

вченого Ігнаціо Костелло. Автомати — великі скульптури богів з рухомими елементами. Творець 

автоматів — механік, математик Герон Олександрійський. Лялькарі Давньої Греції — 

невропасти. Репертуар лялькових театрів Давньої Греції та Риму. Ателлани – коротенькі фарси 

бурлескного характеру – джерело масок італійської лялькової комедії імпровізацій. Міфи про 

саморушні триножники, статуї, що оживають, та їх реальне втілення. Філософський міф про 

доленосні нитки мойр-невроспастів Театр ляльок як філософська модель у творах Платона, 

Арістотеля та інших античних мислителів. 

  Основні поняття  –  скульптури—автомати, невропасти, ателлани.  

Літеаратура:  

1. Духанина Л. Куклы и театр. – М.,2002. – 116с. 

2. Веселовский А. Старинный театр в Европе. - М., 1870. 
3. Jurkowski Н. Dzieje teatru lalek. Od antyku do romantyzmu. – Warszava 1970. 

 

  ТЕМА 5. Біблійні сюжети в історії  лялькового театру.   

Боротьба з ідолопоклонниками, рух іконоборців, інквізиція – знищення ляльок, 

переслідування акторів лялькарів в епоху раннього Середньовіччя. Відновлення лялькою 

(лялькового театру) сакральної функції. Зображення персонажів Святого Письма (особливо 

маленького Ісуса та Богородиці). Лялька – засіб популяризації Християнства. Твір монахині 

Геради Ландсберг “Мойсей”– перший відомий, написаний для лялькового театру. Використання 
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ляльок у Середньовічних містеріях. Походження назви “маріонетка”. V ст. – різдвяні панорами – 

попередниці Вертепу.  

Основні поняття  –  іконоборці,  сакральне, маріонетка, панорама.  

Література:  

1. Jurkowski Н. Dzieje teatru lalek. Od antyku do romantyzmu. – Warszava 1970. 

2. Зінов’єва Т. До питання про архетипні риси персонажів українського вертепу. // 

Вісник Львівського університету. Серія мистецтво. – Вип. 3., 2003. – С. 15-23. 

3. Духанина Л. Куклы и театр. – М.,2002. – 116с. 

 

  ТЕМА 6. Український вертеп – витоки, організація, різновиди, персонажі.  

Загальні витоки та риси різдвяних лялькових вистав у Польщі (шопка), в Білорусі 

(батлейка) та в Україні (вертеп).Український вертеп як двоєдина модель суспільства, поєднання 

сакрального та народного. Вертеп поміщика Г.Галагана, його структура. Запорожець – персонаж 

українського вертепу (аналог Пульчінелли в Італійській комедії імпровізацій). Роль вертепної 

вистави в розвитку національної культури та театру українського народу. 

Основні поняття  –  вертеп, імпровізація.  

Література:  

1. Юрковський Г. Проблеми дослідження різдвяної теми в театрі ляльок. // Вісник 

Львівського університету. Серія мистецтво. – Вип. 3., 2003. –С.24-28. 

2. Франко І. До історії українського вертепа XVIII в.  – Москва, 1991. 

3. Некрылова А. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. - Л., 

1984. 

4. Некрылова А., Гусєв В. Русский народный кукольный театр. – Ленинград, 1983.  

 

 

ТЕМА 7. Лицарські вистави театру ляльок.  

Поширення рицарських вистав у театрі ляльок в Середньовічній Іспанії. Явище, описане 

М.Сервантесом у романі “Дон Кіхот Ламанський”. Основні персонажі: героїчні – маври, рицарі, 

маги, зброєносці, дами серця, святі мученики, навернені язичники; комічні: Норфіо та Вертікіо. 

Організація дійства. “Іспанські тіні” – явище поширене в роки інквізиції. Сицилійський театр 

маріонеток. Структура ляльок рицарського театру.  

Основні поняття  –  “рицарські маріонетки” ,  “Іспанські тіні” ,   “сицилійські 

маріонетки”. 

Література:  

1. Иорик. История марионетки. - М., 1990. 

2. Духанина Л. Куклы и театр. – М.,2002. – 116с. 

3. Слонимская Ю. Марионетка. // Аполлон. - № 3, 1916. 

 

 

ТЕМА 8. Герої вуличної лялькової народної комедії. 

Італійська лялькова комедія імпровізацій: витоки, організація, персонажі. Буратіно – 

відома лялька-рукавичка. Головні персонажі комедії імпровізації: Касандріно, Арлекін, 

Пульчінелло (його аналоги у інших країнах), Гіньйоль. Відображення грецького бога Маккуса у 

масках героїв лялькового театру (особливо - Пульчінелли. Обмеження прав драматичного театру 

в Англії (укази 1642р. та 1647р.). Німецький персонаж Каспареле та його аналоги у інших 

країнах. Чеський лялькар Матей Копецьий та його ляльковий персонаж Кашпарек. Російський 

персонаж Петрушка: основний сюжет вистави та організація видовища. Карагез – турецький 

ляльковий персонаж театру тіней: основні сюжети, особливості організації.  

Основні поняття  –  кастелло.  

Література:  

1. Духанина Л. Куклы и театр. – М.,2002. – 116с. 

2. Jurkowski Н. Dzieje teatru lalek. Od antyku do romantyzmu. – Warszava 1970. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.   

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК  

ПРОФЕСІЙНОГО ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРУ  

В ХХ  СТОЛІТТІ .  

 

ТЕМА 9. Авторські та кабаретові аматорські лялькові театри кінця ХІХ – початку 

ХХ ст.  

 Театр тіней Домініка Серафіма. Ляльковий “Театр друзів” Моріса Санд та Ежена 

Ламбера. Кабаретові лялькові театри кінця ХІХ ст.: “Еротікон театрон” (1862) – театр ляльок-

“рукавичок”. Лемерсь’є де Невіль – драматург та режисер лялькового театру. Театр тіней 

“Чорний кіт” (1887) Анрі Рів’єра. “Маленький театр” (1888) Моріса Бошара і Анрі Сіньйоторе.  

Основні поняття  –  кабаретові лялькові театри.  

Література:  

1. Сперанский Е. Повесть о странном жанре. - М., 1971. 

2. Jurkowski Н. Dzieje teatru lalek. Od antyku do romantyzmu. – Warszava 1970. 

 

ТЕМА 10. Ляльковий театр початку ХХ ст. Драматургія для лялькового театру: 

постаті, сюжети і проблематика творів.  

 Гордон Крег – теоретик театру маріонеток. Пародійно-сатиричні фарси з елементами 

абсурду Г.Крега, написані для лялькового театру. Внесок Б.Шоу у розвиток лялькового театру. 

“Принц Лутоня” В.С. Курочкіна. Драматичні сюжети лялькового театру А.Купріна. П’єси 

М.Кузьміна. Петроградський “Ляльковий театр” (1916) в будинку А.Гауша. Театр “Петрушки” Н. 

Сімофович-Єфімової та І.Єфімова. П’єси А.Толстого для театру ляльок. К.Станіславський і 

ляльковий театр. Вплив авангарду на естетику лялькового театру (драматургія Альфреда Жарі та 

Мішеля де Гельдерода).   

Основні поняття: надмаріонетка. 

Література:  

1. Крег Е.Г. Актор і надмаріонетка // Про мистецтво театру. - К., 1979. 

2. Курбас Л. Про "Різдвяний вертеп" // Філософія театру. - К., 2001. 

3. Мейерхольд В. К истории и технике Театра // Мейерхольд В. Письма, речи, беседы. 

Т. 1. - М., 1968. 

 

 

ТЕМА 11. Нові лялькарі в Празі та створення театру “УНІМА”.  

Прага в перші десятиріччя XX століття - світовий центр мистецтва театру ляльок. 

"Лоуткарж" - перший історико-теоретичний журнал чеських лялькарів. Празькі дискусії про 

театр ляльок, виставки, фестивалі. Традиції Матея Копецького і творчість Йозефа Скупи. Від 

Кашпарека до соціальних героїв. Тема маленької людини у театрі ляльок. Створення ляльок 

Спейбла та Гурвінека. Найбільші празькі колективи лялькарів "Художній театр" та "Художнє 

виховання". Всесвітня виставка театрів ляльок та створення УНІМА (UNIMA -Union 

Internationale de la Marionnette) - Міжнародної Спілки Лялькарів у Празі в 1929 році. Цілі та 

завдання Міжнародної Спілки діячів театру ляльок. 

Основні поняття  –  "Лоуткарж", Спейбл, Гурвінек, УНІМА. 

Література:  

1. Образцов С. Актёр с куклой. - М.-Л, 1938. 

2. Образцов С. Моя профессия. - М., 1981. 

3. Русабров Є. З джерела живої води // Культура і життя. - № 35 -1989.  

4. Смирнова Н. Советский театр кукол. 1918-1932. - М., 1963. 

5. Смирнова Н. Театр Сергея Образцова. - М., 1971. 

 

ТЕМА 12. Театри ляльок під керівництвом Євгенія Демені  

 Створення театру „Тіньйоль” під керівництвом Євгенія Демені (1924-25). Перші 

вистави театру: "Арлекінада" та "Петрушка" за п'єсами Ю.Гауша, Є.Васильєвої та С.Маршака. 

Курс Демені на створення режисерського театру. Театр Петрушки під керівництвом Євгенія 
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Демені у складі Ленінградського ТЮГу (1925-30). Створення нової вистави першого в світі 

ігрового лялькового кінофільма "Макс " (1925). Постановка першої лялькової опери-притчі 

"Кошкин дом" – композитор В.Золотарьов, п'єса. Є.Васильєвої та С.Маршака (1926). Вистава 

"Весілля" за п'єсою А.Чехова (1928) - перехід до багатоярусної драми, дійове застосування 

світла, монтаж "крупних планів". "Сварка Івана Івановича з Іваном Никифоровичем" за повістю 

М.Гоголя. (1929). Новний ритмічний малюнок, злагоджений "ансамбль" компонентів 

вистави.Організація Євгенієм Демені перших курсів для підготовки робітників у театрі ляльок 

(1927). Створення учнями Демені театрів за зразком театру Петрушки у Харкові, Ніжині, 

Нижньому Новгороді, Одесі, Баку, Тбілісі та інших містах. Теоретичні роботи Демені, розробка 

системи навчання актора-лялькаря. 1-ша Всеросійська конференція робітників лялькових театрів 

(1930). 

Основні поняття  –  монтаж, темпоритм вистави.  

Література:  

1. Деммени Е.С.. Призвание - кукольник. Сборник. - Л., 1986. 

 

 

ТЕМА 13. Ляльковий театр Сергія Образцова. 

Заснування Державного центрального театру ляльок (ДЦТЛ) у Московському Будинку 

художнього виховання дітей та призначення C.Образцова його керівником (1931). Спроби 

застосування системи Станіславського в театрі ляльок. Застільний період, імпровізація та метод 

фізичної дії в ДЦТЛ. "Негативне кредо" Сергія Образцова. Етапна вистава ДЦТЛ "За щучим 

велінням" (п'єса О.Тараховської, 1936). Розширення можливостей театральної ляльки у виставі 

"Кіт у чоботях" (п'єса Г.Владичиної за мотивами казки Ш.Перро, 1937). Сполучення ляльки та 

живого актора у виставі "Великий Іван" С.Образцова та С.Преображенського (1937). Перша 

вистава для дорослих "Чарівна лампа Аладіна" за п'єсою Н.Гернет. Застосування „паличкових” 

ляльок. Творчість художника ДЦТЛ Бориса Тузлуко. Невдачі маріонеткової групи ДЦТЛ та її 

ліквідація. Акторська школа і головні майстри ДЦТЛ. Теоретичні погляди, творчий метод Сергія 

Образцова. 

Основні поняття:  дитячий театр ляльок, театр на виїздах. 

Література:  

1. Образцов С. Актёр с куклой. - М.-Л, 1938. 

2. Образцов С. Моя профессия. - М., 1981. 

3.  Смирнова Н. Искусство играющих кукол. - М., 1983. 

4. Смирнова Н. И... оживают куклы. - М., 1982 

5. Смирнова Н. Советский театр кукол. 1918-1932. - М., 1963. 

6. Смирнова Н. Театр Сергея Образцова. - М., 1971. 

 

 ТЕМА 14. Сучасний український ляльковий театр: фестивалі,  постаті, стильові 

напрямки, проблеми.  

Міжнародні лялькові фестивалі в Україні: фестиваль театрів ляльок „Інтерлялька”, 

ляльковий фестиваль „Різдвяна містерія” – основна мета, завдання та естетичні принципи. 

Українські лялькові театри та провідні режисери: Рівненський обласний театр ляльок (режисер 

Л.Попов), Хмельницький обласний державний театр ляльок (С.Брижань), Полтавський обласний 

театр ляльок (Д.Нуязін) Луганський обласний театр ляльок (Е.Ткаченко), Івано-Франківський 

обласний театр ляльок (Я.Грушецький), Херсонський обласний театр ляльок (Б.Чуприна), 

Чернівецький обласний театр ляльок (Р.Неупокоєв). Художники в ляльковому театрі: М.Данько, 

Я.Данилів, В.Задорожня, М.Ніколаєв. 

Основні поняття:  фестиваль, вистави третього жанру. 

Література:  

Газети та інтернет видання. 

 

ТЕМА 15. Майстерність сучасного актора-лялькаря та театр „Третього жанру”  

Лекція директора Закарпатського обласного театру ляльок „Бавка” заслуженого діяча 

мистецтв Куцика Олександра Петровича. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Тема 

Кількість годин відведених на: 

Лекції Семінарські  

та практичні  

заняття 

 

Самостійну 

роботу 

 

Індивідуальну  

роботу 

Змістовий модуль І. Історія розвитку світового традиційного лялькового театру  

Тема 1. Витоки, походження 

лялькового театру. 

Класифікації різновидів 

ляльок театру. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

Тема 2. Традиційні східні 

лялькові театри. 

2 

 

 

2  

 

4 

 

Тема 3. Театр тіней у країнах 

Сходу та Європи 

 

2 

2  

8 

 

Тема 4. Античний ляльковий 

театр. 

 

 

2 

2  

 

4 

 

  Тема 5. Біблійні сюжети в 

історії  лялькового театру.   

 

 

 

2 

2  

 

 

8 

 

Тема 6. Український вертеп – 

витоки, організація, 

різновиди, персонажі. 

 

2 

2  

8 

 

Тема 7. Рицарські вистави 

театру ляльок. 

 

 

2 

  

 

4 

 

Тема 8. Герої вуличної 

лялькової народної комедії. 

 

 

2 

2  

 

8 

 

 

Змістовий модуль ІІ. Становлення і розвиток професійного лялькового 

 театру в ХХ столітті 

Тема 9. Авторські та 

кабаретові аматорські 

лялькові театри кінця ХІХ – 

початку ХХ ст 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

Тема 10. Ляльковий театр 

початку ХХ ст. Драматургія 

для лялькового театру: 

постаті, сюжети і 

проблематика творів 

 

 

2 

2  

 

 

 

 

 

14 

 

Тема 11. 

Нові лялькарі в Празі та 

створення театру “УНІМА” 

 

2 

2  

4 
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Тема 12. 

Театри ляльок під 

керівництвом Євгенія Демені 

 

2 

2  

4 

 

Тема 13. 

Ляльковий театр Сергія 

Образцова 

 

2 

2  

4 

 

Тема 14. Сучасний 

український ляльковий театр: 

фестивалі,  постаті, стильові 

напрямки, проблеми. 

1 2 8 Рецензія на 

обрану 

виставу 

лялькового 

театру 

Тема 15. Майстерність 

актора-лялькаря. 

 

1 

 

2 

 

10 

 

 

Всього годин:  

32 

32  

116 

 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Театр ляльок і театр живого актора: їх естетична спорідненість, діалектика 
взаємодії та художньої самодостатності. 

 

4 

2.  Закони руху маріонетки та ляльки „рукавички”: спільне та відмінне. Вплив цих 

законів на естетику театрів, що використовують певний різновид ляльок 
 

4 

3.  Здатність театру ляльок до консервації засобів, ідей, форм та типів театральності. 

Поняття про традиційний та сучасний театри ляльльок. 

 

4 

4.  Проблеми дослідження Різдвяної теми в театрі ляльок (За Г.Юрковським). 

 
4 

5.  Архетипні риси персонажів українського вертепу. (Т.Знов’єва) 

 
4 

1 Огляд репертуарних вистав Львівського обласного театру ляльок 2 

2 Виступи студентів з рецензіями на обрану виставу лялькового театру. 

Обговорення індивідуальних робіт. 

6 

6.  Особливості драматичних творів народних лялькових комедій: народна комедія 

про „Панча і Джуді”, „Екзамен Арлекіна ” 
 

2 

 Разом  32 

 

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

.. Разом   

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1   

2   

...   
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8. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1.  Театр ляльок у творчості Едварда Гордона Крега. Стаття Крега "Актор і 

надмаріонетка" та естетична програма розвитку сучасного театру ляльок. 

4 

2.  Театр ляльок у художніх пошуках режисерів-новаторів початку XX століття 

Всеволода Мейерхольда, Олександра Таїрова, Євгєнія Вахтангова, Леся 

Курбаса, Антонена Арто та ін. 

 Роль театру ляльок в оновленні мови сучасного театру. 

6 

3.  Музей іграшки в Москві та діяльність його засновника Миколи Бартрама 

 по консолідації творчих сил і систематизації досвіду лялькарів. 

2 

4.  Театр Тоні Сарга в Нью-Йорку. Маріонетки на Бродвеї та вуличні паради 

з надувними ляльками. 

2 

5.  Театр Ремо Буфано. Театр Біла Берда. 6 

6.  "Розмова з ляльками" Сергія Образцова на естраді.  

Виступ С.Образцова з програмною статтею в журналі "Радянський театр" 

(1931) 

4 

7.  Румунський театр "Цендеріке" і творчість Маргарети Ніколеску. 

(1945) 

6 

8.  Виникнення нових сюжетів та героїв у сучасному ляльковому театрі; 

 

4 

9.  Дует актора-лялькаря та ляльки в сучасному ляльковому театрі; 

 

6 

10.  Тенденція до оживлення та не функціонального використання побутових 

предметів у ляльковому театрі – як спроби пошуку нових форм та образів;  

 

4 

11.  Погляди сучасних теоретиків театру на природу театральної ляльки (праця 

Е.Демені) 

 

6 

12.  Маска і костюм-маска, що перетворює виконавця в ляльку. Естетичні функції 

маски, її різновиди та їх класифікація. Ширма та ляльководіння у відкритому 

способі. "Живий план" у театрі ляльок. 

 

10 

13.  Полеміка про жанрові межі театру ляльок. Театр ляльок і література. 

Особливості драматургії театру ляльок.  

 

16 

14.  Лялька і кінематограф. Лялькова анімація; Лялька і телебачення. 

 

18 

15.  Місце театру ляльок в сучасному мистецтві. 

 

16 

 Разом  116 

 

 

 

 

Модуль 1. 

(поточне оцінювання) 

Модуль 2. 

(поточне тестування) 

 

 

Додатко

ві бали 

 

Іспит  

 

Сума 

 

 

Змістовий модуль І 

 

 

 

Змістовий  

модуль ІІ 

Змістовий 

модуль І 

 

Змістови

й  

модь ІІ 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: 

 

Оцінка в балах ECTS Визначення  Екзаменаційна 

оцінка 

(національна 

оцінка) 

Залік, Екзамен 

90 – 100 А ВІДМІННО ВІДМІННО  

 

ЗАРАХОВАНО 
81 – 89 В ДУЖЕ ДОБРЕ  

ДОБРЕ 71 – 80 С ДОБРЕ 

61 – 70 D ЗАДОВІЛЬНО  

ЗАДОВІЛЬНО 51 – 60 E ДОСТАТНЬО 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Апарина Н. Японский театр Но. - М., 1984 

2. Веселовский А. Старинный театр в Европе. - М., 1870. 
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Додаток 1 
Тест 

 з дисципліни «Історія театру ляльок» 

 

студентка КМТ-41 _______________________________ 

1. Мистецтво театру ляльок:  

- особливий вид драматичного мистецтва; 

- одночасно і найдревніше традиційне і найбільш чутливе до соціально-естетичних змін мистецтво; 

- похідне від мистецтва «живого» плану; 
- явище, яке виникло в середньовіччі. 

2. (2 бали) Дві основні теорії виникнення лялькового театру: 

- з драматичного (людського) театру;   

- від східного драматичного театру; 

- від римських ателан; 

- з обрядових народних ігор; 

- від грецьких флік; 

- з культових, ритуальних дійств; 

3. Первісно маски уособлювали:  

- духів померлих родичів та були засобом для перевтілення у магічну істоту; 

- верховних жреців; 

- королів та правителів; 
- людей обох статей. 

4. Продовжіть речення дослідниці театру ляльок Н. Духаніної: «Маска і лялька – це нежива матерія, яка 

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

5. (3 бали) Про яку країну розповідає дослідник театру ляльок? “В __________________ – писав Р. 

Пішель – драма своїм походженням зобов’язана ляльковому мистецтву, оскільки на початкових 

стадіях розвитку життя в ________________ не можна було наслідувати предків та визначних 

людей засобами драматичного мистецтва.” 

6. Як називається турецький театр тіней:  
- раджастра; 

- карабас; 

- карагез; 

- куртуаз. 

7. Бог блазнювання та персонаж античного лялькового театру:  

- Пульчинелла; 

- Макус; 

- Папус; 

- Касперле; 

- Ґіньйоль. 

8. Опишіть спосіб керування планшетною лялькою ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

9.  Опишіть спосіб керування маріонеткою _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

10. Опишіть спосіб керування ляльками-рукавичками ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

11. Опишіть спосіб керування фігурками театру тіней ______________________________ 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

12. Опишіть спосіб керування вертепною лялькою _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

13. Опишіть спосіб керування ляльками на паличках (тростєвих)_____________________ 
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 
14. У якому східному театрі ляльок необхідний нарратор і як він називається?  

- китайському, «діянь-тан»; 

- японському, «ґідаю»; 

- індійському, «сутрахара»; 

- індонезійському, «вуду».  

15. Функції оповідача в японському театрі ляльок:  

- беземоційно прочитувати репліки головних персонажів та коментувати їхні дії; 

- дуже виразно і чітко говорити, щоб вдихнути життя в ляльки, що грають на відстані від нього; 

- проголошувати основні репліки, щоб було зрозуміло сюжет; 

- переспівувати головні партії героїв.  

16.  Одна із основних форм вияву релігійного театру на Україні:  
- літургійна драма; 

- середньовічна містерія;  

- вертеп;  

- різдвяна драма. 

17. Який вид театру ляльок описує вустами Дон Кіхота Сервантес: “Місьє Педро сховався за сцену, бо 

йому потрібно було пересувати ляльки, а попереду розташувався хлопчик – помічник Педро, в його 

обов’язки входило пояснювати і тлумачити тайни цього видовища і показувати паличкою на ляльки. І 

коли всі зайняли свої місця... 

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

18. Французька народна пісня (легенда), що стала наскрізним сюжетом понад 400 вистав лицарського 

театру ляльок: 
- пісня про Нібелунгів;  

- пісня про Роланда; 

- пісня про Мандрагору;  

- пісня про _________________ваш варіант. 

19. (2 бали) П’єро Феріньї вважає, що першим героєм італійської лялькової комедії була проста лялька 

____________________на ім’я: 

- Карагез; 

- Буратіно; 

- Брігелла; 

- Капітан. 

20. Хто з персонажів вуличного лялькового театру насмілюється говорити про себе: «Сеньйоре Феріньї, я 
знаю, що вам потрібен слуга, ви змінювали їх 327 разів на рік, і я сподіваюсь заокруглити це число, 

вступивши до вас на службу! Я вмію робити все: їсти, пити, спати і брати участь в любовних інтригах 

зі служницями...»____________________________________________________________ 

21.  Хто з персонажів вуличного лялькового театру став праобразом італійського Полішинеля:  

- Буратіно;  

- Арлекін;  

- Пульчинелла; 

- Брігелла. 

22. Улюбленим занняттям Полішинеля було: 

- розповідати про подорожі та мандрівки; 

- висміювати і пародіювати усіх; 

- представляти фарси та ф’яби;  
- складати разом з публікою нові куплети.  

23.  Як італійська влада боролася проти витівок Полішинеля (і його співбратів у інших країнах)?  

- з допомого поліції;  

- з допомогою ґільйотини;  

- з допомогою церкви;  

- з допомогою театральних критиків.  

24. (3 бали) Полішинель «дав життя» ляльці (став прототипом):  

- у Франції  _____________________________________ 

- в Англії _________________________________________ 

- в Голандії _________________________________________________________________ 

- в Німеччині _______________________________________________________________ 
- в Чехії ____________________________________________________________________ 

- в Росії ____________________________________________________________________ 

25. Становлення і розвиток професійного театру ляльок в Європі розпочинається:  

- на початку 17 ст.; 

- з кінця 18 ст.; 
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- у кінці 17 на поч. 18 ст.  

26. Жорж Санд вважала, що:  

- лялькарство – це мистецтво, яке потрібно відновлювати і зберігати без змін, щоб передавати 
наступним поколінням; 

- її син не повинен займатися лялькарською справою, бо так не личить аристократові;  

- чим більше лялька буде ставати подібною до людини, тим більше нецікавими будуть її вистави і, 

навіть, страшними.... 

27. Моріс Санд із своїм другом Еженом Ламбертом створили:  

- «вольтерівський ансамбль»; 

- товариство «любителів сцени театру ляльок»; 

- ляльковий «театр друзів»; 

- комітет для боротьби з епігонами.  

28. Дільність художника лялькового театру Анрі Рів’єр розпочав у театрі «Чорний кіт» витинаючи ляльки 

з:  
- папірусу;  

- тканини; 

- картону;  

- мішковини.  

29. Видавець журналу про театр ляльок «Маска», автор книги «Історія театральної ляльки» та «Драма для 

дурнів, написана Томом Дурнелем»1918р., актор та режисер:  

- Макс Рейнгард;  

- Жан Копо;  

- Макс Герман; 

- Ґордон Крейґ. 

30.  UNIMA – це ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

31. (15 балів) Назвіть теоретичні засади та охарактеризуйте діяльність театру ляльок персонаж якого 

зображений на малюнку:  

___________________________________________________________ 

 

 

31. (15 балів) Назвіть теоретичні засади та охарактеризуйте діяльність театру ляльок персонаж якого 

зображений на малюнку:  

___________________________________ 
 

 

 

31. (15 балів) Назвіть теоретичні засади та охарактеризуйте діяльність театру ляльок персонаж якого 

зображений на малюнку:  

__ 

____________________________ 

 

 

31. (15 балів) Назвіть теоретичні засади та охарактеризуйте діяльність театру ляльок персонаж якого 

зображений на малюнку:  

 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

31. (15 балів) Назвіть теоретичні засади та охарактеризуйте діяльність театру ляльок персонаж якого 

зображений на малюнку:  

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

31. (15 балів) Назвіть теоретичні засади  та охарактеризуйте діяльність театру ляльок персонаж якого 
зображений на малюнку:  
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Додаток 2 

Питання до заліку з факультативу ”Ляльковий театр” 

для студентів ІV курсу театрознавчого відділення 

факультету культури і мистецтв (КМТ-41) 

 

1. Витоки та генезис театру ляльок. 

2. Класифікації різновидів ляльок театру. 

3. Найдавніші театри маріонеток Індії. 

4. Китайський ляльковий театр Гуанджоу . 

5. Японський ляльковий театр Нінгіо—дзендзурі або “Бунраку”. 

6. Організація театральних видовищ театру тіней в Індії та Китаї. 

7. Жанр лялькового театру – “Китайські тіні”. 

8. Театр тіней “Ваянг—куліт” Малайзії та Індонезії. 

9. Комедійний театр тіней у Туреччині — “Карагеза”. 
10. Організація вистав у іранському театрі тіней — “Фанусе—хаяль”. 

11. Згадки про театр тіней у праці Платона “Держава”. 

12. Театр ляльок в античній театральній культурі. 

13. Театр ляльок в Західній  Європі доби  Середньовіччя. 

14. Біблійні сюжети в історії  лялькового театру. 

15. Загальні витоки та риси різдвяних лялькових вистав у Польщі, в Білорусі та в Україні. 

16. Український вертеп як двоєдина модель суспільства, поєднання сакрального та народного. 

17. Вертеп поміщика Г.Галагана, його структура. 

18. Сицилійський театр маріонеток: організація видовищ, естетика. 

19. Структура ляльок рицарського театру. 

20. Італійська лялькова комедія імпровізацій: витоки, організація, персонажі. 

21. Головні персонажі комедії імпровізації. 
22. Персонаж Буратіно- перший герой італійської народної лялькової комедії. 

23. Арлекін – один з основних героїв італійської народної лялькової комедії. 

24. Полішинель – герой італійської народної лялькової комедії. 

25. Караген – герой вуличної лялькової народної комедії. 

26. Чеський лялькар Матей Копецький та його ляльковий персонаж Кашпарек. 

27. Російський персонаж Петрушка: основний сюжет вистави та організація видовища. 

28. Запорожець – персонаж українського вертепу 

29. Театр ляльок та естетичні пошуки європейської художньої еліти XIX століття. 

30. Кабаретові лялькові театри кінця ХІХ ст. 

31. Гордон Крег – теоретик театру маріонеток. 

32. Внесок Б.Шоу у розвиток лялькового театру. 
33. Творчість Йозефа Скупи. 

34. Від Кашпарека до соціальних героїв. Тема маленької людини у театрі ляльок. 

35. Цілі та завдання Міжнародної Спілки діячів театру ляльок. 

36.  Російський театр ляльок поч. XX ст. художників Єфімових. 

37. Театр Петрушки під керівництвом Євгенія Демені у складі Ленінградського ТЮГу. 

38. Теоретичні погляди, творчий метод Сергія Образцова. 

39. “Незвичайний концерт” Сергія Образцова. 

40. Міжнародні лялькові фестивалі в Україні. 

41. Сучасні українські лялькові театри та провідні режисери. 

42. Сучасні художники в українському ляльковому театрі. 

43. Театр ляльок і театр живого актора: їх естетична спорідненість, діалектика взаємодії та художньої 

самодостатності. 
44. Закони руху маріонетки та ляльки „рукавички”: спільне та відмінне. Вплив цих законів на естетику театрів, 

що використовують певний різновид ляльок 

45. Здатність театру ляльок до консервації засобів, ідей, форм та типів театральності. Поняття про традиційний 

та сучасний театри ляльльок. 

46. Проблеми дослідження Різдвяної теми в театрі ляльок (За Г.Юрковським). 

47. Архетипні риси персонажів українського вертепу. (Т.Знов’єва) 

48. Особливості драматичних творів народних лялькових комедій: народна комедія про „Панча і Джуді”, 

„Екзамен Арлекіна ” 

49. Дует актора-лялькаря та ляльки в сучасному ляльковому театрі. 

50. Тенденція до оживлення та не функціонального використання побутових предметів у ляльковому 

театрі – як спроби пошуку нових форм та образів. 
51. Естетичні функції маски, її різновиди та їх класифікація. Ширма та ляльководіння у відкритому способі. 

"Живий план" у театрі ляльок. 

52. Місце театру ляльок в сучасному мистецтві. 

 

 


