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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Театрознавство”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 13  

Галузь знань 

0202 Мистецтво 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів – 4  

Напрям 

6.020.201 

Театральне 

мистецтво  
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 6 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Театрознавство 

1-й -й 

Курсова робота  - Семестр 

Загальна кількість годин 

– 960 

1,2-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

96  год.  год. 

Практичні, семінарські 

96  год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

198 год.  год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: іспит – 2, залік - 1 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1/2 

для заочної форми навчання -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 



Мета  курсу – дати студентам можливість опанувати базові фахові знання в галузях 

теоретичного та практичного театрознавства, необхідні для професійної діяльності 

театрального критика, працівника ЗМІ, працівника професійного театру тощо.  

Завдання – навчити студента володіти сучасними професійними науковими 

методологічними інструментами аналізу творів сценічного мистецтва, виховати   в ньому 

здатність до аналітичного мислення, самостійності суджень, об’єктивної та критичної оцінки 

діяльності мистців театру та інших видів сценічних мистецтв.       

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:   

знати: закони побудови класичних та модерних драматичних творів та постав; 

особливості організації творчого та виробничого процесу у професійному театрі; основні 

методи аналізу постав, творчого доробку актора, режисера, драматурга, сценографа, хореографа 

тощо; театральний медіапростір України та зарубіжжя.  

вміти: визначати складові частини драматичного та сценічного твору, особливості ідейно-

художнього рішення п’єси і вистави, виявляти засоби  художньої виразності та їх взаємодію у 

виставі, оволодівши при цьому навиками послідовного й доказового викладу думок у письмовій 

та усній формах рецензування, різножанрово (стаття, інтерв’ю, творчий портрет, оглядова, 

проблемна стаття), з орієнтацією на різну авдиторію, ЗМІ, фахові видання. 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

І КУРС 

І семестр. ОСНОВИ ТЕАТРАЛЬНО-КРИТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

МОДУЛЬ І  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Основи театрально-критичної діяльності 

 

Тема 1. Театрознавство як наукова та практична діяльність (4 год.).  

Походження театрознавства як науки. Театрознавство у сфері гуманітарних наук. Практичне 

театрознавство та сфери його застосування. Фах "театрознавець": вимоги та специфіка навчання,  

індивідуальні фахові характеристики, інструментарій. Структура навчального предмету. 

Суспільний попит на професію, переваги та проблеми театрознавчого фаху, питання соціально-

виробничої адаптації випускника-театрознавця.  

Ключові слова: театрознавець, театрознавство, мистецтвознавство, критик, болонська система 

модуль.  

Література: 

1. Клековкін О. До окреслення лексеми "театр"// Вісник Львівського університету. Серія 

"Мистецтвознавство". – 2003. – Т. 3.  

2. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 1. – М., 1961.  

3. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 2. – М., 1963.  

4. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 3. – М., 1964.  

5. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 4. – М., 1965.  

6. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006.  

 

 

Тема 2. Театр як гра (4 год.). 

Знайомство з основними концепціями гри: естетичною, соціологічною, психологічною, 

семіотичною. Різновиди гри: “play” та  “game” як імпровізована та організована гра. Підвиди цих 

двох груп ігор: екстатична та мітетична; спортивна та гра випадку. Територія театру як територія 

гри: генеза, розвиток, перспективи.  

Ключові слова: феномен гри, міметична гра, екстатична гра, ритуал, ілюзійний театр 



Література:  

1. Гейзінг Йоган. Homo ludens / Пер з англ. Мокровольського О. –К.: Вид-во “Основи”, 1994. – 

250 с. 

2. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 1. – М., 1961.  

3. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 2. – М., 1963.  

4. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 3. – М., 1964.  

5. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 4. – М., 1965.  

6. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006.  

 

 Тема 3. Театр як вид мистецтва (4 год.).  

Природа театрального мистецтва. Місце театру у структурі інших видів мистецтв. Відмінності 

та особливості сценічного мистецтва у порівнянні із музикою, пластичними мистецтвами, 

малярством. Виражальні засоби театру. Умовність як одна з базових ознак театру. Театр як 

часопросторове мистецтво. Вистава – кінцевий продукт театрального виробництва.   

Ключові слова: хронотоп, театральний простір, театральний час, умовність театральна. 

Література:  

1. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 1. – М., 1961.  

3. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 2. – М., 1963.  

4. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 3. – М., 1964.  

5. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 4. – М., 1965.  

6. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. – С. 466 –467 

 

Тема 4. Театральна критика як одна з галузей театрознавства. Жанри і форми 

театральної критики. Адресність аналізу вистави (4 год.).  

Місце й призначення театральної критики. Жанрове розмаїття театрально-критичної діяльності. 

Особливості та призначення кожного із критичних жанрів: рецензії, інтерв’ю, творчого портрета, 

оглядової статті, проблемної статті. Двоадресність театральної критики: для глядача та професійної 

аудиторії. 

Ключові слова: театральна критика, рецензія, інтерв’ю, творчий портрет. 

Література: 

1. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 1. – М., 1961.  

2. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 2. – М., 1963.  

3. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 3. – М., 1964.  

4. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 4. – М., 1965.  

5. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006.  

 

Тема 5. Морально-етичні засади театрального критика (4 год.).   

Театральна критика і критиканство. Особливості спілкування театрального критика із 

професійними працівниками театру. Суб’єктивність та об’єктивність у роботі театрального 

критика. Способи висловлювання критичних зауважень у письмовому та усному рецензуванні. 

Публічна праця театрального критика та пов’язані із цим етичні вимоги.  

Ключові слова: театральна критика, емпатія, рецепція, герменевтика, аналіз вистави.   

1. Заболотна В.  Морально-етичні засади театрального критика // Просценіум. – Ч. 1. –  2001. – 

С. 65 – 66. 

2. Лужницький Г. Критика і критиканство / Лужницький Г. Український театр. – Т. 2. – Львів, 

2004. – С. 141 – 143. 

3. Лужницький Г. Творча критика / Лужницький Г. Український театр. – Т. 2. – Львів, 2004. – С. 

146 – 147. 

4. Лужницький Г. Цілі української критики / Лужницький Г. Український театр. – Т. 2. – Львів, 

2004. – С. 151 – 153. 

Тема 6. Законодавча база діяльності професійних театрів (2 год). 

Нормативно-правові акти в сфері театральної діяльності.  



Ключові слова: статут театру, колективний договір, посадова інструкція. 

Література: 

1. Закон України “Про театри і театральну справу” // Голос України. – 2005. – 25 черв. 

2. Статут театру.  

3. Колективний договір.  

4. Безгін І. Мистецтво і ринок. – К., 2005. – С. 125 – 167; С. 216 – 271; С.183 – 198. 

 

Тема 7. Професійні театральні колективи, їхні різновиди, структура, специфіка (4 год.).  

Театри державні: комунальні (муніципальні), обласні; театри приватні; антреприза; театр як 

громадська неприбуткова організація. Статуси театрів: академічний, національний. Категорійність 

та позакатегорійність театрів.  

Ключові слова: державні театри, приватні театри, антреприза, статус театру, театральне 

виробництво, категорійність театрів. 

Література:  

1. Довідник театрів України. – Київ, 2005. 

2. Інтернет-ресурси. 

 

Тема 8. Театр як виробництво (4 год.).  

Адмінстративно-організаційна структура театру. Виробничі цехи, їхнє призначення. 

Виробничий календар та особливості планування роботи у професійному театрі. Залежність 

прем’єрного графіка від об’єктивних чинників: місцезнаходження та статусу театру, величини зали 

тощо. Найзагальніші характеристики прибутково-фінансової діяльності театру. Спонсори та 

меценати театру: питання доброчинності в Україні та за кордоном. 

Ключові слова: штатний розпис театру, планування роботи, театральний сезон, виробничі цехи. 

Література:  

1. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 1. – М., 1961.  

2. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 2. – М., 1963.  

3. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 3. – М., 1964.  

4. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 4. – М., 1965.  

5. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006.  

6. Клековкін О. Лексикон. – К., 2009.  

7. Баканурський А., Корнієнко В. Театрально-драматичний словник ХХ століття. – К., 2009. – 

320 с.  

 

Тема 9. Мапа професійних театральних колективів України (4 год.).  

Основні театральні колективи України та їх розташування. Театри Києва, Харкова, Донецька, 

Одеси. Регіональна відмінність та подібність театральної інфраструктури міст України. Коротка 

історія створення та розбудови театральної інфраструктури України.  

Ключові слова: театри України, обласні театри, муніципальні театри, академічні театри. 

національні театри, театральна інфраструктура. 

1. Довідник театрів України. – Київ, 2005. 

2. Інтернет-сайти театрів.  

 

Тема 10. Національна спілка театральних діячів України (2 год). 

Історія створення, сучасна діяльність НСТДУ. Організаційна структура НСТДУ. Членство в 

НСТДУ. Правління НСТДУ. Напрямки діяльності. Перспективи та проблеми розвитку.  

Ключові слова: Національна спілка театральних діячів України, міжобласні та міські відділення 

НСТДУ, правління НСТДУ, з’їзд НСТДУ. 

1. Довідник театрів України. – Київ, 2005. 

2. Інтернет-ресурси. 

Тема 11. Професійні театри західного регіону України (6 год.).  

Загальний огляд діяльності театральних колективів, що входять до Львівського міжобласного 



відділення Національної спілки театральних діячів України. Особливості мистецьких напрямків, 

мистецькі керівники та творчі програми театрів регіону. Фестивальна діяльність.  

Ключові слова: західний регіон України, національні театри, академічні театри, обласні 

театри, театр опери та балету, драматичні та музично-драматичні театри, театри ляльок, театр для 

дітей та юнацтва.   

Література:  

1. Довідник театрів України. – Київ, 2005. 

2. Інтернет-ресурси.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Репертуарне обличчя театру. 

 

Тема 12. Драматичний  твір. Його  місце у репертуарній політиці театру (4 год.).  

Драма – літературна першооснова драматичного театру. Класифікація драматургії: національна, 

зарубіжна, класична, сучасна; класифікація за  жанрами. П’єса і вистава. Творча автономність 

творця - режисера.  

Ключові слова: драма, національна драматургія, зарубіжна драматургія, класична, сучасна 

драматургія, жанрові різновиди драматургії, репертуар, репертуарна політика театру. 

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – К., 2007. –  356 с. 

2. Клековкін О. Лексикон. – К., 2009 

3. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 1. – М., 1961.  

4. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 2. – М., 1963.  

5. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 3. – М., 1964.  

6. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 4. – М., 1965.  

7. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. 

8. Бентли Є. Жизнь драмы.  – М., 1978.   
9. Баканурський А., Корнієнко В. Театрально-драматичний словник ХХ століття. – К., 2009. – 

320 с.  

 

Тема 13. Репертуарна афіша – стратегія мистецької політики театру (4 год.).  

Стратегічна репертуарна лінія театру та її вияв на афіші. Особливості формування репертуарної 

політики театрів як проблема суспільно-політична та естетична. Порівняльний аналіз репертуарної 

політики у державах з різним суспільно-політичним укладом та в різні історичні епохи. “Соціальне 

замовлення” та його віддзеркалення на афіші театрів. Місце художнього керівництва та дирекції у 

формуванні репертуарної політики театру. Поняття чинного репертуару. 

Ключові слова: репертуарна політика, репертуарні лінії, вибір драматургії, актуальність. 

Література: 

1. Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів, 2008.  

2. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006.  

3. Баканурський А., Корнієнко В. Театрально-драматичний словник ХХ століття. – К., 2009. – 

320 с.  

 

 Тема 14. Глядач і театр. Категорії глядної аудиторії (4 год). 
Пов’язаність репертуарної політики театру із вимогами глядної аудиторії. Адресність вистави. 

Категорії глядної аудиторії: вікова, соціальна, національна. Залежність виробничого календаря 

театру та репертуарної політики від кількості населення міста. 

Ключові слова: адресність вистави, вікові, соціальні, національні категорії глядача, виробничий 

календар, прем’єра.  

 Література: 

1. Товстоногов Г. Зеркало сцены. – Т. 1. – Л., 1984.  – С. 290 – 303. 

2. Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів, 2008.  

3. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006.  



 

Тема 15. Репертуарна політика театрів Львова (4 год.).  

Аналіз репертуарної політики та репертуарних ліній у діючому репертуарі Театру ім. М. 

Заньковецької (велика та Камерна сцени), Першого українського теару для дітей та юнацтва, 

Молодіжного театру ім. Леся Курбаса, театру “Воскресіння”, Львівського обласного театру ляльок.       

Ключові слова: Львівський національний театр ім. М. Заньковецької, Львівський національний 

театр опери та балету, Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса. Львівський академічний 

обласний театр ляльок, Львівський академічний театр "Воскресіння", Перший український театр 

для дітей та юнацтва.  

Література: 

1. Інтерент-джерела. 

2. Афіші та програмки львівських театрів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Практика усного та письмового рецензування. 

 

Тема 16. ЗМІ Львова та України про театр (8 год.).  

Виявлення у газетах “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну 

Україну”, “День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня” особливостей редакційної політики цих 

періодичних видань в галузі культури й театру зокрема. Характеристика публікацій у цих 

часописах з питань театру. Жанри, теми, автори публікацій.  

Ключові слова: “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну Україну”, 

“День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня”  

Література:  

Часописи: “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну Україну”, 

“День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня”  

 

Тема 17. Спеціалізовані театральні видання України (8 год.).  

Виявлення особливостей публікацій у фахових виданнях: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, 

“Український театр”, “Театральна бесіда”. Окреслення  напрямків видань, адресності, кола авторів, 

проблематики. 

Ключові слова: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, “Український театр”, “Театральна бесіда”.  

Література: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, “Український театр”, “Театральна бесіда”.  

 

Тема 18. Практика усного та письмового рецензування вистав (20 год.).   

 Обговорення побачених у театрах Львова та переглянутих відеозаписів вистав. Початки 

аналітичної театрознавчої діяльності: з’ясування теми, ідеї вистави, адресності, жанру, основного 

конфлікту, візуального ряду тощо. 

Ключові слова: ідея вистави, теми вистави, жанр, категорія глядача, основний конфлікт, 

режисер, сценограф, актор.   

 

МОДУЛЬ IІ. Індивідуальна робота студента. 

 

1. Ведення "Щоденника театрознавця" (упродовж семестру). 

 

2. Письмова робота реконструкція репертуару театру (за вибором студента). 

 

3. Письмова семестрова робота за темою: "Репертуарне обличчя театру (довільний вибір 

студента)" 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів Кількість годин 



і тем Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль І 

Змістовий модуль 1. Основи театрально-критичної діяльності 

Тема 1. Театрознавство як 

наукова та практична 

діяльність  

4 2 2          

Тема 2. Театр як гра  4 2 2          

Тема 3. Театр як вид 

мистецтва  

4 2 2          

Тема 4. Театральна 

критика як одна з галузей 

театрознавства. Жанри і 

форми театральної 

критики. Адресність 

аналізу вистави  

4 2 2          

Тема 5. Морально-етичні 

засади театрального 

критика  

4 2 2          

Тема 6. Законодавча база 

діяльності професійних 

театрів 

4 2 2          

Тема 7. Професійні 

театральні колективи, їхні 

різновиди, структура, 

специфіка  

4 2 2          

Тема 8. Театр як 

виробництво  

4 2 2          

Тема 9. Мапа професійних 

театральних колективів 

України  

6 2 4          

Тема 10. Національна 

спілка театральних діячів 

України  

4 2 2          

Тема 11. Професійні 

театри західного регіону 

України  

6 2 4          

Усього годин 48 22 26          

Змістовий модуль 2. Репертуарне обличчя театру. 

Тема 12. Драматичний  

твір. Його  місце у 

репертуарній політиці 

театру  

6 4 2          

Тема 13. Репертуарна 

афіша – стратегія 

мистецької політики 

театру  

6 4 2          

Тема 14. Глядач і театр. 

Категорії глядної 

4 2 2          



аудиторії 

Тема 15. Репертуарна 

політика театрів Львова  

8 4 4          

Усього годин  24 14 10          

 Змістовий модуль 3.Практика усного та письмового рецензування. 

Тема 16. Огляд 

публікацій ЗМІ Львова 

та України про театр   

 

20 

  

8 

   

12 

      

Тема 17. Огляд 

публікацій у 

спеціалізованих 

театральних виданнях 

України   

 

16 

  

4 

   

12 

      

Тема 18. Практика 

усного та письмового 

рецензування вистав  

90  24   66       

Усього годин 126  36   90       

Модуль ІІ 

Ведення "Щоденника 

театрознавця" 

  - - 8 -   - - -  

Індивідуальне пошукове 

завдання "Реконструкція 

репертуару театру (за 

вибором студента) 

     

4 

       

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

"Репертуарне обличчя 

театру" (за вибором 

студента) 

     

6 

       

Усього годин 18    18        

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Театрознавство як наукова та практична діяльність  2   

2 Театр як гра  2 

3 Театр як вид мистецтва  2 

4 Театральна критика як одна з галузей театрознавства. Жанри і 

форми театральної критики  

2 

5  Морально-етичні засади театрального критика  2 

6 Законодавча база діяльності професійних театрів 2 

7 Професійні театральні колективи, їхні різновиди, структура, 

специфіка  

2 

8 Театр як виробництво  2 

9 Мапа професійних театральних колективів України  4 

10 Національна спілка театральних діячів України  2 

11 Професійні театри західного регіону України  4 

12 Драматичний  твір. Його  місце у репертуарній політиці театру  2 

13 Репертуарна афіша – стратегія мистецької політики театру  2 

14 Глядач і театр. Категорії глядної аудиторії 2 



15 Репертуарна політика театрів Львова  4 

 Разом 30 

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 ЗМІ Львова та України про театр   8 

2 Спеціалізовані театральні видання України   8 

3 Практика усного та письмового рецензування вистав  20 

 Разом 36 

                                                                                                             

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Перегляд вистав чинного репертуару театрів м. Львова 32 

2 Опрацювання українських ЗМІ з питань театру 26 

3 Опрацювання українських фахових періодичних видань 24 

4 Ведення "Щоденника театрознавця" 20 

5 Індивідуальна робота  19 

 Разом  129 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

       Пісумкова семестрова робота "Репертуарне обличчя театру (за вибором студента" 

полягає у розкритті особливостей репертуарної політики обраного студентом театру (або однієї 

зі сцен театру – Великої, Камерної тощо).                                                                                             

 

10. Методи контролю 

Поточне тестування, щомісячна перевірка "Щоденника театрознавця", модульне 

тестування, колоквіуми, захист підсумкової семестрової роботи.  

                                                                                

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Щоденн

ик 
ІНДЗ Сума 

Змістовий модуль 1  

10 

 
100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11    

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3  

Т12 Т13 Т14 Т15  Т16 Т17 Т18      10 

3 3 3 3  8 8 20      

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Оцінка  Оцінка в За національною шкалою 



ECTS балах Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Методична розробка "Щоденник театрознавця". 

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД). 

3.  Нормативні документи. 

4. Ілюстративні матеріали. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Иллюстрированная история мирового театра. / Под редакцией Джона Рассела Брауна. 

Перевод с англ. – М., 1999. 

2. Станиславский К. .– Собр. соч. в восьми томах. – Т. 1. – М., 1954. 

3. Бояджиев Г. Душа театра. – К., 1983. 

4. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 1985  

5. Бентли Є. Жизнь драмы.  – М., 1978.   

6. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 1. – М., 1961.  

7. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 2. – М., 1963.  

8. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 3. – М., 1964.  

9. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 4. – М., 1965.  

10. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006.   

11. Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів, 2008.  

12. Довідник театрів України. – Київ, 2005. 

13. Українські газети: "Високий замок", "Львівська газета", "День", "Дзеркало тижня", 

"Культура і життя". 

14. Українські фахові видання: "Український театр", "Просценіум", "Кінотеатр". 

15. Лужницький Г. Український театр. – Т. 2. – Львів, 2004. – 360 с. 

16.  Клековкін О. До окреслення лексеми "театр"// Вісник Львівського університету. Серія 

"Мистецтвознавство". – 2003. – Т. 3.  

17. Клековкін О. Лексикон. – К., 2009.  

18. Баканурський А., Корнієнко В. Театрально-драматичний словник ХХ століття. – К., 2009. – 

320 с.  

19. Заболотна В.  Морально-етичні засади театрального критика // Просценіум. – Ч. 1. –  2001. – 

С. 65 – 66. 

20. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – К., 2007. –  356 с. 

21. Товстоногов Г. Зеркало сцены. – Т. 1. – Л., 1984.   

22. Гейзінга Й.Досвід визначення ігрового елемента культури. – К., «Основи». – 1994.  

23. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М.,  1970. 

Допоміжна 

 

1. Російські видання: "Культура", "Театр". 

2. Польські видання: "Dydaskalie", "Teatr lalek", "Teatr".  

14. Інформаційні ресурси 

 

1. www.zankovetska.com.ua 



2. www.n.kurbas.lviv.ua 

3.www.voskresinnia.lviv.ua 

4.www.mincult.kmu.gov.ua 

5.www.teatre.com.ua 

6.www.shakespeare.zp.ua 

7.www.ft.org.ua 

8.www.rusdram.com.ua 

9.www.drama-comedy.kiev.ua 

10. www.theatreonpodol.com 

11.www.tuz.kiev.ua 

12. www.theatre.te.ua 

 

http://www.theatreonpodol.com/


І КУРС 

ІІ семестр. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ ТА ВИСТАВИ  

 

МОДУЛЬ І  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Порівняльний аналіз драматичного твору і вистави  

(теоретико-методологічні та практичні засади) 

 

Тема 1. Компаративістика як інструментарій театрознавця (2 год). 

Походження та історія методу. Літературна компаративістика. Особливості застосування 

компаративних студій у театрознавстві. Аспекти порівняння драматургічного (літературного 

твору) та вистави: ідея, тема, конфлікт, жанр, структура образів, хронотоп та ін.     

Ключові слова: компаративістика, літературна компаративістика, драматургія, вистава, 

порівняльий аналіз у театрознавстві 

Література:  

1. Бальме К. Вступ до театрознавства.  – Львів, 2008.  

2. Ковалів. Літературознача енциклопедія. – К., 2007.  

3. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К., 2006. 

  

 

Тема 2. Інтерпретація драматичного твору як основа театрального мистецтва (2 

год.).  

П’єса як “відкрита множинність” сценічних прочитань. Інтерпретативна творчість 

театральних митців як основа сучасного сценічного мистецтва. Історичний аспект проблеми 

інтерпретації: ставлення до драматичного театру у різні періоди історії театру. Поняття класики 

з точки зору варіативності сценічних прочитань драматичного тексту.  

Ключові слова: драматургія, інтерпретація, інтертекстуальність.       

Література: 

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – Київ, 2007. 

2. Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. – Вып. второй. – Санкт-

Петербург, 1994. 

3. Бентли Є. Жизнь драмы.  – М., 1978.   

4. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. 

 

 

Тема 3. Матеріал драматичного твору та його відображення у виставі (2 год).  

Коло життєвих (соціальних, політичних, індивідуальних явищ) як матеріал для 

написання драматичного твору. Відбір матеріалу в процесі написання п’єси. Ставлення до 

матеріалу п’єси у творців вистави.  

Ключові слова: матеріал твору, сценічна інтерепретація матеріалу 

Література: 

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – Київ, 2007. 

2. Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. – Вып. второй. – Санкт-

Петербург, 1994. 

3. Бентли Є. Жизнь драмы.  – М., 1978.   

4. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. 

   

 

Тема 4. Тема та ідея драматичного твору і вистави (4 год.).   

Визначення теми та ідеї драматичного твору. Тема як головна проблема твору та ідея як 

певний спосіб її вирішення. Важливість точного виявлення ідейно-тематичного звучання 



драматичного твору при виборі п’єси режисером. Варіантність прочитання теми та ідеї 

драматурга у процесі сценічного втілення п’єси. Інтерпретаційні межі та їх порушення.  

Ключові слова: тема, ідея твору, ідейно-тематичне коло, інтерепратція теми та ідеї на 

сцені.        

Література: 

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – Київ, 2007. 

2. Гессен Р. Технічні прийоми драми.– 1912. 

3. Сахновський-Панкеєв В. Драма.– Л., 1969. 

4. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. 

5. Ковалів. Літературознача енциклопедія. – К., 2007 

 

 

Тема 5. Конфлікт у драматичному творі та його інтерпретація у виставі (4 год.).  

Конфлікт як основний рушійний чинник драматичного твору та вистави. Типи 

конфліктів. Конфлікт основний та побічний. Зв’язок конфлікту із ідейно-тематичними 

параметрами драматичного і сценічного твору.  

Ключові слова: конфлікт твору, внутрішній конфлікт, зовнішній конфлікт, 

антагоністичний конфлікт, неантагоністичний конфлікт. 

Література: 

1. Ковалів. Літературознача енциклопедія. – К., 2007 

2.  Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – Київ, 2007. 

3. Гессен Р. Технічні прийоми драми.– 1912. 

4. Сахновський-Панкеєв В. Драма.– Л., 1969. 

5. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. 

 

Тема 6. Фабула і сюжет драматичного твору та їхнє відтворення у виставі (4 год.).  

Визначення фабули у драматичному творі. Сюжет як формула фабула+характер. 

Співпадіння/неспівпадіння фабули й сюжету та вплив цих конструкцій на драматичну якість 

твору. Фабульна драматургія та її сценічні втілення.  

Ключові слова: фабула твору, сюжет твору, фабульна драматургія.   

Література:  

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – Київ, 2007. 

2. Гессен Р. Технічні прийоми драми.– 1912. 

3. Сахновський-Панкеєв В. Драма.– Л., 1969. 

4. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. 

5. Поляков М. Поэтика. Семиотика. Теория драмы. – М., 2000. 

 

Тема 7.  Позафабульна драматургія (4 год.).  

Визначення позафабульної драматургії, її особливостей. Драматурги ХХ ст. – автори 

п’єс позафабульної конструкції. Проблеми сценічного втілення позафабульної драматургії.      

Ключові слова: позафабульна драматургія, сценічна інтерпретація 

Література: 

1. Поляков М. Поэтика. Семиотика. Теория драмы. – М., 2000. 

2. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – Київ, 2007. 

3. Ковалів. Літературознача енциклопедія. – К., 2007.  

 

Тема 8. Архітектоніка п’єси, її відтворення у виставі (4 год.).  

Складові архітектонічної побудови п’єси та їхнє відтворення/перетворення у виставі. 

Реалізація в архітектоніці твору основного конфлікту. Класична архітектоніка п’єси і вистави. 

Сучасні варіанти побудови драматичного твору та вистави. 

Ключові слова: архітектоніка твору, інтерпретація архітектоніки, дія, сцена, епізод, 

антракт, піраміда Фрейтага. 



Література: 

1. Ковалів. Літературознача енциклопедія. – К., 2007.  

2.  Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – Київ, 2007. 

3. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 1. – М., 1961.  

4. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 4. – М., 1965.  

 

Тема 9. Конфлікт та його зв’язок із структурою образів (4 год.).  

Сценічний образ – “реалізатор” конфлікту. Герой як носій провідної ідеї  твору. 

Розкриття конфлікту через систему образів, інтерпретація системи образів у сценічному 

прочитанні драматичного твору. Межі даної інтерпретації.  

Ключові слова: образ, сценічний образ, структура, конфлікт 

Література:  

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – Київ, 2007. 

   2. Гессен Р. Технічні прийоми драми.– 1912. 

3. Сахновський-Панкеєв В. Драма.– Л., 1969. 

4. Холодов Є. Композиція драми.– М., 1957. 

5. Бентли Є. Жизнь драмы.  – М., 1978.   

6. Поляков М. Поэтика. Семиотика. Теория драмы. – М., 2000. 

7. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. 

 

Тема 10. Драматична дія (4 год.).  

Драматична дія як спосіб розгортання конфлікту. Основні характеристики драматичної 

дії. Дія словесна та фізична. Зв’язок якості драматична дія та сценічності твору.  Драми "для 

читання" та їхнє сценічне життя в минулому та сьогоденні театру.   

Ключові слова: дія, контрдія, сценічна дія, словесна дія, фізична дія. 

Література:  

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – Київ, 2007. 

2. Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. – Вып. второй. – Санкт-

Петербург, 1994. 

3. Баканурський А., Корнієнко В. Театрально-драматичний словник ХХ століття. – К., 

2009. – 320 с.  

   

Тема 11. Жанр п’єси і жанр вистави (4 год.).  

Визначення жанру драматичного твору та способи його відтворення у виставі. Класичні 

та некласичні жанри. "Синтетичні" жанри. Особливості інтерпретаційних пошуків сучасних 

режисерів у переосмисленні класичних жанрів та пошуку нових.     

Ключові слова: жанр, трагедія, комедія, драма, синтетичні жанри, класичні жанри, 

некласичні жанри, жанрова модифікація 

Література: 

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – Київ, 2007. 

2. Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. – Вып. второй. – Санкт-

Петербург, 1994. 

3. Баканурський А., Корнієнко В. Театрально-драматичний словник ХХ століття. – К., 2009. – 

320 с.  

4. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. 

 

Тема 12. Простір/час у п’єсі та виставі (4 год.).  

Просторово-часова модель драматичного твору і вистави. Міфологічні аспекти 

просторово-часових драматичних та сценічних конструкцій. Вербальні та невербальні способи 

творення просторово-часової моделі драматичного твору.   

Ключові слова: хронотоп п’єси, хронотоп вистави, лінійний час, нелінійний час, 

ретроспекція, реалістичний простір, умовний простір, метафоричний простір. 



Література:  

1. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. 

2. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – Київ, 2007. 

3. Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. – Вып. второй. – Санкт-

Петербург, 1994. 

4. Поляков М. Поэтика. Семиотика. Теория драмы. – М., 2000. 

 

Тема 13. Мова у п’єсі та виставі (4 год.).  

Мовні характеристики персонажів у п’єсі та виставі як засіб творення образів. Мова як 

соціальний статус героїв. Інтонаційна та характерна мови. Мова персонажів і жанр 

п’єси/вистави.  

Ключові слова: мова персонажів, мовна характеристика, інтонаційна мова, характерна 

мова. 

Література:  

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – Київ, 2007. 

2. Бентли Є. Жизнь драмы.  – М., 1978.   

3. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Практика усного та письмового рецензування. 

 

Тема 13. ЗМІ Львова та України про театр (6 год.).  

Виявлення у газетах “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну 

Україну”, “День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня” особливостей редакційної політики цих 

періодичних видань в галузі культури й театру зокрема. Характеристика публікацій у цих 

часописах з питань театру. Жанри, теми, автори публікацій.  

Ключові слова: “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну Україну”, 

“День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня”  

Література:  

Часописи: “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну Україну”, 

“День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня”  

 
Тема 14. Спеціалізовані театральні видання України (6 год.).  

Виявлення особливостей публікацій у фахових виданнях: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, 

“Український театр”, “Театральна бесіда”. Окреслення  напрямків видань, адресності, кола авторів, 

проблематики. 

Ключові слова: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, “Український театр”, “Театральна бесіда”.  

Література: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, “Український театр”, “Театральна бесіда”.  

 

Тема 15. Практика усного та письмового рецензування вистав (8 год.).   

 Обговорення побачених у театрах Львова та переглянутих відеозаписів вистав. Початки 

аналітичної театрознавчої діяльності: з’ясування теми, ідеї вистави, адресності, жанру, основного 

конфлікту, візуального ряду тощо. 

Ключові слова: ідея вистави, теми вистави, жанр, категорія глядача, основний конфлікт, 

режисер, сценограф, актор.   

 

 

МОДУЛЬ IІ. Індивідуальна робота студента. 

 

1. Ведення "Щоденника театрознавця" (упродовж семестру). 

 

2. Індивідуальне науоково-досліднцьке завдання "Порівняльний аналіз драматичного твору та 



вистави" (довільний вибір студента). 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль І 

Змістовий модуль 1. Порівняльний аналіз драматичного твору і вистави  (теоретико-

методологічні та практичні засади) 

Тема 1. 

Компаративістика як 

інструментарій 

театрознавця  

4 2 2          

Тема 2. Інтерпретація 

драматичного твору як 

основа театрального 

мистецтва  

4 2 2          

Тема 3. Матеріал 

драматичного твору та 

його відображення у 

виставі   

4 2 2          

Тема 4. Тема та ідея 

драматичного твору і 

вистави .   

4 2 2          

Тема 5. Конфлікт у 

драматичному творі та 

його інтерпретація у 

виставі   

8 4 4          

Тема 6. Фабула і сюжет 

драматичного твору та 

їхнє відтворення у 

виставі 

8 4 4          

Тема 7.  Позафабульна 

драматургія 

8 4 4          

Тема 8. Архітектоніка 

п’єси, її відтворення у 

виставі  

4 2 2          

Тема 9. Конфлікт та його 

зв’язок із структурою 

образів  

4 2 2          

Тема 10. Драматична 

дія.  

4 2 2          

Тема 11. Жанр п’єси і 

жанр вистави  

4 2 

 

2          

Тема 12. Простір/час у 

п’єсі та виставі 

4 2 2          

Тема 13. Мова у п’єсі та 

виставі  

4 2 2          

Разом 64 32 32          



 Змістовий модуль 2. Практика усного та письмового рецензування. 

Тема 14. Огляд 

публікацій ЗМІ Львова 

та України про театр   

 

8 

  

8 

         

Тема 15. Огляд 

публікацій у 

спеціалізованих 

театральних виданнях 

України   

 

4 

  

8 

         

Тема 16. Практика 

усного та письмового 

рецензування вистав  

16  16          

Разом 32  32          

Модуль ІІ 

Ведення "Щоденника 

театрознавця" 

  - - 12 -   - - -  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

"Порівняльний аналіз 

п’єсита вистави" (за 

вибором студента) 

     

10 

       

Усього годин 22    22        

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Компаративістика як інструментарій театрознавця  2   

2 Інтерпретація драматичного твору як основа театрального 

мистецтва  

2 

3 Матеріал драматичного твору та його відображення у виставі   2 

4 Тема та ідея драматичного твору і вистави .   2 

5  Конфлікт у драматичному творі та його інтерпретація у 

виставі   

4 

6 Фабула і сюжет драматичного твору та їхнє відтворення у виставі 4 

7 Позафабульна драматургія 2 

8 Архітектоніка п’єси, її відтворення у виставі  2 

9 Конфлікт та його зв’язок із структурою образів  4 

10 Драматична дія.  2 

11 Жанр п’єси і жанр вистави  2 

12 Простір/час у п’єсі та виставі 2 

13 Мова у п’єсі та виставі  2 

 Разом 32 

                                                                                                           

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 ЗМІ Львова та України про театр   8 

2 Спеціалізовані театральні видання України   8 

3 Практика усного та письмового рецензування вистав  16 

 Разом 32 



7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Перегляд вистав чинного репертуару театрів м. Львова 70 

2 Опрацювання українських ЗМІ з питань театру 8 

3 Опрацювання українськихфахових періодичних видань 8 

4 Ведення "Щоденника театрознавця" 12 

5 ІНДЗ  22 

 Разом  120 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

       Пісумкова семестрова робота "Порівняльний аналіз драматичного твору і вистави (за 

вибором студента)" полягає у порівнянні ідейно-тематичного пласту, композиції та 

архітектоніки, жанрового вирішення, конфлікту та системи образів, просторового рішення 

п’єси та вистави за нею.                                                                                             

 

10. Методи контролю 

Поточне тестування, щомісячна перевірка "Щоденника театрознавця", модульне 

тестування, колоквіуми, захист підсумкової семестрової роботи.                                                                           

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Щод

енни

к 

ІН

ДЗ 
Іспит Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

8 10 50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

 

1

6 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 



12. Методичне забезпечення 

 

1. Методична розробка "Щоденник театрознавця". 

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД). 

3.  Нормативні документи. 

4. Ілюстративні матеріали. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Бальме К. Вступ до театрознавства.  – Львів, 2008.  

2. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – Київ, 2007. 

3. Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. – Вып. второй. – Санкт-

Петербург, 1994. 

4. Баканурський А., Корнієнко В. Театрально-драматичний словник ХХ століття. – К., 2009. – 

320 с.  

5. Гессен Р. Технічні прийоми драми.– 1912. 

6. Сахновський-Панкеєв В. Драма.– Л., 1969. 

7. Холодов Є. Композиція драми.– М., 1957. 

8. Бентли Є. Жизнь драмы.  – М., 1978.   

9. Поляков М. Поэтика. Семиотика. Теория драмы. – М., 2000. 

10. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. 

11. Українські газети: "Високий замок", "Львівська газета", "День", "Дзеркало тижня", 

"Культура і життя". 

12. Українські фахові видання: "Український театр", "Просценіум", "Кінотеатр". 

13. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 1. – М., 1961.  

14. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 2. – М., 1963.  

15. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 3. – М., 1964.  

16. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 4. – М., 1965.  

17. Українські газети: "Високий замок", "Львівська газета", "День", "Дзеркало тижня", 

"Культура і життя". 

18. Українські фахові видання: "Український театр", "Просценіум", "Кінотеатр". 

19. Клековкін О. Лексикон. – К., 2009.  

                                                             

Допоміжна 

1. Російські видання: "Культура", "Театр". 

2. Польські видання: "Dydaskalie", "Teatr lalek", "Teatr".  

3. Ковалів. Літературознача енциклопедія. – К., 2007.  

4. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. – К., 2006. 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. www.zankovetska.com.ua 

2. www.n.kurbas.lviv.ua 

3.www.voskresinnia.lviv.ua 

4.www.mincult.kmu.gov.ua 

5.www.teatre.com.ua 

6.www.shakespeare.zp.ua 

7.www.ft.org.ua 

8.www.rusdram.com.ua 

9.www.drama-comedy.kiev.ua 

10. www.theatreonpodol.com 

11.www.tuz.kiev.ua 

12. www.theatre.te.ua 

http://www.theatreonpodol.com/


 



IІ – й КУРС 

3 семестр. АКТОР І СЦЕНІЧНИЙ ОБРАЗ (90 год.)       

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретичні аспекти акторської діяльності 

 

Тема 1. Акторська діяльність як творчий феномен (2 год.).  

Комунікативна театральна модель та місце в ній актора. Різні способи визначення поняття 

"актор", "акторська гра". Феноменологічний підхід до творчості актора. Творчість актора з 

точки зору антропології театру. Дифініція аматорського та професійного акторського 

мистецтва.    

Ключові слова: актор, акторська гра, феномен творчості, антропологія. 

Література:  

1. Ґоральський А. Теорія творчості. – Львів, 2002. – С. 9 – 26, 42 – 46. 

2. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. – С. 34 – 35, 84 – 89, 534 – 536.   

 

 

Тема 2. Акторське мистецтво: історичний аспект (2 год.).  

Актор і артист. Актор у системі античного, середньовічного, ренесансного, 

класицистичного, просвітницького театру, театру доби романтизму, реалізму, модерного театру 

ХХ ст.  

Ключові слова: актор, артист, античність, середньовіччя, ренесанс, класицизм, 

просвітництво, романтизм, реалізм, модерний театр. 

Література: 

1. Дмитрова Л. З історії всесвітнього театру. – Держ. Вид- тво України, 1929. – С. 134 – 

138.  

2. История зарубежного театра. – Ч. 1. – Театр Западной Европы от Античности до 

Просвещения  / Под ред. Г. Бояджиева, А. Образцовой. – М., 1981. – 336 с.  

3. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. – В 3-х кн. – Львів, 

2003.  

 

 

Тема 3. Провідні методології акторської гри в європейському театрі ХХ ст. (2 год.).  

Театр співпереживання (К. Станіславський). Театр дистанціювання (Б. Брехт). 

"Біомеханіка" В. Мейєрхольда. Театр перетворення (Л. Курбас). Театр самозречення (Є. 

Ґротовський). Місце актора в кожній з цих методологій гри. Сучасне акторське мистецтво як 

продовження та синтез цих основних напрямків.  

Ключові слова: перевтілення, дистанціювання, біомеханіка, перетворення, самозречення. 

Література: 

1. Станіславський К. Робота актора над собою. – Ч. I та II. – К., 1953. 

2. Брехт Б. Про мистецтво театру. – К., 1977. – С. 291 – 299.  

3. Курбас Л. Філософія театру. – К., 2001. – С. 174 – 187.  

4. Ґротовський Є. Театр, ритуал, перформер. – Львів. – 1999. – С. 13 – 23.  

5. Мейєрхольд В. Режиссура в перспективе века / Meyerhold La mise en scène dans le 

siècle. – М., 2001. – 512 с.  

6. Искусство режиссуы. XX век / Сост. С.К. Никулин, Л.А. Пичхадзе. – М., 2008. – 768 с.  

 

Тема 4. Психофізичні дані актора (2 год.).  

Фактура, особливості фізичної конституції, зовнішності, голосових даних, дикції, 

“вабливість” додатня і від’ємна, енергетична потужність/сила актора, поняття акторської 

індивідуальності. 

Ключові слова: фактура, дикція, голос, акторська індивідуальность. 

Література: 

1. Станіславський К. Робота актора над собою. – Ч. I та II. – К., 1953. 



2. Гиппиус С. Актëрский тренинг. Гимнастика чувств. – СПб., 2007. – 377 с. 

3. Рождественская Н. Диагностика актерских способностей. – СПб., 2005. – 192 с.  

4. Ласкавая Е. Речеголосовой тренинг. – М., 2006. – С. 34 – 42.  

 

Тема 5. Амплуа актора (2 год.).  

Історична система амплуа. Основні чоловічі та жіночі амплуа. Сучасна драматургія, 

акторське мистецтво і система амплуа.    

Ключові слова: амплуа, коханець, герой,  “резонер”, “фат”, комік, трагік, простак, 

“субретка”, молода лірична героїня, комічна стара дама, “ґрандкокет”, “травесті”, “інженю”, 

“ґрандам”.  

Література:  

1. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. – С. 36 – 37.  

2. Барабан Л., Дятчук В. Український тлумачний словник театральної лексики. – К., 1999. 

– С. 10.  

 

Тема 6. Психологія творчості актора (2 год.)  

Особливості психології творчості актора. Публічна самотність. Перебування у 

роздвоєному стані. Я-актор і я-образ. Засоби психічної безпеки актора. Актор і реципієнт. 

Ключові слова: психологія творчості, я-актор, я-образ, реципієнт. 

Література: 

1. Ґоральський А. Теорія творчості. – Львів, 2002. – 144 с.  

2. Рождественская Н. Диагностика актерских способностей. – СПб., 2005. – 192 с. 

3. Якобсон П. Психология сценических чувств актера. Этюд по психологии творчества. – 

М., 1936.  

4. Ершов П. Сочинения. Т. 1. – Технология актерского искусства. – М., 1992.  

 

Тема 7. К. Станіславський: методологія праці актора (2 год.).  

Основні засади системи перевтілення К. Станіславського. Історичне значення 

методологічних відкриттів К. Станіславського. Динаміка пошуків К. Станіславського в процесі 

роботи над системою. Незавершеність системи К. Станіславського. Система К. Станіславського 

в контексті Великої театральної реформи. 

Ключові слова: система перевтілення, Велика театральна реформа. 

Література:  

1. Станіславський К. Робота актора над собою. – Ч. I та II. – К., 1953. 

2. Станиславський К. Этика. – М., 1981. – 46 с.  

3. Соловьева И., Шитова В. Станиславский К. С. – М., 1985. – 167 с.  

  

Тема 8. К. Станіславський: робота актора над собою (4 год.).  

Основні вимоги К. Станіславського до актора та його виховання, професійного розвитку. 

К. Станіславський про уяву, відчуття правди і віру, увагу, сценічну привабливість, голос, тіло, 

емоційну пам’ять актора.  

Ключові слова: уява, голос, тіло, емоційна пам’ять, увага, правда, віра, сценічна 

привабливість. 

Література: 

1. Станіславський К. Робота актора над собою. – Ч. I та II. – К., 1953. – С. 75 – 227. 

1. Станиславський К. Этика. – М., 1981. – 46 с.  

2.  Соловьева И., Шитова В. Станиславский К.С. – М., 1985. – 167 с.  

 

Тема 9. К. Станіславський: робота актора над роллю (2 год.). 

Основні засади роботи актора над роллю за системою К. Станіславського. Поділ на 

завдання. Запропоновані обставини. Наскрізна дія. Зерно ролі. Надзавдання ролі. 

Наднадзавдання вистави. Темпоритм ролі. Характерність. “Природа почуттів” автора та актора. 



Ансамблевість.    

Ключові слова: запропоновані обставини, наскрізна дія, зерно ролі, надзавдання ролі, 

наднадзавдання вистави, темпоритм ролі, характерність, “природа почуттів”, ансамблевість. 

Література: 

1. Станіславський К. Робота актора над собою. – Ч. I та II. – К., 1953. – С. 49 – 75, 354 – 

371, 411 – 436, 555 – 608.  

2. Топорков В. Станиславский на репетиции. Воспоминания. – М., 2002.– С. 226 –232.   

 

 

Тема 10. Методологія М. Чехова та її вплив на акторські технології  ХХ ст. (2 год.).  

 М. Чехов – актор школи К. Станіславського, продовжувач та популяризатор системи К. 

Станіславського у світовій театральній практиці. Психологічний жест. Атмосфера. Критерії 

художності мистецького  твору за М. Чеховим.  

Ключові слова: психологічний жест, атмосфера, конфлікт атмосфер,  індивідуальні 

почуття, дія з конкретним забарвленням.  

Література: 

1. Чехов М. А. Путь актера. – М., 2006. – С. 211 – 343.  

2. Чехов М. Про техніку актора // Просценіум. – Ч. 1 – 2 (11 – 12) / 2005 – Ч. 1–2 (20 – 21) 

/ 2008.  

3. Чехов М. Литературное наследие. – В 2-х т. – Т. 2. – Об искусстве актера. – М., 1986.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Аналіз роботи актора в ролі. 

 

Тема 11. Дієвий аналіз п’єси та  ролі (2 год.).  

Ланцюг конфліктних фактів у п’єсі та ролі. Перший конфліктний факт та його роль у 

розвитку дії п’єси і вистави. Основні конфліктні факти і мікроконфлікти.  Головний конфлікт 

п’єси. Архітектоніка ролі.   

Ключові слова: перший конфліктний факт, висхідна подія, запропоновані обставини, 

подія,  головний конфлікт, мікроконфлікти, архітектоніка ролі.  

Література: 

1. Поламишев  А. Мастерство режиссера: Действенный анализ пьесы. – М., 1982. – С. 11 

– 156.   

2. Кнебель М.  Слово в творчестве актера. – М., 2009. – С. 18 – 48. 

3. Кнебель М. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 2005. – С. 

505 – 574.  

 

 

Тема 12. Жанрове вирішення ролі (4 год.).  

Актор як носій жанрового рішення вистави. Особливості існування актора у різних 

жанрах. Жанр і "природа почуттів" у п’єсі та виставі.  

Ключові слова: жанр, "природа почуттів". 

Література: 

1. Товстоногов  Г. Зеркало сцены. –  Кн.1. О профессии режиссера. – Ленинград, 1984. – 

С. 179 – 192.  

2. Товстоногов  Г. Зеркало сцены. –  Кн. 2. Статьи. Записи репетиций. – Ленинград, 1980. 

– С. 41 – 54.  

3. Бояджиев Г. Душа театра. – М., 1974. – С. 162 – 186.                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Заболотна В. Жанри драматургії // Дніпро. – 2009. – № 2. – С. 89 – 93.   

 

 

Тема 13. Актор у просторі вистави (4 год.).  



Мізансцена. Мікромізансцена. Жест. Міміка. Погляд. Актор з точки зору проксеміки. 

Актор і сценографія.  Актор і костюм. 

Ключові слова: мізансцена, мікромізансцена, жест, міміка, погляд, проксеміка, 

сценографія, костюм. 

Література: 

1. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. – С. 351 – 352. 

2. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены. – М., 1981. 

– 239 с.  

3. Таиров А. Записки режиссера: Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., 1970. – С. 175 – 

179.  

4. Френкель М. Пластика сценического пространства. – К., 1987. – С. 75 – 111.  

 

 

Тема 14. Звукова та пластична характеристики ролі (2 год.).  

Інтонаційні та тембральні особливості творення ролі. Співвідношення звук-тиша. Паузи 

як зони внутрішньої напруги психологічного життя персонажа. Пластичний малюнок ролі. 

Пластика і жанр. Пластика і музичне рішення вистави.  

Ключові слова: інтонація, тембр, пауза, пластичний малюнок ролі, пластика, жанр, 

музичне рішення. 

Література: 

1. Кнебель М.  Слово в творчестве актера. – М., 2009. – 160 с. 

2. Фельзенштейн В., Мельхингер З. Беседы о музыкальном театре. – Ленинград, 1977. – 

С. 29 – 34.   

3. Таиров А. Записки режиссера: Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., 1970. – С. 153 – 

155.   

4. Ревуцький Д. Живе слово. – Львів, 2001. – С. 57 – 77.   

 

Тема 15. Атмосфера та акторський ансамбль у виставі (2 год.).  

Атмосфера вистави, головні чинники її творення. Значення атмосфери для впливу на 

глядача. Атмосфера і жанр. Творення акторського ансамблю  в процесі спілкування, фізичної 

взаємодії, актор як партнер.    

Ключові слова: атмосфера, жанр, акторський ансамбль, спілкування, фізична взаємодія. 

Література: 

1. Таиров А. Записки режиссера: Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., 1970. – С. 157 – 

173.  

2. Чехов М. Про техніку актора // Просценіум. – Ч. 3 (13). – 2005. – С. 56 – 61.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Практика усного та письмового рецензування. 

 

Тема 16. ЗМІ Львова та України про театр (8 год.).  

Виявлення у газетах “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну 

Україну”, “День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня” особливостей редакційної політики цих 

періодичних видань в галузі культури й театру зокрема. Характеристика публікацій у цих 

часописах з питань театру. Жанри, теми, автори публікацій.  

Ключові слова: “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну Україну”, 

“День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня”  

Література:  

Часописи: “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну Україну”, 

“День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня”  

 

 

Тема 17. Спеціалізовані театральні видання України (8 год.).  



Виявлення особливостей публікацій у фахових виданнях: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, 

“Український театр”, “Театральна бесіда”, Незалежний театральний журнал “Коза”. Окреслення  

напрямків видань, адресності, кола авторів, проблематики. 

Ключові слова: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, “Український театр”, “Театральна бесіда”, “Коза”. 

Література: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, “Український театр”, “Театральна бесіда”, “Коза”. 

 

Тема 18. Практика усного та письмового рецензування вистав (20 год.).   

 Обговорення побачених у театрах Львова та переглянутих відеозаписів вистав. Початки 

аналітичної театрознавчої діяльності: з’ясування теми, ідеї вистави, адресності, жанру, основного 

конфлікту, візуального ряду тощо. 

Ключові слова: ідея вистави, теми вистави, жанр, категорія глядача, основний конфлікт, 

режисер, сценограф, актор.   

 

 МОДУЛЬ IІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання. 

 

1. ІНДЗ за темою "Актор в ролі" (за вибором студента).  

2. Ведення "Щоденника театрознавця".   

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль І 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти акторської діяльності 

 

Тема 1. Акторська 

діяльність як творчий 

феномен. 

4 2 2          

Тема 2. Акторське 

мистецтво: 

історичний аспект. 

4 2 2          

Тема 3. Провідні 

методології 

акторської гри в 

європейському театрі 

ХХ ст. 

4 2 2          

Тема 4. Психофізичні 

дані актора. 

4 2 2          

Тема 5. Амплуа. 4 2 2          

Тема 6. Психологія 

творчості актора. 

4 2 2          

Тема 7. К. 

Станіславський: 

методологія праці 

актора. 

4 2 2          

Тема 8. К. 6 4 2          



Станіславський: 

робота актора над 

собою. 

Тема 9. К. 

Станіславський: 

робота актора над 

роллю. 

6 2 4          

Тема 10.   

Методологія М. 

Чехова та її вплив на 

акторські технології  

ХХ ст. 

4 2 2          

             

Усього годин 44 22 22          

Змістовий модуль 2. Аналіз роботи актора в ролі. 

 

Тема 11. Дієвий 

аналіз п’єси та  ролі. 

4 2 2          

 

 

Тема 12. Жанрове 

вирішення ролі. 

8 4 4          

Тема 13. Актор у 

просторі вистави. 

8 4 4          

Тема 14. Звукова та 

пластична 

характеристики ролі. 

4 2 2          

Тема 15. Атмосфера 

та акторський 

ансамбль у виставі. 

4 2 2          

Усього годин  
28 14 14          

Змістовий модуль 3. Практика усного та письмового рецензування. 

Тема 16. Огляд 

публікацій ЗМІ 

Львова та України 

про театр   

 

8 

  

8 

   

8 

      

Тема 17. Огляд 

публікацій у 

спеціалізованих 

театральних виданнях 

України   

 

8 

  

8 

   

8 

      

Тема 18. Практика 

усного та письмового 

рецензування вистав  

20  20   20       

Усього годин 36  36   36       

Модуль ІІ. ІНДЗ  



Ведення «Щоденника 

театрознавця» 

  - - 8 -   - - -  

Індивідуальна 

п письмова робота за те 

темою «Актор в ролі» (за 

(з вибором студента).  

 

     

10 

       

Усього годин 
18    18        

 

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Акторська діяльність як творчий феномен. 2   

2 Акторське мистецтво: історичний аспект. 2 

3 Провідні методології акторської гри в європейському театрі ХХ 

ст. 

2 

4 Психофізичні дані актора. 2 

5  Амплуа. 2 

6  Психологія творчості актора. 2 

7  К. Станіславський: методологія праці актора. 2 

8  К. Станіславський: робота актора над собою. 2 

9  К. Станіславський: робота актора над роллю. 4 

10    Методологія М. Чехова та її вплив на акторські технології  ХХ 

ст. 

2 

11 Дієвий аналіз п’єси та  ролі. 2 

12  Жанрове вирішення ролі. 4 

13  Актор у просторі вистави. 4 

14  Звукова та пластична характеристики ролі. 2 

15  Атмосфера та акторський ансамбль у виставі. 2 

 Разом 36 

 

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 ЗМІ Львова та України про театр   8 

2 Спеціалізовані театральні видання України   8 

3 Практика усного та письмового рецензування вистав  20 

 Разом 36 

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 



8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Перегляд вистав чинного репертуару театрів м. Львова 74 

2 Опрацювання українських ЗМІ з питань театру 8 

3 Опрацювання українських фахових періодичних видань 8 

4 Ведення "Щоденника театрознавця" 8 

5 Індивідуальна робота  10 

 Разом  108 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання   

Індивідуальна письмова робота за темою "Актор в ролі" (за вибором студента).  

У роботі студент анаоізує роботу актора в ролі за всіма параметрами, що були визначені 

в часі аудиторних лекційно-практичних занять. Обсяг роботи – 10-12 сторінок, кегль – 14, інтервал 

– півтора, шрифт Times New Roman.  

 

 

10. Методи контролю 

 

Поточне тестування, щомісячна перевірка "Щоденника театрознавця", модульне 

тестування, колоквіуми, захист підсумкової семестрової роботи.  

                                                                                

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточне тестування та самостійна робота Щоденник ІНДЗ Сума 

Змістовий модуль 1 

 

10 

 
100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3  

Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18  10 

3 3 3 3 3 8 8 20   

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методична розробка "Щоденник театрознавця". 

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД). 

3.  Нормативні документи. 

4. Ілюстративні матеріали. 



 

13. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Алиса Коонен. Страницы жизни. – М., 1975. 

2. Алперс Б. Искания новой сцены. – М.: Искусство, 1985. 

3. Алперс Б. Театральные очерки, статьи, рецензии в 2-х тт. – М., 1977 

4. Гилгуд Джон. На сцене и за кулисами. – Ленинград, 1969.    

5. Грюнвальд Я. Михоэлс. –М., 1948. 

6. Дідро Д. Парадокс про актора. 

7. Ершов П. Сочинения. – Т. 1. – Технология актерского искусства.  – М., 1992. 

8. Завадка Б. Борис Романицький. – К., 1978. 

9. Заболотна В. Амвросій Бучма. – К., 1984. 

10. Калмановский  Книга о театральном актере. – Л., 1987. 

11. Кугель А. Театральные портреты. – Ленинград, 1957. 

12. Мар’яненко І. Сцена. Актори. Ролі. – К.: Мистецтво, 1964. 

13. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006.  

14. Первая Турандот. Книга о жизни и творчестве народной артистки СССР  

Цецилии Львовны Мансуровой. – М., 1986. 

15. Поламишев  Д. Действенный анализ пьесы и роли. – Москва, 1985.  

16. Русанов В. Мар’ян Крушельницький: Біографічна повість. – К., 1985. 

17. Сальвини Ч. Томмазо Сальвини. М., 1971. 

18. Саксаганський П. К. Моя праця над роллю. – К.: Мистецтво, 1937. 

19. Синьорелли О. Элеонора Дузе. М., 1975. 

20. Станиславский К. .– Собр. соч. в восьми томах. –Т. 2. – М., 1954. 

21. Станиславский К. .– Собр. соч. в восьми томах. –Т. 3. – М., 1955. 

22. Станиславский К. .– Собр. соч. в восьми томах. –Т. 4. – М., 1957. 

23. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 1. – М., 1961.  

24. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 2. – М., 1963.  

25. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 3. – М., 1964.  

26. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 4. – М., 1965.  

27. Театральная энциклопедия. Глав. Ред. С. Мокульский. – Т. 5. – М., 1967.  

28. Топорков В. Про техніку актора. – К., 1961. 

29. Чехов М. Про техніку актора // Просценіум. – Ч. 1-2(11-12)2005 – Ч. 1-2 (20-21) /2008.  

30. Kłossowicz J. Słownik teatru polskiego –Warszawa, 2002.  

31. Kosiński D. Słownik postaci dramatycznych. – Krakow, 1999. 

32. Olinkewicz E. Słownik. Teatr i dramat –Wrocław, 2003. 

 

Допоміжна 

 

1. Російські видання: "Культура", "Театр". 

2. Польські видання: "Dydaskalie", "Teatr lalek", "Teatr".  

 

14. Інформаційні ресурси 

 

1. www.zankovetska.com.ua 

2. www.n.kurbas.lviv.ua 

3.www.voskresinnia.lviv.ua 

4.www.mincult.kmu.gov.ua 

5.www.teatre.com.ua 

6.www.shakespeare.zp.ua 

7.www.ft.org.ua 



8.www.rusdram.com.ua 

9.www.drama-comedy.kiev.ua 

10. www.theatreonpodol.com 

11.www.tuz.kiev.ua 

12. www.theatre.te.ua 

 

 

 

4 семестр. ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ АКТОРА (90 год.) 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  Методичні основи створення  

творчого портрета актора для ЗМІ. 

 

ТЕМА 1. Творчий портрет актора – один із основних театрально-критичних жанрів 

(2 год.). 

Особливість цього жанру. Його історична ретроспектива. Найвидатніші взірці та автори 

жанру. Етичні та фахові вимоги до театрознавця в процесі написання матеріалу. 

Ключові слова:  творчий портрет, особливість творчого портрету, завдання жанру. 

Література: 

1. Кугель А. Театральные портреты. – Ленинград, 1957. 

2. Калмановский  Книга о театральном актере. – Л., 1987. 

3. Немирович-Данченко В. О творчестве актора. – М., 1984. – С. 117 – 138.  

 

 

 

Тема 2. Методологія написання творчого портрета актора (4 год.).  

Адресність статті: газета загального спрямування, спеціалізовані ЗМІ, інтернет-видання. 

Мета та завдання створення творчого портрета відповідно до специфіки ЗМІ. Збір, пошук, 

опрацювання, систематизація матеріалу. Основні джерела вивчення творчості актора в 

сучасному театрі та історичному минулому. 

Ключові слова: творчий портрет, завдання творчого портрету, джерела. 

Література:  

1. Кугель А. Театральные портреты. – Ленинград, 1957. 

2. Полякова Е.  Станиславский–актер. – М., 1972.– 430 с.  

 

 

Тема 3. Теорія та практика інтерв’ю з актором, режисером, партнерами по сцені (4 

год.).   

Підготовка до проведення інтерв’ю. Фіксація та розшифрування матеріалу. Літературне 

опрацювання тексту, саморедагування. Інтерв’ю з актором як окремий жанр публікації. 

Використання інтерв’ю у написанні творчого портрета. 

Ключові слова: інтерв’ю, фіксація, саморедагування. 

Література:  

1. Баранов В., Бочаров А., Суровцев Ю. Литературно–художественная критика. – М., 

1982. 

 

 

Тема 4. Типова структура творчого портрета актора (4 год.).  

Основні змістові блоки творчого портрета: життєвий шлях, прихід у професію, вчителі, 

дебют на сцені, професійне утвердження та розвиток, праця в різних театрах, співпраця із 

режисерами, партнери по сцені, основні репертуарні лінії, основна (основні) акторські теми. 

Ключові слова: структура, творчий портрет, дебют, репертуар, акторська тема. 

http://www.theatreonpodol.com/


 Література:  

1. Кугель А. Театральные портреты. – Ленинград, 1957. 

2. Калмановский А.  Книга о театральном актере. – Л., 1987.  

 

 

Тема 5. Жанрові різновиди творчих портретів (4 год.).  

Розмаїття стилів та жанрів у написанні творчих портретів. Вибір жанру та стилю 

мовлення відповідно до особливостей матеріалу та журналістських та театрознавчих завдань. 

Історичний творчий портрет; творчий портрет сучасного актора, портрет-есей, портрет-ескіз, 

ювілейний портрет, аналітичний портрет.       

Ключові слова: історичний творчий портрет; творчий портрет сучасного актора, портрет-

есей, портрет-ескіз, ювілейний портрет, аналітичний портрет.       

Література:  

1. Врублевська В. Соломія Крушельницька. –  К., 1986. – 358 с.  

2. Косач Ю. Амвросій Бучма. – К., 1978. – 224 с.  

3. Танюк Л. Мар’ян Крушельницькій. – К., 2007. – 360 с.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Сучасні акторські технології (ХХ-ХХІ сторіччя)   

 

Тема 6. Теорія Г.  Крега та його ідея актора-надмаріонетки (2 год.).  

Основні положення театральної реформи Г. Крега щодо актора та акторської праці.  

Вплив теорії Г. Крега на тогочасне та сучасне світове акторське мистецтво. Теорія Г. Крега і 

світовий театр ляльок. 

Ключові слова: актор-маріонетка, теорія Г. Крега, театр ляльок. 

Література: 

1. Крег  Е. Про мистецтво театру. – К., 1974. – С. 89 – 121, С. 155 – 261.  

2. Владимирова Н. Західноєвропейський театр у динаміці культуротворчого процесу межі 

XIX–XX століть. – К., 2008. – С. 30 – 104.   

3. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. – Кн. 2. – Символізм, 

сюрреалізм і абсурд. – Львів, 2003. – С. 32 – 40.  

 

Тема 7. Провідні методології акторської гри І пол. ХХ ст. у Росії (4 год.).  

Творчість Є. Вахтангова, “принцип виправдання”, естетика театрального гротеску. 

Творчість В. Мейєрхольда, принципи “біомеханіки”. Їхнє застосування та вплив на подальший 

розвиток акторського мистецтва. О. Таїров та естетика "Камерного театру" в царині 

акторського мистецтва.   

Ключові слова: “принцип виправдання”, гротеск, “біомеханіка”, "камерний театр". 

Література: 

1. Вахтангов Е. Записки. Письма.Статьи. – М., 1939. – 406 с.  

2. Смирнов–Несвицкий. Вахтангов. – Ленинград, 1987. – С. 147 – 161, С. 199 – 204.  

3. Мейєрхольд Вс. Мистецтво театру. – Львів 1997. – С. 64 с. 

4. Таиров А. Записки режиссера: Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., 1970. – 604 с. 

 

Тема 8. Провідні методології акторської гри ХХ ст.  в Україні (4 год.).  

Лесь Курбас та принцип “перетворення”. Л. Курбас-актор. "Розумний арлекін" Л. 

Курбаса як концепція новітнього виховання актора. Актори-соратники Л. Курбаса: Й. Гірняк, 

М. Крушельницький, А. Бучма, В. Чистякова.   

Ключові слова: принцип “перетворення”, "розумний арлекін",  

Література: 

1. Курбас Л. Філософія театру. – К., 2001.– С. 174 – 187.  

2. Курбас Л. Театральні закони і акценти. – Львів, 1996. – 48 с. 

3. Волицька І. Театральна юність Леся Курбаса. – Львів, 1995. –152 с.  



4. Танюк Л. Мар’ян Крушельницькій. – К., 2007. – 360 с. 

5. Косач Ю. Душі людської чародій. – К., 1973. – 208 с.  

6. Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього К., 1998. – 469 с.   

 

Тема 9. Провідні методології акторської гри ХХ ст. Епічний театр Б. Брехта (2 год.).  

Теорія епічного театру. Актор у театрі Б. Брехта. Принцип “очуднення”. Основні засади 

роботи актора в естетиці епічного театру. Український актор і принципи Б. Брехта. 

Ключові слова: принцип “очуднення”, епічний театр, зонги, оповідь, “історизація”.  

Література: 

1. Брехт Б. Про мистецтво театру. – К., 1977. – С. 291 – 299.  

2. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. – С. 55.  

3. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. – Кн. 3. – 

Експресіонізм та епічний театр. – Львів, 2004. – С. 181 – 225.   

4. Шумахер Э. Жизнь Брехта. – М., 1988. 

5. Эткинд Е. Бертольд Брехт. – Ленинград, 1971. 

 

 

Тема 10. Актор у "театрі жорстокості" та екзистенційному театрі (2 год.).  

Теорія театру жорстокості А. Арто в галузі акторської творчості. Відродження ритуалу 

та ритуальних технік у театрі А. Арто. Значення теорії театру жорстокості для розвитку 

акторського мистецтва ХХ ст. Актор у драматургії абсурду. Сучасна акторська практика 

освоєння драматургії екзистенційного напрямку.    

Ключові слова: театр жорстокості, ритуал, драматургія абсурду, драматургія 

екзистенціалістів.   

Література: 

1. Арто А. Театр и его двойник. – М., 1993. – С. 96 – 109, С. 133 – 140.   

2. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. – Кн. 2. – Символізм, 

сюрреалізм і абсурд. – Львів, 2003. – С. 136 – 159.  

3. Теория театра. Школа драматического искусства. Семиотика. Эстетика. Исследования. 

Актуальное прошлое. – М, 2001. –  С. 278 – 281.  

 

Тема 11. Є. Гротовський про техніку актора (2 год.).  

Є. Ґротовський – "учень Станіславського". Актор як перформер. Актор – головний 

виражальний засіб “вбогого театру”. Голосовий апарат артиста як “продовження” його тіла. 

Нові тілесні та психо-техніки у практиці Є. Ґротовського. Провідні актори-соратники Є. 

Ґротовського. Продовження практики Є. Ґротовського у діяльності сучасних акторів інших 

країн.  

Ключові слова: перформер, “вбогий театр”, голосовий апарат,  психо-техніки, ритуал.  

Література: 

1. Ґротовський Є. Театр, ритуал, перформер. – Львів. – 1999. – С. 13 – 23, С. 53 – 71, С. 89 

– 112, С. 135 – 139.          

2.  Паві П. Словник театру. – Львів, 2006. – С. 304. 

 

Тема 12. Актор у театрі художника (2 год.).  

Творчість Т. Кантора  та основні принципи його роботи з актором. Актори у виставах Р. 

Вілсона. Технологія роботи режисера Р. Вілсона з акторами. Сучасна практика існування актора 

у театрі художника: український досвід. 

Ключові слова:  театр художника, технологія роботи.  

Література:  

1. Березкин В. Польский театр художника: Кантор, Шайна, Мондзик. – М., 2004. 

 

Тема 13. Актор у світлі антропології театру (4 год.).  



Мультинаціональний театр Е. Барби та пошуки нових акторських засобів виразності в 

традиційних культурах неєвропейських народів. Поняття "передгри", "сценічного біосу" в 

антопології театру Е. Барби.  

Ключові слова: 

Література: поняття "передгра", "сценічний біос", антропологія.   

1. Барба Е. Паперове каное. – Львів, 2003. – С. 20 – 35, С. 36 – 69.   

2. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора. – К., 2003. – С. 22 – 

26.  

3. Barba E., Savarese N. Sekretna sztuka aktora. – Wrocław, 2005. – 315 s. 

 

Тема 14. Актор у постмодерному театрі (4 год.).  

Постмодерний простір культури та акторське мистецтво. Оновлення акторських засобів 

виразності: неоритуал, неомістерія. Актор-маріонетка та актор-творець: дилемма сучасної 

режисури. Актор у ситуації жанрової еклектики та проблема акторського універсалізму. 

Ключові слова: неоритуал, неомістерія, актор-маріонетка, актор-творець.  

Література: 

1. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора. – К., 2003. – С. 327 – 

331.  

2. Брук П. Без секретів. – Львів, 2005. – 136 с.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. Практика усного та письмового рецензування. 

 

Тема 15. ЗМІ Львова та України про театр (3 год.).  

Виявлення у газетах “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну 

Україну”, “День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня” особливостей редакційної політики 

цих періодичних видань в галузі культури й театру зокрема. Характеристика публікацій у цих 

часописах з питань театру. Жанри, теми, автори публікацій.  

Ключові слова: “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну 

Україну”, “День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня”  

Література:  

Часописи: “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну Україну”, 

“День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня”  

 

 

Тема 16. Спеціалізовані театральні видання України (3 год.).  

Виявлення особливостей публікацій у фахових виданнях: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, 

“Український театр”, “Театральна бесіда”, Незалежний театральний журнал “Коза”. Окреслення  

напрямків видань, адресності, кола авторів, проблематики. 

Ключові слова: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, “Український театр”, “Театральна бесіда”, 

“Коза”. 

Література: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, “Український театр”, “Театральна бесіда”, 

“Коза”. 

 

Тема 17. Практика усного та письмового рецензування вистав (6 год.).   

Обговорення побачених у театрах Львова та переглянутих відеозаписів вистав. Початки 

аналітичної театрознавчої діяльності: з’ясування теми, ідеї вистави, адресності, жанру, 

основного конфлікту, візуального ряду тощо. 

Ключові слова: ідея вистави, теми вистави, жанр, категорія глядача, основний конфлікт, 

режисер, сценограф, актор.   

 

 МОДУЛЬ IІ. ІНДЗ. 

1. Індивідуальна письмова робота за темою "Творчий портрет актора для ЗМІ".  



Робота передбачає створення творчого портрета актора, орієнтованого на публікацію у 

ЗМІ. У роботі повинно повинні поєднуватись нескладна лексика та стилістика ЗМІ із 

театрознавчим аналізом та фаховими засадами. Обсяг роботи – до 5 сторінок,  кегль – 14, інтервал 

– півтора, шрифт Times New Roman.  

 

2. Ведення "Щоденника театрознавця" (упродовж семестру). 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль І 

Змістовий модуль 1. Порівняльний аналіз драматичного твору і вистави  (теоретико-

методологічні та практичні засади) 

Тема 1. Творчий 

портрет актора – один 

із основних 

театрально-

критичних жанрів. 

4 2 2          

Тема 2. Методологія 

написання творчого 

портрета актора. 

4 2 2          

Тема 3. Теорія та 

практика інтерв’ю з 

актором, режисером, 

партнерами по сцені. 

4 2 2          

Тема 4. Типова 

структура творчого 

портрета актора. 

4 2 2          

Тема 5. Жанрові 

різновиди творчих 

портретів 

4 2 2          

Разом 20 10 10          

 Змістовий модуль 2. Сучасні акторські технології (ХХ-ХХІ сторіччя)   

 

 



Тема 6. Теорія 

Г. Крега та його ідея 

актора-надмаріонетки  

4 2 2          

Тема 7. Провідні 

методології 

акторської гри І пол. 

ХХ ст. у Росії. 

4 2 2          

Тема 8. Провідні 

методології 

акторської гри ХХ ст.  

в Україні. 

8 2 2          

Тема 9. Провідні 

методології 

акторської гри ХХ ст. 

Епічний театр 

Б. Брехта. 

4 2 2          

Тема 10. Актор у 

"театрі жорстокості" 

та екзистенційному 

театрі. 

4 2 2          

Тема 11. 

Є. Гротовський про 

техніку актора. 

4 2 2          

Тема 12. Актор у 

театрі художника. 

4 2 2          

Тема 13. Актор у 

світлі антропології 

театру. 

6 2 2          

Тема 14. Актор у 

постмодерному 

театрі. 

6 2 2          

Разом 40 20 20          

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Практика усного та письмового рецензування. 

 

 



Тема 15. ЗМІ Львова 

та України про театр.  

16  8   8       

Тема 16. 

Спеціалізовані 

театральні видання 

України. 

16  8   8       

Тема 17. Практика 

усного та письмового 

рецензування вистав. 

28  14   14       

Усього годин 
38  30   8       

МОДУЛЬ IV. Індивідуальна робота студента. 

 

Індивідуальна 

письмова робота за 

темою "Творчий портрет 

актора для ЗМІ".  

 

    26        

Ведення "Щоденника 

театрознавця". 

    8        

Усього годин     34        

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Творчий портрет актора – один із основних театрально-

критичних жанрів. 

2 

2 Методологія написання творчого портрета актора. 4 

3  Теорія та практика інтерв’ю з актором, режисером, партнерами 

по сцені. 

2 

4  Типова структура творчого портрета актора. 2 

5  Жанрові різновиди творчих портретів 2 

6 
 Теорія Г. Крега та його ідея актора-надмаріонетки  

2 

7 
 Провідні методології акторської гри І пол. ХХ ст. у Росії. 

2 

8 
 Провідні методології акторської гри ХХ ст.  в Україні. 

2 

9  Провідні методології акторської гри ХХ ст. Епічний театр 

Б. Брехта. 

2 

10  Актор у "театрі жорстокості" та екзистенційному театрі. 2 

11  Є. Гротовський про техніку актора. 2 

12  Актор у театрі художника. 2 

13  Актор у світлі антропології театру. 2 

14  Актор у постмодерному театрі. 2 

 Разом 30 



   

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 ЗМІ Львова та України про театр   8 

2 Спеціалізовані театральні видання України   8 

3 Практика усного та письмового рецензування вистав  14 

 Разом 30 

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Перегляд вистав чинного репертуару театрів м. Львова 76 

2 Опрацювання українських ЗМІ з питань театру 8 

3 Опрацювання українськихфахових періодичних видань 8 

4 Ведення "Щоденника театрознавця" 8 

5 ІНДЗ  26 

 Разом  126 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

       Пісумкова семестрова робота "Репертуарне обличчя театру (за вибором студента" 

полягає у розкритті особливостей репертуарної політики обраного студентом театру (або однієї 

зі сцен театру – Великої, Камерної тощо).                                                                                             

 

10. Методи контролю 

 

Поточне тестування, щомісячна перевірка "Щоденника театрознавця", модульне 

тестування, колоквіуми, захист підсумкової семестрової роботи.  

                                                                               

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Щоден

ник 

ІН

ДЗ 

Ісп

ит 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Змістовий 

модуль 3 
    

Т

1 
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13 
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14 
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Т 

 16 

Т 

17 
    

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 50 100 

 



 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно 
 

 

Зараховано 
В 81-89 

4 
Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Методична розробка "Щоденник театрознавця". 

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД). 

3.  Нормативні документи. 

4. Ілюстративні матеріали. 

 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Барба Е. Паперове каное. – Львів, 2003. 

2. Брехт Б. О театре. Сборник статей. – М., 1960. 

3. Брук П. Без секретів. –Львів, 2005. 

4. Ґротовський Є. Театр, ритуал, перформер. – Львів, 1999. 

5. Клековкін О. Містерія у генезі театральних форм і сценічних жанрів. – К., 2001. 

6. Корнієнко Н. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. – К.: Факт, 1998. 

7. Кугель А. Театральные портреты. – Ленинград, 1957. 

8. Шумахер Э. Жизнь Брехта. Пер. С нем. – М., 1988. 

9. Эткинд Е. Бертольд Брехт. – Ленинград,1971.  

10.. Kłossowicz J. Słownik teatru polskiego. –Warszawa, 2002.  

11. Kosiński D. Słownik postaci dramatycznych. – Krakow, 1999. 

12. Olinkewicz E. Słownik. Teatr i dramat. –Wrocław, 2003. 

13. Українські газети: "Високий замок", "Львівська газета", "День", "Дзеркало тижня", 

"Культура і життя". 

14. Українські фахові видання: "Український театр", "Просценіум", "Кінотеатр", "Театральна 

бесіда". 

 

Допоміжна 

 

1. Російські видання: "Культура", "Театр". 

2. Польські видання: "Dydaskalie", "Teatr lalek", "Teatr".  

 

 

 

 

 

 



 

ІІІ-й  курс. 

 

5-й семестр. РЕЖИСЕР ЯК АВТОР ВИСТАВИ  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Режисура як система.  

 

ТЕМА 1. Режисура як професія (4 год.).  

Основні етапи розвитку режисури, зв’язок із поступом світового театру. Режисура в 

античному театрі. Середньовічний театр і його організатори. Доба ренесансу і режисура. 

Функції режисера у театрі доби класицизиму, романтизму, реалізму.  Видатні драматурги як 

режисери: світова практика. 

Ключові слова: організатор вистави,  драматург, хорег, корифей, медіатор, продюсер, 

директор, менеджер, режисер.  

Література : 

1. История зарубежного театра. Под ред.  Г.Бояджиева и А.Образцовой .- Ч 1.- М, 

1981.- С.9-40. 

2. Кісін В.  Режисура як мистецтво  та професія.- К., 1998.- 104 с. 

3. Клековкін О. Режисура як система /Записки  наукового товариства імені 

Шевченка. Праці Театрознавчої комісії.- Т.CCXLV- Львів, 2003.- С. 7-34. 

4. Кузякина  Н.Становление украинской  советской режиссуры.- Л., 1984. 

5. Лотман Ю. Об искусстве.- Санкт-Петербург, 2000.   

 

 

 

ТЕМА 2. Режисура доби Великої театральної реформи (4 год.).  

Режисура як самостійна професія. Режисери періоду Великої театральної реформи. 

Загальний огляд діяльності А. Антуана, М. Рейнгардта, Г. Крейга, О. Брама, Г. Фукса, К. 

Станіславського, В. Мейєрхольда, Є. Вахтангова, Леся Курбаса, О. Таїрова, А. Арто. 

 Ключові слова: професійна режиссура,  нова драма,  режисер-творець,  автор вистави,  

режисерська  концепція.  

Література: 

1. Арто А. Театр иі его двойник.-М., 1993.- 191 с. 

2. Алперс Б. Театральные очерки: В 2 т.- М., 1977.  

3. Бобошко Ю. Українська режиссура 20-х років. Творчі  напрямки та естетична  

полеміка.// Режиссура українського театру.Традиції і сучасність-К., 1990.  

4. Владимирова Н. Західноєвропейський театр  у динаміці культуротворчого 

процесу.- К,  2008. -  295 с.  

5. Владимиров С.  Об  исторических  предпосылках  возникновения режиссуры // 

У истоков режиссуры. Очерки  из истрии  русской режиссуры конца ХЫХ- 

начала ХХ века.- Ленинград, 1978. 

6.  Стайн Дж.  Сучасна драматургія в теорії та сучасній практиці. В. 3 т.- Л.,- 

2003. 

7. Неллі В. Про режисуру.- К., 1977.- 207 с. 

 

 

ТЕМА 3. Розвиток європейської режисури у ІІ пол. ХХ ст. (4 год.). 

 

Основні тенденції та напрямки розвитку режисури у Західній та Східній Європі. Загальний 

огляд творчості Т. Кантора, Є. Ґротовського, П. Брука, Е. Барби., В. Станєвського, Г. 

Товстоногова, Ю. Любимова, А. Ефроса, Ю. Мільтініса.   



Ключові слова: авторський театр, «тотальний» театр,  інтерпретаторський підхід,  сценічна 

практика, філософія  театру. 

Література: 

1.  Брук П. Жодних секретів.- Л.,  2005.- 133 с  

2.  Гротовський Є .  Театр, ритуал, перформер.- Л, 1999.- 185 с. 

3.  Kosinski D.  Slownik teatru.- Krakow.- 606 s. 

4. Стреллер Дж. Театр для людей.- М., 1984.- 310 с.   

5  Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х  т. – Л., 1980.     

  

 

ТЕМА 4. Режисура в Україні: шляхи утвердження у другій пол. ХІХ - першій третині 

ХХ ст. (2 год.).  

 

Організаційні, ідейно-художні, естетичні засади режисури українського театру: М. 

Кропивницький, М. Старицький, М. Садовський, Й. Стадник, О. Загаров, Л. Курбас, В. 

Блавацький. 

Ключові слова: театр корифеїв, «акторська режиссура», синтетичний  театр, театр «живого 

актора», школа, ансамбль.  

Література: 

1. Василько В. Микола Садовський та його театр. – К.. 1962 . – 195 с. 

2. Лужницьктий Г.Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник 

праць у 2-х  т.-  Львів, 2004. 

3. Максименко С. Йосип Стадник. Лев Лопатинський // Вісник Ль вівського 

університету. Серія мистецтвознавство. Випуск 2.- Л..2002.-  С. 252-261. 

4. Пилипчук Р. Українському професіональному театрові  175 років! // 

Український театр.- 1994- № 4. 

5. Пилипчук Р. Становлення українського професіонального театру в 

Галичині // Просценіум.- Л.,2001.- № 1- 1(16), 2006. 

6. Піскун  І. М. Л. Кропивницький – огранізатор, режиссер,  актор 

українського театру. – К.,  2000.   

7. Ревуцький В. В орбіті світового театру. – Київ – Харків –  Нью-Йорк. –

1995. – 243 с.  

8.  Ревуцький В. «Заграва». Кілька слів про театр  (1933-1938).- Л., 2000.- 55 

с. 

9. Іван Франко  про театр і драматургію. – К., 1957. – 239 с. 

                          

 

 

ТЕМА 5. Режисура в Україні: розвиток та естетичні пошуки (4 год.). 

Основні тенденції розвитку української режисури у другій половині ХХ – початку ХХ1 ст. 

Творчість С. Данченка, В. Козьменка-Делінде, В. Малахова, В. Кучинського, О. Більченка, О. 

Ліпцина, А. Крітенка, А. Жолдака, В. Троїцького. 

Ключові слова: внутрішня міграція, нова модель, авторський театр, метафоричний театр, 

студійний рух,  нелітературоцентричний театр.   

Література: 

                   1. Жолдак А. «В українському театрі немає зараз місця чесним, емоційним, 

сексуальним, політичним імпульсам» // Курбасівські читання. Науковий 

вісник. - № 4.- К.,  2009.- С. 255-266. 

                    2. Липківська А. Молода режисура України ХХ- початку  ХХІ ст. у   контексті 

ідей  Леся Курбаса // Науковий вісник Київського національного  університету 

театру, кіно і телебачення імені І.Карпенка- Карого. Випуск 2-3.- К., 2008.-

С.290-296. 



                   3. Шевченко Н. Клим (Володимир Клименко) //  Курбасівські читання. Науковий 

вісник.  №1.- К.,  2006.- С. 178-187. 

                   4. Шерман Г. «Андрій Жолдак- та ланка, якої так бракує  в розвитку українського 

театру» // Курбасівські читання. Науковий вісник. - № 4.- К.,  2009.- С. 266-

269. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Режисер – творець вистави    

 

ТЕМА 6. Характер діяльності режисера: організатор, творець, педагог (2 год.). 

 

Основні завдання, які виконує режисер: організація виробничого процесу вистави, 

забезпечення ідейно-естетичного рішення вистави, сприяння розвитку акторських 

індивідуальностей. Режисер як керівник театру.  

Ключові слова:  режисерські системи,  сценічний жанр, організація процессу,  вистава, 

матеріал, метамова. 

   Література: 

1. Акимов Н.  О режиссуре /  Театральное наследие. - В 2-х  т.- Т. 2.- С. 

18-119.  

2. Вороний М. Режисер. Театральний підручник / Твори.- К., 1989.- С. 

544-569. 

3. Клековкін О. Режисура: до історії термінів/ Мистецтвознавство 

України. Збірник наукових праць.- К.,  2009..- С. 118-123.    

4. Про мистецтво режиссера . Упор. Довбищенко  В.- К., 1948.- 283 с. 

5. Товстоногов Г. Режиссер – это профессия / Зеркало сцены.-Т.1.- Л., 

1980.- С. 65-74. 

.  

ТЕМА 7. Репертуарні лінії  режисера (2 год.). 

 

Особливості індивідуального світу митця, відтворені у його репертуарі. Визначення 

провідних мистецьких тем, естетичних уподобань, громадянських пріоритетів на основі 

репертуару режисера.    

      Ключові слова: мотивація, світогляд,  позиція, тема,  матеріал,  драматургія.  

       Література: 

       1.  Сахновский В. Режиссура и методика ее преподавания.- Москава, Ленинград, 1939. 

        2.  Рехельс М. Режиссер- автор спектакля.Єтюды о режиссуре.- Ленинград, 1969. 

        3.  Неллі В. Робота режиссера,- К., 1962. 

        4. Куниця А. Любов моя казка  // Просценіум.- №1(2 ).- Л,. 2002.- С. 54-59.  

        5. Московченко В.  Сувора професія- режисер  // Просценіум.- № 2-3 (15-16 ).- Л,. 2006.- 

С. 75-81.  

 

 

ТЕМА 8. Основні  етапи  роботи  над  виставою (2 год.) 

 

Вибір п’єси, мотивація вибору. Відповідність вибору п’єси  художнім, естетичним, 

ідеологічним завданням театру, режисера. Можливості творчої реалізації: наявність 

акторських сил,  матеріально-технічних ресурсів. Взаємостосунки: театр і глядач, їх 

діалектика.Творчий задум вистави як джерело її образного та ідейного вирішення. Робота із 

драматургом. Робота зі сценографом. Робота з композитором. Робота режисера із 

хореографом.  Робота із акторами. Репетиції за столом. Репетиції у вигородках. Прогони. 

Монтувальна репетиція. Генеральна репетиція. Здача вистави. Прем’єра вистави.  

       Ключові слова: експлікація, концепція, читка, репетиція, етюди, прогон, прем’єра.  



       Література: 

1. Эфрос А. Профессиональные тайны / продолжение театрального  

рассказа.- М., 1985. 148-186.  

2. Эфрос А .Репетиция- любовь моя. В 4-х т.- Т.- М,.1993. - 318с.    

3. Ковалевский  В. Основы  театральной режиссуры / Интелетуальный 

театр.- Дніпропетровськ, 2009.- С. 21-34. 

4. Резникович  М.. Долгий путь к спектаелю.- К., 1979.-207 с 

5. Поламишев  А. Мастерство режиссера. Действенный анализ  пьесы. 

- М,  1982.- 223 с. 

                                      6. Смолич Ю.  Про театр: Збірник статей, рецензій, нарисів.- К., 1977. 

  

ТЕМА 9.  Режисерське вирішення вистави: інтерпретація  конфлікту  та системи 

образів (2 год.) 

 

Мистецтво режисера як мистецтво побудови конфлікту. Майстерність дієвого аналізу 

п’єси та ролі у роботі над виставою. Чітко й послідовно вибудуваний конфлікт як основа 

активної та динамічної дії. Конфлікт і темпоритм вистави, їхній взаємний зв’язок.  

Особливості режисерського вирішення системи образів у виставі. Введення персонажів "від 

театру" як тексту "від режисера". Допустимі можливості режисерських інтерпретацій 

драматичних образів. Дописування та скорочення персонажів, мотивація цього. 

Ключові слова:  надзавдання, задум, дія, конфлікт, мікроконфлікт, подієвий ряд, 

темпоритм. 

 Література: 

1. Алперс Б.  Образ в проблемной драме. Театральные очерки в 2-х т.  Т. 2.-  М.,  1977.- 

С.  234-240. 

2.  Ершов  П.  Режиссура как практическая психология.- М.,  1972.- 351 с.  

3.  Варпаховский Л.   Партитура спектакля /  Наблюдения. Анализ. Опыт.-  М., 1978 .- С.  

157-181.  

4. Захава Б. Мастерство актера и режиссера.- М., 1969.  

 

ТЕМА 10. Режисерське вирішення вистави: архітектоніка вистави,  інтерпретація  

жанру (2 год.) 

 

Основні складові побудови сценічного твору. Режисер – творець конструкції вистави. 

Розмаїття режисерських "втручань" у драматургічні тексти: введення чи вилучення прологу, 

епілогу, перемонтування епізодів та дій, зміщення кульмінацій тощо. Вистава і жанр п’єси. 

Прочитання класики в театрі літературному та режисерському. Жанрові модифікації класичних 

жанрів у сучасному театрі. Жанрові особливості сучасної драматургії та проблеми її 

режисерського втілення.  

Ключові слова: інтерпретація, структура, композиція, рішення, образність, атмосфера. 

Література 

1. Акимов Н.  Выбор жанра и  позиция художника. Выбор 

режиссерских приемов / Театральное наследие. - В 2-х  т.- Т. 2.- 

С.51-80. 

2 Веселовська Г.  Дванадцять вистав Леся Курбаса.- Вінниця,  

2005.- 310 с 

3  Липова Г. Стилетворчі чинники  мистецької мови  

українського театру  70-80- х років ХХ століття // Записки  

наукового товариства імені Шевченка. Праці Театрознавчої комісії.- 

Т.CCXLV- Львів, 2003.- С. 349-376. 

4. Коломієць Р. Сергій Данченко. Портрет режисера  в інтер»єрі ча-  

су.- К., 2001- 143 с.  



5.  Коломієць Р. Режисерська аналітика.- К., 2009.- 94 с.                   

  

 

ТЕМА 11.  Режисер і сценограф: зорово-емоційний образ  вистави. Конфлікт у 

сценографії (2 год.). 

Співпраця театрального художника і режисера. Зорово-емоційний образ вистави та його 

складові. Поняття конфлікту у сценографії та його значення для розгортання основного 

конфлікту вистави. Сценографія і актор.   

Ключові слова: сценографія, організація простору, зорова режисура, образно-смислове 

навантаження, предметний світ, світлова партитура, конфлікт.  

Література: 

1. Александрович- Дочевський А.  Сценографія. Каталог.- К., 2009.- 73 с. 

2. Вериківська І. Становлення української радянської сценографії.- К., 

1981.  

3. Карашевський В. «Таємниця є завжди» // Просценіум.- №1 (17).- Л,. 

2007.- С. 58-67. 

4.  Коваленко Г.  Художник театра Даниил Лидер.- М., 1980.- 197 с. 

5. Лідер Д. Театр для себе.- К., 2004.-  103 с.  

6. Нірод І. Крейдяне коло долі // Просценіум.- № 2-3 (15-16).- Л,. 2006.- С. 

66-75. 

7. Оверчук М. Повір- і побачиш (ескіз до творчого портрета  М.Кипріяна) 

// Просценіум.- №3 (4).- Л,. 2002.- С. 47-57. 

8. Товстоногов Г.  Работа с художником / Зеркало сцены.-Т.1.- Л., 1980.- С. 

268-278. 

                              9.  Фиалко В. Режиссура и сценографія:пути  взаимодействия.-К.,1989. 

                              10. Френкель М.  Современная сценография .-К., 1980.   

 

ТЕМА 12. Мізансцена – “мова режисера”. Мізансцена і психологія сприйняття глядача 

(2 год.).  

 

Історичний аспект та сучасна практика. Типи мізансцен, мізансцена і естетика вистави.  

Закони  просторового сприйняття дзеркала сцени у глядача. Використання цих законів у 

побудові мізансцен та сценографії вистави. С. Ейзейнштейн про психологію сприйняття 

простору.  

Ключові слова: мізансцена, простір, засіб виразності; фронтальні, симетричні, асиметричні 

діагональні, глибинні мізансцени. 

  Література: 

1.  Гете Правила для актеров / Театр и драматургия.М., 1933. 

   2. Варпаховский Л. Диагональная композиция / Наблюдения. Анализ. 

Опыт.-  М., 1978 .- С.  116-131. 

                                3. Паві П. Словник театру.- Л., 2006.-   

                                4. Ремез  О. Мізансцена- мова режиссера.- К., 1970. 

                                5. Станиславский К.  Собрание сочинений: В  8 т.- М., 1954-1961.    

 

 

ТЕМА 13.  Співпраця режисера і театрального композитора (2 год.).  

 

Театральна музика, її специфіка, закони побудови. Драматургічні канони у 

театральній музиці. Закони музики у побудові вистави. Способи 

використання музики у виставі: ілюстрація, система лейтмотивів, 

контрапункт. Музикальність режисера (набута та вроджена).  

Ключові слова: музичний образ,  музична драматургія, лейттема, лейтмотив, контрапункт, 



театральна музика. 

Література:   1. Варпаховский Л. О театральности музыки и музыкальности театра 

/ Наблюдения. Анализ. Опыт.-  М., 1978 .- С.  71-115. 

2.Гайдабура В. Музика Вагнера під зливою бомб / Театральні  

автографии часу.-  К., 2007.- С.184-190 

                          3. Гликман И . Мейєрхольд  и   музыкальный театр.- Л., 1989. 

   4.Кияновська Л., Пороховник Ю. «Празька школа»  львівських 

композиторів та їхня роль  у музичному житті краю // Вісник Львівського 

університету.  Серія мистецтвознавство.-  Вип.  5. –  Л., 2005.- С. 101-108.  

   5.Козаренко О.  Бідермаєр як  актуальна стильова  модель української           

музики / Мистецтвознавство України. Збірник наукових праць.- К.,  2009..- 

С. 86 - 88.  

                          6.  Паламарчук О. А музи не мовчали.- Л., 1996.-  95 с. 

                          7. Сб. Илья Сац.- М., 1968. 

   8. Станішевський Ю. Український радянський  музичний театр: Опера.   

Балет.  Оперетта.- К., 1970..           

 

ТЕМА 14.  Пластичне  рішення  вистави (2 год.). 

Робота  режисера  з  хореографом. Сучасний театр і пластичне мистецтво. Хореографи-

режисери вистав. Пластична культура режисера та акторів. Пластична культура вистави. 

Способи використання хореографії у виставі: ілюстрація, лейтмотив, контрапункт, жанрова  

характеристика, характерність образів. 

Ключові слова:  пластика, хореографія, мова тіла, техніка тіла, образний знак, тіло-

провідник,  тренінг. 

Література:1. Веселовська Г. Сцена і рух. Концепти  акторського існування  театрального 

авангарду / Мистецтвознавство України. Збірник наукових праць.- К.,  2009..- С. 123-130.  

  2. Волицька І. Курбас: погляд на тіло  //  Курбасівські читання.   

Науковий    вісник.  №1.- К.,  2006.- С. 103-122. 

   3. Гладій Г. Полювання на дихальне тіло //  Курбасівські читання.   

Науковий    вісник.  №1.- К.,  2006.- С. 168-178. 

   4. Гротовський Є. Театр ритуал перформер.- Л., 1999.- 185 с. 

                                    5. Корнієнко Н.  Лесь Курбас: репетиція майбутнього.- К., 1998.  

                                    6. Крег Г. Про мистецтво театру.- К., 1974.  

 

 

 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Практика усного та письмового рецензування 

 

Тема 15. ЗМІ Львова та України про театр (8 год.).  

Виявлення у газетах “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну 

Україну”, “День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня” особливостей редакційної політики цих 

періодичних видань в галузі культури й театру зокрема. Характеристика публікацій у цих 

часописах з питань театру. Жанри, теми, автори публікацій.  

Ключові слова: “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну Україну”, 

“День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня”  

Література:  

Часописи: “Високий замок”, “Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну Україну”, 

“День”, “Культура і життя”, “Дзеркало тижня”  

 

 

Тема 16. Спеціалізовані театральні видання України (8 год.).  



Виявлення особливостей публікацій у фахових виданнях: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, 

“Український театр”, “Театральна бесіда”. Окреслення  напрямків видань, адресності, кола авторів, 

проблематики. 

Ключові слова: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, “Український театр”, “Театральна бесіда”.  

Література: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, “Український театр”, “Театральна бесіда”.  

 

Тема 17. Практика усного та письмового рецензування вистав (10 год.).   

 Обговорення побачених у театрах Львова та переглянутих відеозаписів вистав. Початки 

аналітичної театрознавчої діяльності: з’ясування теми, ідеї вистави, адресності, жанру, основного 

конфлікту, візуального ряду тощо. 

Ключові слова: ідея вистави, теми вистави, жанр, категорія глядача, основний конфлікт, 

режисер, сценограф, актор.   

 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль І 

Змістовий модуль 1. Режисура як система 
ТЕМА 1. Режисура 

як професія.  
4 2 2          

ТЕМА 2. 

Режисура доби 

Великої 

театральної 

реформи  

 

4 2 2          

ТЕМА 3. Розвиток 

європейської 

режисури у ІІ пол. 

ХХ ст.  

4 2 2          

ТЕМА 4. Режисура 

в Україні: шляхи 

утвердження у 

другій пол. ХІХ - 

першій третині ХХ 

ст.   

4 2 2          

ТЕМА 5. 

Режисура в 

Україні: 

розвиток та 

естетичні 

пошуки  

4 2 2          

Усього годин 20 10 10          

Змістовий модуль 2. Режисер – творець вистави. 



ТЕМА 6. Характер 

діяльності 

режисера: 

організатор, 

творець, педагог  

4 2 2          

ТЕМА 7. 

Репертуарні 

лінії режисера  

4 2 2          

ТЕМА 8. 

Основні етапи 

роботи над 

виставою  

4 2 2          

ТЕМА 9. 

Режисерське 

вирішення вистави: 

інтерпретація 

конфлікту  

4 2 2          

ТЕМА 10.  

Режисерське 

вирішення вистави: 

інтерпретація 

системи образів 

4 2 2          

ТЕМА 11. 

Режисерське 

вирішення вистави: 

архітектоніка 

вистави  

 

4 2 2          

ТЕМА 12. 

Режисерське 

вирішення вистави: 

інтерпретація  

жанру. 

4 2 2          

ТЕМА 13.  

Режисер і 

сценограф: зорово-

емоційний образ  

вистави. Конфлікт 

у сценографії . 

8 4 4          

ТЕМА 14. 

Мізансцена – “мова 

режисера”.  

4 2 2          

ТЕМА 15. 

Мізансцена і 

психологія 

сприйняття 

глядача. 

4 2 2          

ТЕМА 16.  

Співпраця 

режисера і 

театрального 

4 2 2          



композитора.  

ТЕМА 17.  

Пластичне  

рішення  вистави. 

4 2 2          

Разом 52 26 26          

 Змістовий модуль 3.Практика усного та письмового рецензування. 

Тема 18. Огляд 

публікацій ЗМІ 

Львова та України 

про театр   

 

20 

  

8 

   

12 

      

Тема 19. Огляд 

публікацій у 

спеціалізованих 

театральних 

виданнях України   

 

16 

  

4 

   

12 

      

Тема 20. Практика 

усного та 

письмового 

рецензування 

вистав  

90  24   66       

Усього годин 126  36   90       

Модуль ІІ 

Ведення 

"Щоденника 

театрознавця" 

  - - 8 -   - - -  

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання 

"Аналіз 

режисури 

вистави" (за 

вибором 

студента) 

     

10 

       

Усього годин 
18    18        

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Режисура як професія  2   



2 Режисура доби Великої театральної реформи  2 
3 Розвиток європейської режисури у ІІ пол. ХХ ст.  2 
4 Режисура в Україні: шляхи утвердження у другій пол. ХІХ - 

першій третині ХХ ст. (4 год.).  
2 

5 Режисура в Україні: розвиток та естетичні пошуки  2 
6 Характер діяльності режисера: організатор, творець, педагог  2 
7 Репертуарні лінії режисера  2 
8 Основні етапи роботи над виставою  2 
9 Режисерське вирішення вистави: інтерпретація конфлікту та  

системи образів (4 год.) 
2 

10 Режисерське вирішення вистави: архітектоніка вистави та 

інтерпретація  жанру (4 год.). 
2 

11 Режисер і сценограф: зорово-емоційний образ  вистави. Конфлікт 

у сценографії (2 год.). 
4 

12  Мізансцена – “мова режисера” (2 год.).  2 
13 Мізансцена і психологія сприйняття глядача 2 
14 Співпраця режисера і театрального композитора  2 
15 Пластичне  рішення  вистави  2 

 Разом 36 

 

                                                                                                              

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 ЗМІ Львова та України про театр   8 

2 Спеціалізовані театральні видання України   4 

3 Практика усного та письмового рецензування вистав  24 

 Разом 36 

 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1   

2   

...   

 

8. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Перегляд вистав чинного репертуару театрів м. Львова 18 

2 Опрацювання українських ЗМІ з питань театру 6 

3 Опрацювання українських фахових періодичних видань 6 



4 Ведення "Щоденника театрознавця" 6 

5 ІНДЗ робота  18 

 Разом  54 

 

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
 

       Пісумкова семестрова робота "Репертуарне обличчя театру (за вибором 

студента" полягає у розкритті особливостей репертуарної політики обраного 

студентом театру (або однієї зі сцен театру – Великої, Камерної тощо).                                                                                             

 

10. Методи контролю 
 

Поточне тестування, щомісячна перевірка "Щоденника театрознавця", 

модульне тестування, колоквіуми, захист підсумкової семестрової роботи.  

                                                                                

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Щоденн

ик 
ІНДЗ 

Іспи

т 

Су

ма 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 5 

 

5 

 

50 

100 Т1 Т2 Т3 Т4  Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11    

2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 

 Змістовий модуль 3    

Т12 Т13 Т14 Т15  Т16 Т17  Т18 Т19 Т20  10   

2 2 2 2  2 2  2 2 2     

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка 

з диференційованого заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 
Відмінно 

 

 

Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

 

12. Методичне забезпечення 



 

1. Методична розробка "Щоденник театрознавця". 

2. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

(ІКНМЗД). 

3.  Нормативні документи. 

4. Ілюстративні матеріали. 
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23. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М.. 1993.    

24. Эфрос А. Профессия: режиссер. – М., 1993.    
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25. Українські фахові видання: "Український театр", "Просценіум", "Кінотеатр", 

"Театральна бесіда". 
6 семестр.  ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ РЕЖИСЕРА ( 90 год.) 

 



1. Програма 

 

Вступ 

 

У цьому семестрі  студенти завершують і вдосконалюють свої знання з аналізу творчості 

режисера. Вони пишуть “Творчий портрет режисера”, що грунтується на матеріалі 

попереднього та нових, поглиблених та доповнених знаннях нового семестру. Практична 

складова навчання базується на  детальному аналізі  кількох (як правило, 3-4-х)  показових 

робіт у творчій практиці режисера: різних за жанром та способом існування актора на сцені,  

адресністю, естетикою. Студенти повинні  виявити  не лише  методологічні, естетичні,  

літературні зацікавлення та особливості творчого почерку режисера,  диференціювати усі 

складові вистави, виділивши головні.   

Робота із студентами ведеться за принципом поєднання теоретичних лекцій з поглибленого 

вивчення окремих персоналій та методологій світової режисури, вивчення мемуарної, 

теоретичної спадщини режисерів, а також практичної споглядальної практики у львівських 

театрах, організованих науковим керівником зустрічах із професійними режисерами тощо. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  Методичні основи створення 

 творчого портрета режисера для ЗМІ. 

 

ТЕМА 1. Творчий портрет режисера у сучасних ЗМІ (2 год.). 

 

Особливість цього жанру. Його історична ретроспектива. Найвидатніші взірці та автори 

жанру. Етичні та фахові вимоги до театрознавця в процесі написання матеріалу. 

 

ТЕМА 2. Методологія написання творчого портрета режисера (4 год.).  

 

Основні вимоги до створення творчого портрета режисера. Мета та завдання створення 

творчого портрета відповідно до специфіки ЗМІ. Збір, пошук, опрацювання, систематизація 

матеріалу. Основні джерела вивчення творчості режисера в сучасному театрі та історичному 

минулому. 

 

ТЕМА 3. Теорія та практика інтерв’ю з режисером (4 год.).   

 

Підготовка до проведення інтерв’ю. Фіксація та розшифрування матеріалу. Літературне 

опрацювання тексту, саморедагування. Інтерв’ю з режисером як окремий жанр публікації. 

Використання інтерв’ю у написанні творчого портрета. 

 

ТЕМА 4. Типова структура творчого портрета режисера (4).  

 

Основні змістові блоки творчого портрета: життєвий шлях, прихід у професію, 

професійна школа, дебют на сцені, професійне утвердження та розвиток, праця в різних 

театрах, основні репертуарні лінії та теми, методологія роботи з акторами. 

 

ТЕМА 5. Жанрові різновиди творчих портретів (4 год.).  

 

Розмаїття стилів та жанрів у написанні творчих портретів. Вибір жанру та стилю 

мовлення відповідно до особливостей матеріалу та журналістських та театрознавчих завдань. 

Історичний творчий портрет; творчий портрет сучасного режисера,. портрет-есей; портрет-

ескіз, ювілейний портрет, аналітичний портрет.       

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Сучасні режисерські методології (ХХ-ХХІ сторіччя)   

 

ТЕМА 6. Театральна реформа Г.  Крега в галузі режисури (4 год.).  

 

Театральна реформа Г. Крега. в режисерській царині. Режисер і простір у новому вимірі.  

Вплив теорії Г. Крега на тогочасну та сучасну режисуру. Г. Крег і Шекспір: модерне 

прочитання класики. Вплив "трагічної геометрії" Г. Крега на поступ сценографії.   

 

ТЕМА 7. Провідні режисерські методології І пол. ХХ ст. у Росії (4 год.).  

 

Відродження "театральності" та умовної природи театру у практиці Є. Вахтангова. 

Ренжисери-учні Є. Вахтангова. Режисура В. Мейєрхольда: музикальність як принцип побудови 

сценічного твору, закони побудови діагональних мізансцен, принципи “біомеханіки” в дії. В. 

Мейєрхольд і класика. 

 

ТЕМА 8. Провідні режисери-реформатори  І пол. ХХ ст.  в Україні (4 год.).  

 

Лесь Курбас та його "європеїзація" українського театру. Принцип “перетворення” у 

творчій практиці режисера Л. Курбаса. Театр впливу та театр вияву (за Курбасом). Л. Курбас 

про час, простір,  мізансценування у виставі. Л. Курбас про культуру режисера. Учні-режисери 

Л. Курбаса: Б. Тягно, Б. Балабан, М. Крушельницький, Й. Гірняк, Я. Бортник.   

 

ТЕМА 9. Провідні методології режисури ХХ ст. Епічний театр Б. Брехта (2 год.).  

 

Теорія епічного театру. Режисер у театрі Б. Брехта. Принцип “дистанціювання”. Основні 

засади роботи режисера в естетиці епічного театру. Використання принципів театру Б. Брехта в 

практиці українського театру та сучасному театральному процесі. 

 

ТЕМА 10. Режисер-деміург у "театрі жорстокості" та екзистенційному театрі (2 

год.).  

 

Загальні положення теорії "театру жорстокості" А. Арто. Відродження ритуалу та 

ритуальних технік у театрі А. Арто. Значення теорії театру жорстокості для розвитку 

театрального мистецтва ХХ ст. та режисури зокрема. Режисер у драматургії абсурду. Сучасна 

режисерська практика освоєння драматургії екзистенційного напрямку.    

 

ТЕМА 11. Є. Гротовський-режисер (2 год.).  

 

Теорія та практика "вбогого театру". Театр як провідник. Глядач у театрі Є. Ґротовського 

– нові засоби впливу та дистанціювання. Текст у театрі Є.Ґротовського. Просторові рішення у 

виставах Є. Ґротовського.  

 

ТЕМА 12. Театр художника (2 год.).  

 

Творчість Т. Кантора та основні принципи його режисури. Режисер Р. Вілсон – 

мистецтво візуальної режисури. Технологія роботи режисера Р. Вілсона над виставою.  

 

ТЕМА 13. Пітер Брук – провідний режисер сучасного світового театру (4 год.).  

 

Етапи формування П. Брука як режисера. Театри, колективи, репертуар, актори П. Брука. 

Мультинаціональний театр П. Брука та пошуки нових акторських засобів виразності в 

традиційних культурах неєвропейських народів. П. Брук і класичні твори: нове прочитання 



універсальних  змістів. П. Брук про "порожній простір" як "нульовий рівень" народження 

вистави. П. Брук про сцену і глядача, про театр живий і мертвий.   

 

ТЕМА 14. Режисура у добу постмодернізму (4 год.).  

 

Постмодерний простір культури та театр. Посилення взаємодія мистецв: кіно, музики, 

малярства, анімації у творенні вистави. Режисери-постмодерністи в Україні (школа А. 

Васильєва): В. Кучинський, О. Більченко, О. Ліпцин, А. Жолдак. Постмодерний 

інтелектуальний театр (І. Волицька). Постмодерний неоритуальний театр (В. Троїцький).  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Практика усного та письмового рецензування. 

 

ДОДАТКОВИЙ МОДУЛЬ IV. Індивідуальна робота. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ СЕМЕСТРУ 
 

Тема Кількість годин, відведених на: 

Лекції Семінарські 

та 

практичні 

заняття 

Самостійну 

роботу 

Індивідуальну 

роботу 

Змістовий модуль І.  Методичні основи створення творчого портрета актора 

для ЗМІ.  
Тема 1. Творчий 

портрет (режисера) у 

сучасних ЗМІ 

2 2  Письмова 

робота 

"Творчий 

портрет 

режисера" 

для ЗМІ 

Тема 2. 

Методологія 

написання 

творчого портрета 

режисера  

4 2 2 

Тема 3. Теорія та 

практика інтерв’ю    
4 4 4 

Тема 4. Типова 

структура творчого 

портрета режисера  

4 2 4 

Тема 5. Жанрові 

різновиди творчих 

портретів  

4 2 2 

Змістовий модуль ІІ. Сучасні акторські технології (ХХ-ХХІ сторіччя)   

Тема 6. Театральна 

реформа Г.  Крега 

в галузі режисури 

4 2 2  

Тема 7. Провідні 

режисерські 

методології І пол. 

4 2 2  



ХХ ст.  
Тема 8. Провідні 

режисери-

реформатори  І пол. 

ХХ ст.  в Україні  

2 2 2  

Тема 9. Провідні 

методології режисури 

ХХ ст. Епічний театр 

Б. Брехта  

2  2 2  

Тема 10. Режисер-

деміург у "театрі 

жорстокості" та 

екзистенційному 

театрі   

2 2 2  

Тема 11. Є. 

Гротовський-

режисер 

2  4 4  

Тема 12. Театр 

художника 
2  4 4  

Тема 13. Пітер 

Брук – провідний 

режисер сучасного 

світового театру  

4 2 2  

Тема 14. Режисура 

у добу 

постмодернізму  

4   2 2  

Змістовий моодуль ІІІ. Практика усного та письмового рецензування 

Тема 15. ЗМІ 

Львова та України 

про театр. 

 2 2  

Тема 16. 

Спеціалізовані 

театральні видання 

України 

 2 2  

Тема 17.  

Обговорення 

прем’єрних вистав 

та вистав чинного 

репертуару театрів 

Львова, 

гастролюючих 

колективів та 

фестивальних 

програм.  

 6 6  

Додатковий модуль IV. Індивідуальна робота  

Тема 18.  2   



Обговорення та 

оцінювання 

письмових робіт 

студентів 

 

 
 

3. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ   

 

1. Творчий портрет (режисера) – один із основних театрально-критичних жанрів (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних тем: 

– що таке творчий портрет режисера, його мета, завдання; 

– підготувати огляд кількох знайдених у ЗМІ творчих портретів режисерів, 

проаналізувати публікації. 

– визначити та охарактеризуввати обраний "об’єкт" для написання індивідуальної 

письмової роботи. 

 

2. Методологія написання творчого портрета режисера (4 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних тем: 

– які основні вимоги до творчого портрета режисера в залежності  від видання-

замовника; 

– які матеріали є обов’язковими при створенні творчого портрета режисера;  

– місцезнаходження та пошук основних джерел для написання; 

– проаналізувати джерельну базу для написання індивідуальної письмової роботи. 

  

3. Теорія та практика інтерв’ю з режисером, його партнерами по сцені (4 год.).   

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних тем: 

– підготувати та винести на обговорення групи перелік питань для інтерв’ю з режисером; 

– оприлюднити на семінарі результати проведеного інтерв’ю. 

 

4. Типова структура творчого портрета режисера (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних тем: 

– обов’язкові складові творчого портрета режисера; 

– запропонувати власну тезову схему-план написання творчого портрета та обгрунтувати 

значущість його складових частин; 

– знайти та проаналізувати структуру кількох  (2-3) творчих портретів режисера у ЗМІ, 

порівняти їх, виявити подібність та відмінності. 

 

5. Жанрові різновиди творчих портретів (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних тем:  

– винести на обговорення власне жанрове рішення своєї статті, обгрунтувати його; 

– проаналізувати за жанровим розмаїттям наявні у ЗМІ публікації творчих портретів.  

 

6. Театральна реформа Г.  Крега в галузі режисури (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних тем:  

– основні положення театральної реформи Г. Крега в галузі режисури;   

– вплив теорії Г. Крега на тогочасне та сучасну режисуру;  

– "трагічний простір" Г. Крега та його вплив на подальший розвиток сценографії; 

– Г. Крег і його прочитання трагедій В. Шекспіра. 

 

7. Провідні режисерські методології І пол. ХХ ст. (2 год.).   



Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних тем: 

– основні засади творчості Є. Вахтангова; 

– “система Вахтангова” – ритм, загострена форма, вплив на глядача; 

– гротеск за Вахтанговим та принцип виправдання; 

– основні засади творчої манери В. Мейєрхольда; 

– музикальність сценічного твору;  

– діагональні мізансцени та їхнє застосування у практиці В. Мейєрхольда; 

– режисери- учні В. Мейєрхольда  

 

 8. Провідні режисери-реформатори І пол.  ХХ ст.  в Україні (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних тем: 

– Лесь Курбас та принцип “перетворення” в режисурі; 

–  Л. Курбас про культуру режисера;  

– Л. Курбас про час, простір, ритм у театральному мистецтві;  

– режисери-учні Л. Курбаса.   

 

9. Провідні методології режисури ХХ ст. Епічний театр Б. Брехта (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних тем: 

– теорія епічного театру;  

– принцип “очуднення”;  

– основні засади роботи режисера в естетиці епічного театру;  

– використання прийомів епічного театру у сучасній режисерській практиці. 

 

10. Режисер-деміург у "театрі жорстокості" та екзистенційному театрі (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних тем: 

– теорія театру жорстокості А. Арто в галузі режисури; 

– відродження ритуалу та ритуальних технік у театрі А. Арто; 

– значення теорії театру жорстокості для розвитку режисури ХХ ст.;  

– режисер і драматургія абсурду;  

– сучасна режисерська практика освоєння драматургії екзистенційного напрямку.    

 

11. Є. Гротовський – режисер (4 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення книжки Є. Ґротовського "Театр, ритуал, 

перформер": 

– генеза теорії та практики Є.Ґотовського; 

– театр як провідник; 

– основні виражальні засоби “вбогого театру”;  

– нові засади спілкування сцена-глядач;  

– режисери-послідовники Є. Ґротовського.  

  

 12. Театр художника (4 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних тем:  

– творчість Т. Кантора  та основні принципи його режисури; 

– візуальна режисурактори Р. Вілсона, технологія роботи режисера Р. Вілсона над 

виставою;  

– вплив творчосіт Р. Вілсона на сучасний театр.  

 

13. Пітер Брук –видатний режисер сучасного світового театру (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних тем: 

– етапи формування П. Брука як режисера; 

– П. Брук і його поняття "порожнього простору"; 

– П. Брук про театр живий і мертвий; 



– П. Брук про мистецтво режисури; 

– П. Брук про сценічні втілення творів В. Шекспіра.  

 

14. Режисер у постмодерному театрі (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних тем: 

– постмодерний простір культури та режисура; 

– оновлення режисерського арсеналу у неоритуалі, неомістерії, інтелектуальному театрі; 

– вплив сучасного візуального та музичного мистецтв на режисуру. 

 

15. ЗМІ Львова та України про театр (2 год.). 

Студенти виносять на обговорення щомісячні огляди публікацій з питань театру у 

ЗМІ Львова, України.  

  

16. Спеціалізовані театральні видання України (2 год.). 

Студенти виносять на обговорення щомісячні огляди публікацій з питань 

театру у фахових часописах України.  
 

17. Обговорення прем’єрних вистав та вистав чинного репертуару театрів Львова, 

гастролюючих колективів та фестивальних програм. ьмових робіт студентів "Творчий портрет 

режисера" (8 год.). 

 

18. Обговорення та оцінювання письмових робіт студентів (2 год.) 

 

4. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (45 год.) 

 

6. Перегляд вистав  чинного репертуару, гастролюючих колективів, фестивальних 

програм (10 год.)  

2. Збір матеріалів для написання творчого портрету режисера (10 год.) 

3.  Перегляд усіх вистав режисерів львівських театрів: Ф. Стригуна,  А.Бабенко, В. 

Кучинського, В. Сікорського, В.Щербакова, Я.Федоришина (10 год.).   

4. Опрацювання  статті О. Клековкіна “Режисура як система” (2 год.). 

5. Опрацювання книжки "Роберт Вілсон" (5 год.) 

6. Опрацювання книжки П. Брука ”Без секретів" (8 год.) . 

 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття (бесіди-дискусії та бесіди-

конференції).  

 

6. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне оцінювання в процесі семінарських 

занять 

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 
 
Поточне оцінювання, індивідуальні завдання 

 

Підсумкове 

оцінювання 

(залік, іспит) 

Сума 

 
50 

50 

 

100 

 
 



Шкала оцінювання:  

81–100 балів – відмінно (А);   

61–81 бал – добре (ВС);  

41–61 бал – задовільно (DE);  

21–41 бал – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);  

1-21бал – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 
 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи; 

ілюстративні матеріали тощо. 
 

 

9. ЛІТЕРАТУРА 

1.. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина ХХ века. Хрестоматия. – 

Санкт-Петербург, 2004. 

2.  Театр Анатолия Эфроса. Воспоминания. Статьи. – М., 2000. 

3. Баню Ж. Наш театр – «Вишневый сад». Тетрадь зрителя. – М., 2000. 

4. В. С. Мейерхольд. Статьи. Речи. Письма. Беседы. – Ч. 1. 1891 – 1917. –М., 1968. 

5. В. Э. Мейерхольд. Статьи. Письма. Речи. Беседы. – Ч. 2. 1917 – 1939. – М., 

1968. 

6. Вахтангов Е. Б. Евгений Вахтангов: [Сборник ] – М., 1984.  

7. Херсонський Х. Вахтангов. –М., 1963. 

8. Бертольд Брехт. О театре. Сборник статей. – М., 1960. 

9. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М.. 1993.    

10. Эфрос А. Профессия: режиссер. – М., 1993.     

11. Эфрос А. Книга четвертая. – М., 1993.    

12. Клековкін О. Сакральний театр: Генеза. Форми. Поетика. (Структурно-

типологічне дослідження): Монографія. – К., 20023.  

13. Театр Жана Жене / Сост. В. Максимова, комментарии Л. Долининой і В. 

Максимова. – СПб, 2001. 

14. Richards Thomas. Punkt graniczny przedstawienia. – Wrocław, 2004. 
15. Ирд К. Постараемся поймать чудо. – Ленинград, 1967. 

16. Брук П.Без секретів. –Львів, 2005.  

17. Українські газети: "Високий замок", "Львівська газета", "День", "Дзеркало 

тижня", "Культура і життя". 

18.Українські фахові видання: "Український театр", "Просценіум", "Кінотеатр". 
 

 

IV курс 

 

7 семестр. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ВИСТАВИ (108 год.) 

 

1. Програма 

 



Вступ 

 
 Навчання театрознавців на четвертому курсі з фахової дисципліни передбачає 

завершення базової професійної освіти, а отже, має на меті не тільки збагачення студентів 

новими знаннями, а й  закріплення основних професійних навичок та умінь, здобутих упродовж 

усього курсу. Тому у 7 семестрі головною метою є  навчити студентів аналізувати виставу в 

комплексі, як синтетичний твір мистецтва. Якщо у попередніх навчальних семестрах увагу було 

приділено окремим виражальним складовим вистави як кінцевого продукту (праця актора, 

режисера, художника, композитора), то у цьому півріччі студенти вчаться розглядати виставу 

як цілість та розкривати особливості її художньої мови, виявляючи найістотніші компоненти, 

найпродуктивніші рішення та думки, виявляючи особливості впливу на глядача та культурно-

соціальний резонанс спектаклю. При цьому студенти застосовують як порівняльний аналіз 

драматичного твору і вистави, так і аналіз роботи окремих учасників постановочної групи та 

виконавців.  

 Навчання у цьому семестрі закінчується підсумковою індивідуальною письмовою 

роботою на тему “Комплексний аналіз вистави”. Ця робота має бути скерована на конкретне 

видання та мати практичне застосування, наприклад, завершитись публікацією рецензії в 

одному з українських друкованих видань (інтернет-часописі).  

 Упродовж навчання триває практика усного та письмового рецензування, а також огляди 

преси, оскільки це скеровує студента до уважного стеження за подіями театрального життя 

країни та зарубіжжя, а отже, сприяє формуванню у нього реального розуміння театральної 

ситуації в нашій державі та за кордоном.   

 

     

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Теоретичні аспекти комплесного аналізу вистави 

 

ТЕМА 1. Комплексний аналіз вистави – основний предмет театрознавства (2 год).    

 

Вистава як головний “продукт” театральної творчості. Вистава як 

головний предмет історичних досліджень. Вистава як центральний об’єкт уваги 

театральної критики. Рецензія – ключовий професійний жанр театральної 

критики. Комплекс необхідних фахових знань та умінь театрознавця для 

написання якісної рецензії на виставу.       

 

ТЕМА 2. Текстові рівні постави (2 год.).  

 

Поняття тексту. Театральний текст. Текст постави. Текст вистави. Їхні 

особливості, взаємозв’язки, відмінності.  

 

ТЕМА 3. Джерела аналізу постав (2 год.).  

 

Рецептивні джерела, їхні особливості та використання в процесі аналізу. 

“Продуктивні” джерела. Їхні особливості та використання в процесі аналізу 

вистави. Технологічні та наукові способи нотування вистави.  

 

ТЕМА 4. Мета аналізу постав (2 год.).  

 



Основні підходи до мети аналізу вистави. Процесуальний аналіз. 

Естетичний аналіз. Рецептивний аналіз. Їхнє використання у аналізі вистав.  

 

ТЕМА 5. Типологія постав (2 год.).  

 

Автотекстуальна постава, її визначення та особливості. Ідеотекстуальна 

постава, її визначення та особливості. Інтертекстуальна постава, її визначення та 

особливості. Значення типологізації постав для фахового об’єктивного аналізу 

вистави. Сучасні аспекти типології постав. 

 

ТЕМА 6. Когерентність/некогерентність постави (2 год.).  

 

Визначення терміну, його походження. Когерентність драматургії. 

Некогерентність драматургії. Когерентність/некогерентність сценічного простору. 

Когерентність/некогерентність постави. Професійне застосування даного поняття 

в комплексному аналізі вистави. 

 

ТЕМА 7. Інструментарій аналізу постав (2 год.).  

 

Питальник П. Паві як підручний засіб фіксації перших вражень від вистави. 

Його складові, послідовність, логіка, повнота. Використання питальника П. Паві 

на практиці.   

Тема 8. Трансформаційний аналіз постави. Умови застосування 

трансформаційного аналізу. Основні етапи трансформаційного аналізу.   

 

ТЕМА 9. Структурний  та транформаційний аналізи постав (2 год.).  

 

Структурний аналіз, його методи та особливості застосування. Основні 

етапи структурного аналізу. Трансформаційний аналіз, його методи та 

особливості застосування. Послідовність кроків у структурному та 

трансформаційному аналізі. 

 

ТЕМА 10. Метатекст постави та способи її окреслення (2 год.).  

 
Окреслення терміну.  Метатекст як ідейно-тематичне коло вистави. Визначення 

метатексту вистави як одне з головних завданнь у комплексному аналізі вистави. 

Нематеріальнійсть метатексту. Чинники, що формують метатекст вистави, їхній взаємозв’язок 

та способи виявлення. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Комплексний аналіз вистави  

 

ТЕМА 11. Естетичні принципи вирішення постави (4 год.).  

 



Каталогізація естетичних принципів у рішенні вистав: натуралізм, реалізм, 

психологізм, символізм, монументалізм, епічність, ритуал, постмодернізм тощо. 

Окреслення основних визначальних рис кожного з цих естетичних рішень, його 

зв’язок із сьогоденням.       

 

ТЕМА 12. Жанр постави (4 год.).  

 

Основні та змішані жанри сучасного театру. Їхні особливості, способи 

визначення. Жанрове розмаїття сучасної театральної практики. Модифікація 

жанрів. 

 

ТЕМА 13. Композиція постави (4 год.). 

 

Основні композиційні складові вистави, їхнє співвідношення із 

драматургічним матеріалом. Пролог та епілог, експозиція, зав’язка, розвиток, 

кульмінація, розв’язка як традиційні композиційні компоненти вистави.  

  

ТЕМА 14. Темпоритм постави (4 год.).  

 

Особливості формування темпоритму вистави. Темпоритм вистави та її 

метамова. Темпоритм постави і її жанр. Темпоритм і атмосфера вистави. 

Індивідуальні темпоритми акторів. Конфлікт темпоритмів. Зовнішній та 

внутршінй темпоритми образів та вистави. 

 

ТЕМА 15. Атмосфера постави (2 год.).  

 

Атмосфера вистави як один із найголовніших мистецьких чинників 

спектаклю. Атмосфера і метамова вистави. Конфлікт атмосфер  у виставі та його 

значення для окреслення головного конфлікту. Атмосфера і жанр вистави. 

Атмосфера і простір. Атмосфера і спосіб існування актора. Атмосфера і глядач.   

 

ТЕМА 16. Природа існування актора у виставі (4 год.).  

 

Жанр, атмосфера, сценічний простір – основні впливові чинники на спосіб 

існування актора у виставі.   Ансамблевість як точно знайдений колективний 

спосіб існування акторів у виставі. Значення точної атмосфери та вірно 

окресленого жанру для знаходження органічної природи існування актора в тій чи 

іншій поставі.   

 

ТЕМА 17. Зорово-емоційний образ постави (4 год.).  

 

Сценічний простір візуальна метамова постави. Сценічний постір і жанр. 

Сценічний простір і атмосфера. Сценографія і актор. Семіотична природа 

сценічного простору. Організація театрального простору і рецепція вистави. 

 



ТЕМА 18. Предметний світ постави (2 год.).  

 

Знакова природа предметного сценічного світу. Побутово-ужиткові речі на 

сцені, предмети-символи та їхнє місце у семантиці постави. Взаємодія актора із 

предметним світом вистави.   

 

ТЕМА 19. Звуковий світ постави (2 год.). 

 

 Музика у виставі. Шуми у виставі. Система лейтмотивів і метамова 

вистави. Музичні інструменти та музиканти на сцені та поза нею. Звуки 

людського тіла (хропіння, позіхання, крик, удари ніг, оплески тощо...) та їхнє 

місце у виставі. Тиша, пауза як звучання у виставі.   

 

ТЕМА 20. Пластика у поставі (2 год.).  

 

Індивідуальна та групова пластична мова у виставі.  Хореографія: 

історична, сучасна, побутово-жанрова. Вимоги до  хореографії у драматичній 

виставі. Поняття драматургії в хореографії та пластичному вирішенні вистави. 

 

ТЕМА 21. Семіотичний ряд постави (2 год.).  

 

Поняття знаку. Види знаків: “ікона”, “індекс”, “символ”. Специфіка та 

осоливості театрального знаку. Актантна модель. Застосування актантної моделі в 

аналізі драматургічного твору і вистави.  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  ІІІ. Практика усного та письмового рецензування. 

  

        ДОДАТКОВИЙ МОДУЛЬ IV. Індивідуальна робота.  

     

 

2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ СЕМЕСТРУ 

 

Тема 
Кількість годин, відведених на: 

Лекції Семінарські 

та 

практичні 

заняття 

Самостійну 

роботу 

Індивідуальну 

роботу 

Змістовий модуль  I. Теоретичні аспекти аналізу вистави 

Тема 1. Комплексний 

аналіз вистави – 

основний предмет 

театрознавства.    

2 2 2  

Тема 2. Текстові рівні 

постави. 

2 2 2  



Тема 3. Джерела 

аналізу постав. 

2 2 2  

Тема 4. Мета аналізу 

постав 

2 2 2  

Тема 5. Типологія 

постав. 

2 2 2  

Тема 6. Когерентність/ 

некогерентність 

постави 

2 2 2  

Тема 7. 

Інструментарій аналізу 

постав. 

2 2 2  

Тема 8. 

Трансформаційний 

аналіз постави 

2 2 2  

Тема 9. Структурний 

аналіз постави 

2 2 2  

Тема 10. Метамова 

вистави 

2 2 2  

Змістовий модуль ІІ. Комплексний аналіз вистави 

Тема 11. Естетичні 

принципи вирішення 

постави 

4 2 2  

 

 

 

 

 

 

Письмова 

робота 

"Комплексний 

аналіз 

вистави" 

Тема 12. Жанр 

постави 

4 2 2 

Тема 13. Композиція 

постави 

4 2 2 

Тема 14. Темпоритм 

постави 

4 2  

Тема 15. Атмосфера 

постави. 

2 2 2 

Тема 16. Природа 

існування актора у 

виставі 

4 2 2 

Тема 17. Зорово-

емоційний образ 

постави 

4 2 2 

Тема 18. Предметний 

світ постави 

2 2 2 

Тема 19. Звуковий світ 

постави 

2 2 2 

Тема 20. Пластика у 

виставі. 

2 2 2 



Тема 21. Семіотичний 

ряд постави 

2 2 2 

Змістовий модуль ІІІ. Практика усного та письмового рецензування 

Тема 22. ЗМІ Львова 

про театр. 

 2 2  

Тема 23. 

Спеціалізовані 

театральні видання 

України 

 2 2  

Тема 24.  

Обговорення 

прем’єрних вистав та 

вистав чинного 

репертуару театрів 

Львова, гастролюючих 

колективів та 

фестивальних програм.  

 6 6  

Додатковий модуль IV. Індивідуальна робота  

Тема 25. Обговорення 

та оцінювання 

письмових робіт 

студентів 

 2   

 

 

 

 

3. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

1. Комплексний аналіз вистави – основний предмет театрознавства (2 год.).    
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– складові коплексного аналізу вистави; 

– важливість комплексого аналізу вистави для фіксації театрального процесу; 

– рецензія як один з основних професійних жанрі театральної критики; 

– рецензії на вистав у сучасних ЗМІ та фахових періодичних виданнях. 

  

2. Текстові рівні постави (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке текстові рівні постави; 

– перший рівень: театральний текст та його характеристики; 

– другий рівень: текст постави та його характеристики; 

– третій рівень: текст вистави та його характеристики; 

– взаємодія усіх трьох текстових рівнів. 

 

3. Джерела аналізу постав (2 год.).    

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– рецептивні джерела та особливості їхнього використання в процесі аналізу; 



– продуктивні джерела та особливості їхнього використання в процесі аналізу 

вистави.  

– технологічні та наукові способи нотування вистави.  

 

4. Мета аналізу постав (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– основні підходи до мети аналізу вистави; 

– процесуальний аналіз, мотивація його застосування;  

– естетичний аналіз, мотивація його застосування;  

– рецептивний аналіз, мотивація його застосування; 

– рецензія на виставу як поєднання різних цілей аналізу. 

 

5.      Типологія постав (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– автотекстуальна постава, її визначення та особливості; 

– ідеотекстуальна постава, її визначення та особливості;  

– інтертекстуальна постава, її визначення та особливості; 

– значення типологізації постав для фахового об’єктивного аналізу вистави; 

– сучасні аспекти типології постав. 

 

6. Когерентність/некогерентність постави (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– поняття когерентності в гуманітаристиці, походження терміну;  

– когерентність драматургії; 

– некогерентнсть драматургії; 

– когерентність сценічного простору; 

– когерентність постави; 

– некогерентніссть постави. 

 

7. Інструментарій аналізу постав (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– питальник П. Паві як спосіб нотування найперших вражень від вистави; 

– складові питальника П. Паві, їхня інтерпретація, спосіб відповідей; 

– використання питальника П. Паві у процесі комплексного аналізу вистави. 

 

8. Трансформаційний аналіз постави (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке транформаційний аналіз; 

– перший крок в транформаційному аналізі, його складові; 

– другий крок в транформаційному аналізі, його складові; 

– третій крок в трансформаційному аналізі, його складові 

– практичне застосування транформаційного анілізу. 

 

9.  Структурний аналіз постави (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке структурний аналіз, його особливості; 



– перший крок в структурному аналізі, його складові; 

– другий крок в структурному аналізі, його складові; 
– третій крок в структурному аналізі, його складові; 

– практичне застосування структурного аналізу. 

 

10. Метамова постави та способи її визначення (2 год.).  
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке метамова постави? 

– чинники, що формують метамову постави; 

– на конкретних прикладах з чинного репертуару театрів уміти визначати 

метамову постав. 

11. Естетичні принципи вирішення постави (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке естетика постави? 

– реалістичний театр та його різновиди: побутовий реалізм, історичний 

реалізм, натуралізм, психологічний реалізм; 

– естетика символістського театру; 

– естетика експресіоністичного театру; 

– естетика епічного театру; 

– естетика “вбогого театру”; 

– естетика видовищного театру; 

– естетика постмодерного театру; 

– естетика ритуального театру; 

– естетика вуличного театру; 

– естетика еатру жорстокості; 

– естетика театру художника; 

– естетика “танцювального театру”; 

– естетика “політичного театру”. 

 

12. Жанр вистави (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке жанр вистави?  

– класична жанрова система (трагедія, комедія, драма, мелодрама); 

– жанрові модифікації у театрі ХХ – ХХІ ст. (трагікомедія, трагігротеск, 

іронічна мелодрама, психологічний детектив, філософська драма, сон 

тощо); 

– жанр п’єси та жанр вистави: когерентність/некогерентність; 

– приклади сучасних вистав із різними жанровими характеристиками. 

 

13. Композиція вистави (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке композиція постави? 

– які основні композиційні компоненти вистави? 

– наскільки композиція п’єси може змінюватись у процесі простави? 

 

14. Темпоритм вистави (2 год.). 



Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– темпоритм як метамова вистави; 

– темпоритм як структуротворчий чинник вистави; 

– темпоритм і жанр вистави; 

– темпоритм і атмосфера вистави. 

 

15. Атмосфера вистави (2 год.) 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке атмосфера вистави? 

– чинники, що формують атмосферу вистави; 

– атмосфера як метамова вистави; 

– конфлікт атмосфер; 

– динаміка атмосфери. 

 

16. Природа існування актора у виставі (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– основні чинники, що визначають природу існування актора на сцені; 

– ансамблевість як спільність природи існування акторів; 

– приклади точного й  неточного (когерентного/некогерентного)  існування 

актора (-ів) у виставі. 

 

17. Зорово-емоційний ряд постави (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань:  

– що таке театральний простір; 

– що таке сценічний простір; 

– форми сценічного простору та їхній вплив на спілкування “сцена-зал”; 

– просторове (сценографічне) вирішення як метамова вистави; 

– сценографія і простір гри: взаємодія/відштовхування; 

– знаково-символічна природа сценічного простору. 

 

18. Предметний світ вистави (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке реквізит (загальний історичний огляд); 

– реквізит у сучасному театрі; 

– реквізит і актор; 

– предмет на сцені: побутова деталь, знак, символ. 

 

19. Звуковий світ вистави (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– звукова партитура вистави: голосоведення, тембральне, інтонаційне 

багатство; 

– музика у виставі: способи використання; 

– шуми у виставі; 

– звуки тіла в партитурі вистави; 

– тиша у виставі та її місце у розвитку сценічної дії. 

 



20. Пластика у виставі (2 год.).  
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– пластична мова вистави, її значення у жанровому, естетичному, ідейному 

вирішенні спектаклю; 

– індивідуальна та групова пластика акторів; 

– хореографія у виставі: історична, сучасна, побутово-жанрова; вимоги до  

хореографії у драматичній виставі; 

– поняття драматургії в хореографії та пластичному вирішенні вистави. 

 

21. Семіотичний ряд постави (2 год.). 
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– визначення знаку у театрології; 

– знак як поняття теорії де Сосюра; 

– типологія знаків у Пірса; 

– “ікона”, “індекс”, “символ” у театрі; 

– особливості театрального знаку; 

– актантна модель та її застосування у комплексному аналізі вистави. 

 
22. ЗМІ Львова та України про театр  (2 год.).  

 

Виявлення особливостей редакційної політики періодичних видань (“Високий замок”, 

“Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну Україну”, "ДЕНЬ, "Дзеркало тижня") в 

галузі культури й театру зокрема. Характеристика публікацій у цих часописах з питань театру. 

23. Спеціалізовані театральні видання України (2 год.).  

  

Виявлення особливостей публікацій у фахових виданнях: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, 

“Український театр”, “Театральна бесіда”). Окреслення  напрямків видань, адресності, кола 

авторів, проблематики . 

 

24. Обговорення прем’єрних вистав та вистав чинного репертуару театрів Львова, 

гастролюючих колективів та фестивальних програм (6 год.). 

 

25. Обговорення та оцінювання письмових робіт студентів (2 год.). 

 
 

 

4. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (54 год.) 

 
1. Опрацювання ЗМІ (вересень – грудень), пошук та збирання друкованих рецензій на вистави 

(10 год.). 

2. Опрацювання фахових періодичних видань з метою пошуку та збору рецензій 

на вистави (10 год.). 

3. Перегляд вистав чинного репертуару театрів Львова (10 год.) . 

4. Перегляд вистав театрів-гастролерів та/або вистав театральних фестивалів 

(“Золоти Лев”, тощо) (10 год.). 

5. Опрацювання книги К. Тайнена “На сцені і в кіно” (4 год.). 

6. Опрацювання "Словника театру" П. Паві (10 год.).   

 



5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття (бесіди-дискусії та 

бесіди-конференції).  

 

6. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне оцінювання в процесі семінарських 

занять, тестування, оцінювання індивідуального письмового завдання. 

 

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 
 

Поточне оцінювання, 

індивідуальні завдання 

Підсумкове 

оцінювання 

(залік, іспит) 

Сума 

 
50 

50 

 

100 

 

 

 

Шкала оцінювання:  

81–100 балів – відмінно (А);   

61–81 бал – добре (ВС);  

41–61 бал – задовільно (DE);  

21–41 бал – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);  

1-21бал – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи; 

відеозаписи, ілюстративні матеріали тощо. 

 

    

9. ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів, 2008. 

2. Паві П. Словник театру. – Львів, 2007. 

3. Тайнен К. На сцене и в кіно. – Москва, 1969. 

4. Стайн Д. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. – Т. 1 – Т. 3. – 

Львів, 2003. 

5. Веселовська Г. Проблема знаку в театральному мистецтві // Вісник Львівського 

університету. Серія Мистецтвознавство. – В. 4. – Львів, 2004. –С. 3 – 10.  

6. Українські газети: "Високий замок", "Львівська газета", "День", "Дзеркало 

тижня", "Культура і життя". 

7.Українські фахові видання: "Український театр", "Просценіум", "Кінотеатр", 

"Театральна бесіда". 
 

 



 

 

8 семестр.  ОГЛЯДОВА СТАТТЯ (60 год.) 

                           
1. Програма 

 
Вступ 

 
Завершальний семестр навчання театрознавців рівня "бакалавр" присвячено набуттю 

навичок написання оглядової статті. Цей жанр театральної критики є одним із найпоширенішим 

як у сучасних засобах масової інформації, так і в фахових театрознавчих переоідичних 

виданнях. Опанування жанром оглядової статті передбачає актуалізацію та використання 

практично усього навчального матеріалу попередніх курсів – тому цю працю можна назвати 

своєрідним підсумковим тестом на професійну майстерність майбутнього театрознавця.  .  

Мета навчання – розвинути у майбутнього театрознавця навики аналітично-критичної 

роботи на матеріалі цілої низки вистав, уміння в лаконічній формі аналізувати виставу (низку 

вистав), а також виявляти певні тенденції, закономірності, парадокси театрального процесу, 

відображені у цих виставах.  

В оглядовій статті студент покликаний виявити своє розуміння сучасного театрального 

процесу, його основних проблем, тенденцій, здатність вписати ту чи іншу мистецьку подію у 

широкий контекст культурного життя окремого театрального колективу, міста, регіону, країни.      

Одним із завдань для студента при створенні оглядової статті  є адресність, тобто 

орієнтація на конкретний засіб масової інформації та його авдиторію. Від “призначення” статті 

залежатиме її обсяг та мета, стиль, активність використання професійної лексики тощо.  

Як і в попередніх семестрах, основним практичним матеріалом для навчання студентів є 

вистави, побачені ними особисто в рамках того чи іншого фестивалю, за програмою 

гастрольних виступів певного театрального колективу, в межах одного театрального сезону 

тощо. Велике значення у самостійній роботі студента, як і раніше, надається збиранню, 

вивченню, аналізу відповідних публікацій у ЗМІ та фахових виданнях, пошуку відповідних 

матеріалів у мережі Інтернет-ресурсів.        

Опанування жанром оглядової рецензії передбачає два підсумкових індивідуальних 

завдання: у письмовій та усній формі.   

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Теоретичні та практичні аспекти написання оглядової 

статті 

 

Тема 1. Оглядова стаття – один з основних жанрів театральної критики (2 год.).  

 

Мета, завдання, структура оглядової статті. Інформаційно-аналітичний характер роботи 

та особливості організації праці театрального оглядача.  Усна та письмова форми оглядів, їхні 

відмінності та засадничі принципи.  

 

Тема 2. Оглядові статті у сучасних фахових театрознавчих виданнях та засобах 

масової інформації (2 год.).  

 

 Адресність роботи оглядача: орієнтація на широку авдиторію, фахове видання, газету, 

часопис, інтернет-видання тощо.   Залежність обсягу, стилю викладу, професійної лексики від 

характеру видання. 

 

 

Тема 3. Тематичні різновиди оглядових статей (2 год.). 



 

 Огляд фестивалю.  Огляд гастролей. Огляд театрального сезону. Огляд певної 

тематичної репертуарної лінії театру. 

 

Тема 4. Міні-рецензія на виставу як структурна основа оглядової статті (2 год.).  

 

Основні принципи написання міні-рецензії: лаконічність обсягу, концентрованість 

думки, аналітичний метод розгляду вистави, виявлення метатексту постави, типу спектаклю, 

естетичних засад мистецького вирішення,  використання елементів фіксації вистави, особливі 

завваги тощо. 

 

 

 

Тема 5. Експрес-рецензія на виставу (2 год.).  

 

Розвиток жанру експрес-рецензії в історичному аспекті. Застосування експрес-рецензій у 

сучасному інформаційному світі. Експрес-рецензія: між мистецькою хронікою та власне 

рецензією. Експрес-рецензія як складова оглядової статті. Методика написання експрес-

рецензії. Співвідношення емоційного й раціонального начал при написанні експрес-рецензії. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Оглядова стаття для ЗМІ та фахових видань  

 

Тема 6. Огляд театрального фестивалю (4 год.).  

 

Вимоги до написання статті даного характеру. Особливості підготовки до написання 

фестивального огляду, основні цілі статті, етапи та порядок їх реалізації. 

    

Тема 7. Огляд гастролей театру (4 год.).  

 

Вимоги до написання гастрольного огляду. Особливості підготовки до написання, етичні 

засади роботи критика, основні цілі статті, етапи праці та порядок їх реалізації. 

 

Тема 8. Огляд театрального сезону (4 год.).  

 

Вимоги до написання статті.  Особливості підготовки до написання, основні цілі та 

завдання статті, етапи праці та порядок їх реалізації. 

  

Тема 9. Огляд тематичної репертуарної лінії театру (театрів міста) (4 год.). 

 

 Виявлення основних репертуарних тенденцій в чинному репертуарі театру (театрів 

міста): українська класика, українська сучасна драматургія, зарубіжна класика, зарубіжна 

драматургія. Жанрові лінії: комедійна, драматична, трагедійна, театр поезії тощо. Огляд 

сценічних прочитань творів одного автора. 

 

Тема 10. Усна форма театрального огляду (4 год.).   

 

Круглий стіл на тему "Підсумки театрального сезону". Методика організації та 

проведення круглого столу "Підсумки театрального сезону" для окремо взятого театру та 

театрів міста. Підготовка театрального критика до участі у круглому столі.  

 

2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ СЕМЕСТРУ 

 



Тема 

Кількість годин, відведених на: 

Лекції Семінарсь

кі та 

практичні 

заняття 

Самостійн

у роботу 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Теоретичні та практичні аспекти 

написання оглядової статті 

Тема 1. Оглядова стаття – один 

з основних жанрів театральної 

критики.  

2   

Тема 2. Оглядові статті у 

сучасних фахових 

театрознавчих виданнях та 

засобах масової інформації.   

2 2 2 

Тема 3. Тематичні різновиди 

оглядових статей 

2 2 2 

Тема 4. Міні-рецензія на 

виставу як структурна основа 

оглядової статті. . 

2 2 2 

Тема 5. Експрес-рецензія на 

виставу.  

2 2 2 

Змістовий модуль 2. Оглядова стаття для ЗМІ та фахових видань  

Тема 6. Огляд театрального 

фестивалю. 

4 4 2 

Тема 7.  Огляд гастролей 

театру 

4 4 2 

Тема 8. Огляд театрального 

сезону 

4 4 2 

Тема 9. Огляд тематичної 

репертуарної лінії театру 

(театрів міста). 

4 4 2 

Тема 10. Круглий стіл 
"Підсумки театрального 
сезону" 

4 4 4 

Тема 11. Обговорення 
студентських письмових 

робіт– оглядів  

 2 4 

 

 

3. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

1. Оглядова стаття – один з основних жанрів театральної критики (2 год.).   
Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 



– в чому полягає особливість оглядової статті; 

– мета, завдання, структура оглядової статті; 

– в чому особливість організації праці театрального оглядача. 

 

2. Оглядові статті у сучасних фахових театрознавчих виданнях та засобах масової 

інформації (2 год.).   

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке адресність роботи оглядача; 

– якою є залежність обсягу, стилю викладу, вживання професійної лексики від характеру 

видання; 

– знайти, проаналізувати та порівняти по одній оглядовій рецензії із газети, фахового 

часопису та інтернет-часопису. 

   

3. Тематичні різновиди оглядових статей (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– які існують різновиди оглядових статей; 

– основні відмінності цих різновидів;  

– знайти у ЗМІ по одному прикладу оглядової статті кожного різновиду та 

проаналізувати їх; 

– обрати для себе та обгрунтувати свій вибір теми підсумкової оглядової статті. 

 

4. Міні-рецензія на виставу як структурна основа оглядової статті (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– основні принципи написання міні-рецензії; 

– проаналізувати у відомих студентові оглядових статтях приклади міні-рецензій; 

– винести на обговорення групи власні міні-рецензії як складові майбутньої підсумкової 

письмової роботи. 

 

5. Експрес-рецензія на виставу (2 год.) .  

Студенти повинні бути готовими винести на обговорення групи власну експрес-рецензію, 

написану на побачену напередодні виставу (або переглянуту в аудиторії на відеоносіях).  

 

6. Огляд театрального фестивалю (4 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– вимоги до написання фестивального огляду;  

– особливості підготовки до написання фестивального огляду, основні цілі статті, етапи та 

порядок їх реалізації; 

– знайти, проаналізувати та винести на обговорення фестивальну рецензію у ЗМІ; 

– винести на обговорення план-конспект власної статті на дану тему (якщо була заявлена для 

самостійної праці саме ця тема). 

 

 7. Огляд гастролей театру (4 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– вимоги до написання гастрольного огляду; 

– етичні особливості роботи критика в даному жанрі; 

– знайти, проаналізувати та винести на обговорення одну з опублікованих у ЗМІ статей у жанрі 

огляду гастролей; 

– винести на обговорення план-конспект власної статті на дану тему (якщо була заявлена для 

самостійної праці саме ця тема). 

 

8. Огляд театрального сезону (4 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 



– вимоги до написання статті;  

– особливості підготовки до написання, основні цілі та завдання статті, етапи праці та порядок 

їх реалізації; 

– знайти, проаналізувати та винести на обговорення статтю із ЗМІ – огляд театрального сезону; 

– винести на обговорення план-конспект власної статті на дану тему (якщо була заявлена для 

самостійної праці саме ця тема). 

 

9. Огляд тематичної репертуарної лінії театру (театрів міста) ( 4 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– проаналізувати основні репертуарні тенденції для певного театру або театрів міста (за 

вибором студента); 

– знайти, проаналізувати та винести на обговорення статтю із фахових періодичних видань – 

огляд репертуарної лінії театру (театрів міста);  

– винести на обговорення план-конспект власної статті на дану тему (якщо була заявлена для 

самостійної праці саме ця тема). 

  

10. Круглий стіл на тему "Підсумки театрального сезону" (4 год.).  

Студенти повинні організувати та взяти участь у круглому столі "Підсумки театрального 

сезону", проведеному в рамках звичайного семінарського заняття або ж відкритого, за участю 

інших студентів, публічного обговорення  (2 год.).  

 

11. Обговорення письмових робіт студентів в жанрі оглядової статті (2 год.). 

Студенти повинні винести на обговорення написані за заздалегідь обраними темами письмові 

статті-огляди, взяти активну участь в оцінці та обговоренні письмових робіт своїх колег.       

 

 

4. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ (30 год.) 

 

1. Перегляд прем’єрних вистав сезону та спектаклів гастролюючих театрів (10 год.). 

2. Перегляд вистав театральних фестивалів у Львові та за його межами (за можливості) (10 

год.). 

3. Опрацювання українських, російських, польських фахових часописів, пошук оглядових 

статей різного характеру й призначення (10 год.).   

 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття (бесіди-дискусії та 

бесіди-конференції), круглі столи, рольові ігри, тренінги уного мовлення.  

 

6. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне оцінювання в процесі семінарських 

занять, тестування, оцінювання індивідуального письмового завдання. 

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 
 

Поточне оцінювання, 

індивідуальні завдання 

Підсумкове 

оцінювання 

(залік, іспит) 

Сума 

 
50 

50 

 

100 

 

 



 

Шкала оцінювання:  

81–100 балів – відмінно (А);   

61–81 бал – добре (ВС);  

41–61 бал – задовільно (DE);  

21–41 бал – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);  

1-21бал – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи; 

відеозаписи, ілюстративні матеріали тощо. 

 

 

9. ЛІТЕРАТУРА 

 

Часописи: "Просценіум", "КіноТеатр", "Український театр"»,  "Театр", "Teatr”, "Dydaskalje”, 

"Teatr Lalek", газети: “День”, “Дзеркало тижня”, “Культура і життя”, "Gazeta wyborcza" та ін., 

інтернет- ресурси. 

 

 

 
 

 

 

 

IV курс 

7 семестр. 

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ВИСТАВИ (108 год.) 

 

                                                                Модуль І.    

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Теоретичні аспекти комплесного аналізу вистави 

 

ТЕМА 1. Комплексний аналіз вистави – основний предмет театрознавства (2 год).    

 

Вистава як головний “продукт” театральної творчості. Вистава як головний предмет 

історичних досліджень. Вистава як центральний об’єкт уваги театральної критики. Рецензія – 

ключовий професійний жанр театральної критики. Комплекс необхідних фахових знань та 

умінь театрознавця для написання якісної рецензії на виставу.    

Ключові слова: вистава, рецензія, комплексний аналіз.  

Література: 

1. Паві П. Словник театру. 

2. Бальме К. Вступ до театрознавства.    

 

ТЕМА 2. Текстові рівні постави (2 год.).  

 

Поняття тексту. Театральний текст. Текст постави. Текст вистави. Їхні особливості, 

взаємозв’язки, відмінності.  



 

ТЕМА 3. Мета аналізу постав (2 год.).  

 

Основні підходи до мети аналізу вистави. Процесуальний аналіз. Естетичний аналіз. 

Рецептивний аналіз. Їхнє використання у аналізі вистав.  

 

ТЕМА 4. Типологія постав (2 год.).  

 

Автотекстуальна постава, її визначення та особливості. Ідеотекстуальна постава, її 

визначення та особливості. Інтертекстуальна постава, її визначення та особливості. Значення 

типологізації постав для фахового об’єктивного аналізу вистави. Сучасні аспекти типології 

постав. 

 

ТЕМА 5. Інструментарій аналізу постав (2 год.).  

 

Питальник П. Паві як підручний засіб фіксації перших вражень від вистави. Його 

складові, послідовність, логіка, повнота. Використання питальника П. Паві на практиці.   

 

 

ТЕМА 6. Структурний  та транформаційний аналізи постав (2 год.).  

 

Структурний аналіз, його методи та особливості застосування. Основні етапи 

структурного аналізу. Трансформаційний аналіз, його методи та особливості застосування. 

Послідовність кроків у структурному та трансформаційному аналізі. 

 

ТЕМА 7. Метатекст постави та способи її окреслення (2 год.).  

 

Окреслення терміну.  Метатекст як ідейно-тематичне коло вистави. Визначення 

метатексту вистави як одне з головних завданнь у комплексному аналізі вистави. 

Нематеріальнійсть метатексту. Чинники, що формують метатекст вистави, їхній взаємозв’язок 

та способи виявлення. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Комплексний аналіз вистави  

 

ТЕМА 8. Загально-естетичні принципи вирішення постави (4 год.).  

 

Каталогізація естетичних принципів у рішенні вистав: натуралізм, реалізм, психологізм, 

символізм, монументалізм, епічність, ритуал, постмодернізм тощо. Окреслення основних 

визначальних рис кожного з цих естетичних рішень, його зв’язок із сьогоденням.       

 

ТЕМА 9. Жанр постави (4 год.).  

 

Основні та змішані жанри сучасного театру. Їхні особливості, способи визначення. 

Жанрове розмаїття сучасної театральної практики. Модифікація жанрів. 

 

ТЕМА 10. Композиція постави (4 год.). 

 

Основні композиційні складові вистави, їхнє співвідношення із драматургічним 

матеріалом. Пролог та епілог, експозиція, зав’язка, розвиток, кульмінація, розв’язка як 

традиційні композиційні компоненти вистави.  

  



ТЕМА 11. Атмосфера постави (2 год.).  

 

Атмосфера вистави як один із найголовніших мистецьких чинників спектаклю. 

Атмосфера і метамова вистави. Конфлікт атмосфер  у виставі та його значення для окреслення 

головного конфлікту. Атмосфера і жанр вистави. Атмосфера і простір. Атмосфера і спосіб 

існування актора. Атмосфера і глядач.   

 

ТЕМА 12. Природа існування актора у виставі (4 год.).  

 

Жанр, атмосфера, сценічний простір – основні впливові чинники на спосіб існування 

актора у виставі.   Ансамблевість як точно знайдений колективний спосіб існування акторів у 

виставі. Значення точної атмосфери та вірно окресленого жанру для знаходження органічної 

природи існування актора в тій чи іншій поставі.   

 

ТЕМА 13. Темпоритм постави (4 год.).  

 

Особливості формування темпоритму вистави. Темпоритм вистави та її метамова. 

Темпоритм постави і її жанр. Темпоритм і атмосфера вистави. Індивідуальні темпоритми 

акторів. Конфлікт темпоритмів. Зовнішній та внутршінй темпоритми образів та вистави. 

 

ТЕМА 14. Зорово-емоційний образ постави (4 год.).  

 

Сценічний простір візуальна метамова постави. Сценічний постір і жанр. Сценічний 

простір і атмосфера. Сценографія і актор. Семіотична природа сценічного простору. 

Організація театрального простору і рецепція вистави. 

 

ТЕМА 15. Предметний та звуковий світ постави (2 год.).  

 

Знакова природа предметного сценічного світу. Побутово-ужиткові речі на сцені, 

предмети-символи та їхнє місце у семантиці постави. Взаємодія актора із предметним світом 

вистави.   

 

ТЕМА 16. Пластика у поставі (2 год.).  

 

Індивідуальна та групова пластична мова у виставі.  Хореографія: історична, сучасна, 

побутово-жанрова. Вимоги до  хореографії у драматичній виставі. Поняття драматургії в 

хореографії та пластичному вирішенні вистави. 

 

ТЕМА 17. Семіотичний ряд постави (2 год.).  

 

Поняття знаку. Види знаків: “ікона”, “індекс”, “символ”. Специфіка та осоливості 

театрального знаку. Актантна модель. Застосування актантної моделі в аналізі драматургічного 

твору і вистави.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  3. Практика усного та письмового рецензування. 

  

         МОДУЛЬ ІІ. 

 Індивідуальне навчально-дослідне завдання: "Комплексна рецензія на виставу (за вибором 

студента) 

     

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ СЕМЕСТРУ 

 

Тема 
Кількість годин, відведених на: 

Лекції Семінарські 

та практичні 

заняття 

Самостійну 

роботу 

Індивідуальну 

роботу 

Змістовий модуль  I. Теоретичні аспекти аналізу вистави 

Тема 1. Комплексний аналіз 

вистави – основний предмет 

театрознавства.    

2 2 2  

Тема 2. Текстові рівні 

постави. 

2 2 2  

Тема 3. Джерела аналізу 

постав. 

2 2 2  

Тема 4. Мета аналізу постав 2 2 2  

Тема 5. Типологія постав. 2 2 2  

Тема 6. Когерентність/ 

некогерентність постави 

2 2 2  

Тема 7. Інструментарій 

аналізу постав. 

2 2 2  

Тема 8. Трансформаційний 

аналіз постави 

2 2 2  

Тема 9. Структурний аналіз 

постави 

2 2 2  

Тема 10. Метамова вистави 2 2 2  

Змістовий модуль ІІ. Комплексний аналіз вистави 

Тема 11. Естетичні принципи 

вирішення постави 

4 2 2 Письмова 

робота 

"Комплексний 

аналіз вистави" 

Тема 12. Жанр постави 4 2 2 

Тема 13. Композиція постави 4 2 2 

Тема 14. Темпоритм постави 4 2  

Тема 15. Атмосфера постави. 2 2 2 

Тема 16. Природа існування 

актора у виставі 

4 2 2 

Тема 17. Зорово-емоційний 

образ постави 

4 2 2 

Тема 18. Предметний світ 

постави 

2 2 2 

Тема 19. Звуковий світ 

постави 

2 2 2 

Тема 20. Пластика у виставі. 2 2 2 

Тема 21. Семіотичний ряд 

постави 

2 2 2 

Змістовий модуль ІІІ. Практика усного та письмового рецензування 

Тема 22. ЗМІ Львова про 

театр. 

 2 2  

Тема 23. Спеціалізовані 

театральні видання України 

 2 2  

Тема 24.   6 6  



Обговорення прем’єрних 

вистав та вистав чинного 

репертуару театрів Львова, 

гастролюючих колективів та 

фестивальних програм.  

Додатковий модуль IV. Індивідуальна робота  

Тема 25. Обговорення та 

оцінювання письмових робіт 

студентів 

 2   

 

 

 

 

3. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

1. Комплексний аналіз вистави – основний предмет театрознавства (2 год.).    

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– складові коплексного аналізу вистави; 

– важливість комплексого аналізу вистави для фіксації театрального процесу; 

– рецензія як один з основних професійних жанрі театральної критики; 

– рецензії на вистав у сучасних ЗМІ та фахових періодичних виданнях. 

  

2. Текстові рівні постави (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке текстові рівні постави; 

– перший рівень: театральний текст та його характеристики; 

– другий рівень: текст постави та його характеристики; 

– третій рівень: текст вистави та його характеристики; 

– взаємодія усіх трьох текстових рівнів. 

 

3. Джерела аналізу постав (2 год.).    

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– рецептивні джерела та особливості їхнього використання в процесі аналізу; 

– продуктивні джерела та особливості їхнього використання в процесі аналізу вистави.  

– технологічні та наукові способи нотування вистави.  

 

4. Мета аналізу постав (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– основні підходи до мети аналізу вистави; 

– процесуальний аналіз, мотивація його застосування;  

– естетичний аналіз, мотивація його застосування;  

– рецептивний аналіз, мотивація його застосування; 

– рецензія на виставу як поєднання різних цілей аналізу. 

 

5.      Типологія постав (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– автотекстуальна постава, її визначення та особливості; 

– ідеотекстуальна постава, її визначення та особливості;  

– інтертекстуальна постава, її визначення та особливості; 

– значення типологізації постав для фахового об’єктивного аналізу вистави; 

– сучасні аспекти типології постав. 

 



6. Когерентність/некогерентність постави (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– поняття когерентності в гуманітаристиці, походження терміну;  

– когерентність драматургії; 

– некогерентнсть драматургії; 

– когерентність сценічного простору; 

– когерентність постави; 

– некогерентніссть постави. 

 

7. Інструментарій аналізу постав (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– питальник П. Паві як спосіб нотування найперших вражень від вистави; 

– складові питальника П. Паві, їхня інтерпретація, спосіб відповідей; 

– використання питальника П. Паві у процесі комплексного аналізу вистави. 

 

8. Трансформаційний аналіз постави (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке транформаційний аналіз; 

– перший крок в транформаційному аналізі, його складові; 

– другий крок в транформаційному аналізі, його складові; 

– третій крок в трансформаційному аналізі, його складові 

– практичне застосування транформаційного анілізу. 

 

9.  Структурний аналіз постави (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке структурний аналіз, його особливості; 

– перший крок в структурному аналізі, його складові; 

– другий крок в структурному аналізі, його складові; 

– третій крок в структурному аналізі, його складові; 

– практичне застосування структурного аналізу. 

 

10. Метамова постави та способи її визначення (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке метамова постави? 

– чинники, що формують метамову постави; 

– на конкретних прикладах з чинного репертуару театрів уміти визначати метамову 

постав. 

11. Естетичні принципи вирішення постави (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке естетика постави? 

– реалістичний театр та його різновиди: побутовий реалізм, історичний реалізм, 

натуралізм, психологічний реалізм; 

– естетика символістського театру; 

– естетика експресіоністичного театру; 

– естетика епічного театру; 

– естетика “вбогого театру”; 

– естетика видовищного театру; 

– естетика постмодерного театру; 

– естетика ритуального театру; 

– естетика вуличного театру; 

– естетика еатру жорстокості; 

– естетика театру художника; 



– естетика “танцювального театру”; 

– естетика “політичного театру”. 

 

12. Жанр вистави (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке жанр вистави?  

– класична жанрова система (трагедія, комедія, драма, мелодрама); 

– жанрові модифікації у театрі ХХ – ХХІ ст. (трагікомедія, трагігротеск, іронічна 

мелодрама, психологічний детектив, філософська драма, сон тощо); 

– жанр п’єси та жанр вистави: когерентність/некогерентність; 

– приклади сучасних вистав із різними жанровими характеристиками. 

 

13. Композиція вистави (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке композиція постави? 

– які основні композиційні компоненти вистави? 

– наскільки композиція п’єси може змінюватись у процесі простави? 

 

14. Темпоритм вистави (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– темпоритм як метамова вистави; 

– темпоритм як структуротворчий чинник вистави; 

– темпоритм і жанр вистави; 

– темпоритм і атмосфера вистави. 

 

15. Атмосфера вистави (2 год.) 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке атмосфера вистави? 

– чинники, що формують атмосферу вистави; 

– атмосфера як метамова вистави; 

– конфлікт атмосфер; 

– динаміка атмосфери. 

 

16. Природа існування актора у виставі (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– основні чинники, що визначають природу існування актора на сцені; 

– ансамблевість як спільність природи існування акторів; 

– приклади точного й  неточного (когерентного/некогерентного)  існування актора (-ів) у 

виставі. 

 

17. Зорово-емоційний ряд постави (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань:  

– що таке театральний простір; 

– що таке сценічний простір; 

– форми сценічного простору та їхній вплив на спілкування “сцена-зал”; 

– просторове (сценографічне) вирішення як метамова вистави; 

– сценографія і простір гри: взаємодія/відштовхування; 

– знаково-символічна природа сценічного простору. 

 

18. Предметний світ вистави (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке реквізит (загальний історичний огляд); 



– реквізит у сучасному театрі; 

– реквізит і актор; 

– предмет на сцені: побутова деталь, знак, символ. 

 

19. Звуковий світ вистави (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– звукова партитура вистави: голосоведення, тембральне, інтонаційне багатство; 

– музика у виставі: способи використання; 

– шуми у виставі; 

– звуки тіла в партитурі вистави; 

– тиша у виставі та її місце у розвитку сценічної дії. 

 

20. Пластика у виставі (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– пластична мова вистави, її значення у жанровому, естетичному, ідейному вирішенні 

спектаклю; 

– індивідуальна та групова пластика акторів; 

– хореографія у виставі: історична, сучасна, побутово-жанрова; вимоги до  хореографії у 

драматичній виставі; 

– поняття драматургії в хореографії та пластичному вирішенні вистави. 

 

21. Семіотичний ряд постави (2 год.). 

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– визначення знаку у театрології; 

– знак як поняття теорії де Сосюра; 

– типологія знаків у Пірса; 

– “ікона”, “індекс”, “символ” у театрі; 

– особливості театрального знаку; 

– актантна модель та її застосування у комплексному аналізі вистави. 

 

22. ЗМІ Львова та України про театр  (2 год.).  

 

Виявлення особливостей редакційної політики періодичних видань (“Високий замок”, 

“Поступ”, “Експрес”, “Львівська газета”, “За вільну Україну”, "ДЕНЬ, "Дзеркало тижня") в 

галузі культури й театру зокрема. Характеристика публікацій у цих часописах з питань театру. 

23. Спеціалізовані театральні видання України (2 год.).  

  

Виявлення особливостей публікацій у фахових виданнях: “Просценіум”, “Кіно-Театр”, 

“Український театр”, “Театральна бесіда”). Окреслення  напрямків видань, адресності, кола 

авторів, проблематики . 

 

24. Обговорення прем’єрних вистав та вистав чинного репертуару театрів Львова, 

гастролюючих колективів та фестивальних програм (6 год.). 

 

25. Обговорення та оцінювання письмових робіт студентів (2 год.). 

 

 

 

4. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (54 год.) 

 

1. Опрацювання ЗМІ (вересень – грудень), пошук та збирання друкованих рецензій на вистави 

(10 год.). 



2. Опрацювання фахових періодичних видань з метою пошуку та збору рецензій на вистави (10 

год.). 

3. Перегляд вистав чинного репертуару театрів Львова (10 год.) . 

4. Перегляд вистав театрів-гастролерів та/або вистав театральних фестивалів (“Золоти Лев”, 

тощо) (10 год.). 

5. Опрацювання книги К. Тайнена “На сцені і в кіно” (4 год.). 

6. Опрацювання "Словника театру" П. Паві (10 год.).   

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття (бесіди-дискусії та бесіди-

конференції).  

 

6. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне оцінювання в процесі семінарських занять, 

тестування, оцінювання індивідуального письмового завдання. 

 

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

 
Поточне оцінювання, індивідуальні 

завдання 

Підсумкове 

оцінювання 

(залік, іспит) 

Сума 

 
50 

50 

 

100 

 

 

 

Шкала оцінювання:  

81–100 балів – відмінно (А);   

61–81 бал – добре (ВС);  

41–61 бал – задовільно (DE);  

21–41 бал – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);  

1-21бал – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи; відеозаписи, ілюстративні 

матеріали тощо. 

 

    

9. ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів, 2008. 

2. Паві П. Словник театру. – Львів, 2007. 

3. Тайнен К. На сцене и в кіно. – Москва, 1969. 

4. Стайн Д. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. – Т. 1 – Т. 3. – Львів, 2003. 

5. Веселовська Г. Проблема знаку в театральному мистецтві // Вісник Львівського університету. 

Серія Мистецтвознавство. – В. 4. – Львів, 2004. –С. 3 – 10.  

6. Українські газети: "Високий замок", "Львівська газета", "День", "Дзеркало тижня", "Культура 

і життя". 

7.Українські фахові видання: "Український театр", "Просценіум", "Кінотеатр", "Театральна 

бесіда". 

 



 

 

 

8 семестр.  ОГЛЯДОВА СТАТТЯ (44 год.) 

                           

1. Програма 

 

Вступ 

 

Завершальний семестр навчання театрознавців рівня "бакалавр" присвячено набуттю 

навичок написання оглядової статті. Цей жанр театральної критики є одним із найпоширенішим 

як у сучасних засобах масової інформації, так і в фахових театрознавчих переоідичних 

виданнях. Опанування жанром оглядової статті передбачає актуалізацію та використання 

практично усього навчального матеріалу попередніх курсів – тому цю працю можна назвати 

своєрідним підсумковим тестом на професійну майстерність майбутнього театрознавця.  .  

Мета навчання – розвинути у майбутнього театрознавця навики аналітично-критичної 

роботи на матеріалі цілої низки вистав, уміння в лаконічній формі аналізувати виставу (низку 

вистав), а також виявляти певні тенденції, закономірності, парадокси театрального процесу, 

відображені у цих виставах.  

В оглядовій статті студент покликаний виявити своє розуміння сучасного театрального 

процесу, його основних проблем, тенденцій, здатність вписати ту чи іншу мистецьку подію у 

широкий контекст культурного життя окремого театрального колективу, міста, регіону, країни.      

Одним із завдань для студента при створенні оглядової статті  є адресність, тобто 

орієнтація на конкретний засіб масової інформації та його авдиторію. Від “призначення” статті 

залежатиме її обсяг та мета, стиль, активність використання професійної лексики тощо.  

Як і в попередніх семестрах, основним практичним матеріалом для навчання студентів є 

вистави, побачені ними особисто в рамках того чи іншого фестивалю, за програмою 

гастрольних виступів певного театрального колективу, в межах одного театрального сезону 

тощо. Велике значення у самостійній роботі студента, як і раніше, надається збиранню, 

вивченню, аналізу відповідних публікацій у ЗМІ та фахових виданнях, пошуку відповідних 

матеріалів у мережі Інтернет-ресурсів.        

Опанування жанром оглядової рецензії передбачає два підсумкових індивідуальних 

завдання: у письмовій та усній формі.   

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Теоретичні та практичні аспекти написання оглядової 

статті 

 

Тема 1. Оглядова стаття – один з основних жанрів театральної критики (2 год.).  

 

Мета, завдання, структура оглядової статті. Інформаційно-аналітичний характер роботи 

та особливості організації праці театрального оглядача.  Усна та письмова форми оглядів, їхні 

відмінності та засадничі принципи.  

 

Тема 2. Оглядові статті у сучасних фахових театрознавчих виданнях та засобах 

масової інформації (2 год.).  

 

 Адресність роботи оглядача: орієнтація на широку авдиторію, фахове видання, газету, 

часопис, інтернет-видання тощо.   Залежність обсягу, стилю викладу, професійної лексики від 

характеру видання. 

 

 

Тема 3. Тематичні різновиди оглядових статей (2 год.). 

 



 Огляд фестивалю.  Огляд гастролей. Огляд театрального сезону. Огляд певної 

тематичної репертуарної лінії театру. 

 

Тема 4. Міні-рецензія на виставу як структурна основа оглядової статті (2 год.).  

 

Основні принципи написання міні-рецензії: лаконічність обсягу, концентрованість 

думки, аналітичний метод розгляду вистави, виявлення метатексту постави, типу спектаклю, 

естетичних засад мистецького вирішення,  використання елементів фіксації вистави, особливі 

завваги тощо. 

 

Тема 5. Експрес-рецензія на виставу (2 год.).  

 

Розвиток жанру експрес-рецензії в історичному аспекті. Застосування експрес-рецензій у 

сучасному інформаційному світі. Експрес-рецензія: між мистецькою хронікою та власне 

рецензією. Експрес-рецензія як складова оглядової статті. Методика написання експрес-

рецензії. Співвідношення емоційного й раціонального начал при написанні експрес-рецензії. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Оглядова стаття для ЗМІ та фахових видань  

 

Тема 6. Огляд театрального фестивалю (2 год.).  

 

Вимоги до написання статті даного характеру. Особливості підготовки до написання 

фестивального огляду, основні цілі статті, етапи та порядок їх реалізації. 

    

Тема 7. Огляд гастролей театру (2 год.).  

 

Вимоги до написання гастрольного огляду. Особливості підготовки до написання, етичні 

засади роботи критика, основні цілі статті, етапи праці та порядок їх реалізації. 

 

Тема 8. Огляд театрального сезону ( 2 год.).  

 

Вимоги до написання статті.  Особливості підготовки до написання, основні цілі та 

завдання статті, етапи праці та порядок їх реалізації. 

  

Тема 9. Огляд тематичної репертуарної лінії театру (театрів міста) (2 год.). 

 

 Виявлення основних репертуарних тенденцій в чинному репертуарі театру (театрів 

міста): українська класика, українська сучасна драматургія, зарубіжна класика, зарубіжна 

драматургія. Жанрові лінії: комедійна, драматична, трагедійна, театр поезії тощо. Огляд 

сценічних прочитань творів одного автора. 

 

Тема 10. Усна форма театрального огляду (2 год.).   

 

Круглий стіл на тему "Підсумки театрального сезону". Методика організації та 

проведення круглого столу "Підсумки театрального сезону" для окремо взятого театру та 

театрів міста. Підготовка театрального критика до участі у круглому столі.  

 

2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ СЕМЕСТРУ 

 

Тема Кількість годин, відведених на: 



Лекції Семінарські 

та 

практичні 

заняття 

Самостійну 

роботу 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Теоретичні та практичні аспекти написання оглядової 

статті 

Тема 1. Оглядова стаття – один з 

основних жанрів театральної 

критики.  

2 2 2 

Тема 2. Оглядові статті у сучасних 

фахових театрознавчих виданнях та 

засобах масової інформації.   

2 2 2 

Тема 3. Тематичні різновиди 

оглядових статей 

2 2 2 

Тема 4. Міні-рецензія на виставу як 

структурна основа оглядової статті. . 

2 2 2 

Тема 5. Експрес-рецензія на виставу.  2 2 2 

Змістовий модуль 2. Оглядова стаття для ЗМІ та фахових видань  

Тема 6. Огляд театрального 

фестивалю. 

2 2 2 

Тема 7.  Огляд гастролей театру 2 2 2 

Тема 8. Огляд театрального сезону 2 2 2 

Тема 9. Огляд тематичної 

репертуарної лінії театру (театрів 

міста). 

2 2 2 

Тема 10. Круглий стіл "Підсумки 
театрального сезону" 

2 6 4 

Тема 11. Обговорення 

студентських письмових робіт– 
оглядів  

 2 4 

 

 

3. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

1. Оглядова стаття – один з основних жанрів театральної критики (2 год.).   

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– в чому полягає особливість оглядової статті; 

– мета, завдання, структура оглядової статті; 

– в чому особливість організації праці театрального оглядача. 

 

2. Оглядові статті у сучасних фахових театрознавчих виданнях та засобах масової 

інформації (2 год.).   

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– що таке адресність роботи оглядача; 

– якою є залежність обсягу, стилю викладу, вживання професійної лексики від характеру 

видання; 

– знайти, проаналізувати та порівняти по одній оглядовій рецензії із газети, фахового часопису 

та інтернет-часопису. 

   

3. Тематичні різновиди оглядових статей (2 год.). 



Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– які існують різновиди оглядових статей; 

– основні відмінності цих різновидів;  

– знайти у ЗМІ по одному прикладу оглядової статті кожного різновиду та проаналізувати їх; 

– обрати для себе та обгрунтувати свій вибір теми підсумкової оглядової статті. 

 

4. Міні-рецензія на виставу як структурна основа оглядової статті (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– основні принципи написання міні-рецензії; 

– проаналізувати у відомих студентові оглядових статтях приклади міні-рецензій; 

– винести на обговорення групи власні міні-рецензії як складові майбутньої підсумкової 

письмової роботи. 

 

5. Експрес-рецензія на виставу (2 год.) .  

Студенти повинні бути готовими винести на обговорення групи власну експрес-рецензію, 

написану на побачену напередодні виставу (або переглянуту в аудиторії на відеоносіях).  

 

6. Огляд театрального фестивалю (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– вимоги до написання фестивального огляду;  

– особливості підготовки до написання фестивального огляду, основні цілі статті, етапи та 

порядок їх реалізації; 

– знайти, проаналізувати та винести на обговорення фестивальну рецензію у ЗМІ; 

– винести на обговорення план-конспект власної статті на дану тему (якщо була заявлена для 

самостійної праці саме ця тема). 

 

 7. Огляд гастролей театру (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– вимоги до написання гастрольного огляду; 

– етичні особливості роботи критика в даному жанрі; 

– знайти, проаналізувати та винести на обговорення одну з опублікованих у ЗМІ статей у жанрі 

огляду гастролей; 

– винести на обговорення план-конспект власної статті на дану тему (якщо була заявлена для 

самостійної праці саме ця тема). 

 

8. Огляд театрального сезону (2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– вимоги до написання статті;  

– особливості підготовки до написання, основні цілі та завдання статті, етапи праці та порядок 

їх реалізації; 

– знайти, проаналізувати та винести на обговорення статтю із ЗМІ – огляд театрального сезону; 

– винести на обговорення план-конспект власної статті на дану тему (якщо була заявлена для 

самостійної праці саме ця тема). 

 

9. Огляд тематичної репертуарної лінії театру (театрів міста) ( 2 год.).  

Студенти повинні бути готовими до обговорення наступних питань: 

– проаналізувати основні репертуарні тенденції для певного театру або театрів міста (за 

вибором студента); 

– знайти, проаналізувати та винести на обговорення статтю із фахових періодичних видань – 

огляд репертуарної лінії театру (театрів міста);  

– винести на обговорення план-конспект власної статті на дану тему (якщо була заявлена для 

самостійної праці саме ця тема). 



  

10. Круглий стіл на тему "Підсумки театрального сезону" (2 год.).  

Студенти повинні організувати та взяти участь у круглому столі "Підсумки театрального 

сезону", проведеному в рамках звичайного семінарського заняття або ж відкритого, за участю 

інших студентів, публічного обговорення  (2 год.).  

 

11. Обговорення письмових робіт студентів в жанрі оглядової статті (2 год.). 

Студенти повинні винести на обговорення написані за заздалегідь обраними темами письмові 

статті-огляди, взяти активну участь в оцінці та обговоренні письмових робіт своїх колег.       

 

4. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ (42 год.) 

 

1. Перегляд вистав гастролюючих театрів (10 год.). 

2. Перегляд вистав театральних фестивалів у Львові та за його межами (за можливості) (10 

год.). 

3. Перегляд усіх прем’єрних вистав сезону (12 год.).  

4. Опрацювання українських, російських, польських фахових часописів, пошук оглядових 

статей різного характеру й призначення (10 год.).   

 

 

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, семінарські заняття (бесіди-дискусії та бесіди-

конференції).  

 

6. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне оцінювання в процесі семінарських занять, 

тестування, оцінювання індивідуального письмового завдання. 

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

 
Поточне оцінювання, індивідуальні 

завдання 

Підсумкове 

оцінювання 

(залік, іспит) 

Сума 

 
50 

50 

 

100 

 

 

 

Шкала оцінювання:  

81–100 балів – відмінно (А);   

61–81 бал – добре (ВС);  

41–61 бал – задовільно (DE);  

21–41 бал – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);  

1-21бал – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 

 

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи; відеозаписи, ілюстративні 

матеріали тощо. 

 

 

9. ЛІТЕРАТУРА 

 



Часописи: "Просценіум", "КіноТеатр", "Український театр"»,  "Театр", "Teatr”, "Dydaskalje”, 

"Teatr Lalek", газети: “День”, “Дзеркало тижня”, “Культура і життя”, "Gazeta wyborcza" та ін., 

інтернет- ресурси. 

 

 

 

 

 

 

 


