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Навчальна програма курсу «Історія театрально критики» призначена 

для студентів ІV курсу бакалаврату театрознавчого відділення. Вона 

передбачає ознайомлення зі специфікою та напрямками розвитку 

театральної критики, її проблематику, тенденції, знакові постаті. Під 

час курсу розглядаються найважливіші явища, події та факти, пов'язані 

із театральною критикою. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Історія театрально критики» є завершальною вибірковою 

дисципліною зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво (Театрознавство) 

для освітньої програми «Театрознавство», першого (бакалаврського) 

рівня освіти, яка викладається в І семестрі в обсязі 4 кредити (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Ознайомити театрознавців-бакалаврів з основними напрямами 

історичного розвитку театральної критики як самостійного різновиду 

театральної діяльності, що витворився на підставі загального 

театрального процесу. У курсі враховано місце й роль світової 

театральної критики у розвою театральної естетики, у фіксації 

діяльності творців сценічного мистецтва. Вивчення курсу передбачає 

необхідність ознайомлення студентів з рецепціями театрального 

процесу, зв’язків розвитку театральної критики з розвитком теорії 

сценічного мистецтва, історії естетичної думки, літературної критики 

та журналістики. Водночас у курсі йдеться про поступову появу чітких 

меж феномену театральної критики і, отже, історії її розвитку як 

самостійної гуманітарної науки Вивчення курсу ведеться з 

урахуванням найвищих досягнень театральної критики кінця ХVІІІ–

ХІХ ст. та впливових театральних критиків Франції, Німеччини, Італії, 

Іспанії, Англії, США, Польщі, Росії, України. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Література:  

1. Гвоздев А.А. Театральная критика: Статьи. Рецензии. 

Выступления. 

2. Дж. Стайн Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. 

Т. 1. Реалізм і натуралізм. – Львів – 2003 

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



Т.2.Символізм, сюрреалізм і абсурд – Львів – 2003 

4. Очерки истории русской театральной критики первая половина 

XIX века Лениниград – 1975.– 390 с. 

5. Очерки истории русской театральной критики вторая половина 

XIX века Лениниград – 1975. – 381 с. 

6. Оскар Ґ. Брокетт, Франклін Ґ. Гілді. Історія театру. – Львів, 2014. 

7. Наш театр.Книга діячів українського театрального мистецтва 

1915 – 1975 Т. 1. – Нью-Йорк – 1975 

8. Teatrogia polska u schylku XX wieku – Krakow – 2001 – S. 113–

128; 129–132; 139–150 

9. Современный английский театр. Статьи и высказывания 

театральних деятелей Англии – М., – 1963 – 220 с. 

10. Тайне Кеннет На сцене и в театре – М., – 1969 

11. Щепкін М. С. Жизнь и творчество Т. 1. – М., – 1984 

12. Український драматичний театр. Нариси історії в 2 т. K., – 1967 

13. Шерегій Ю. Нариси історії українських театрів Закарпатської 

України до 1945 р. Нью-Йорк: Пряшів – Львів – 1993 

14. Паламарчук О. Музичні вистави львівських театрів (1776–2001) 

Львів – 2003 – С. 173–240. 

15. Наш театр. Книга діячів українського театрального мистецтва 

1915 –1975 Т. 1. – Нью-Йорк – Торонто – 1975 – 846с. 

16. Наш театр. Книга діячів українського театрального мистецтва 

1915 –1991 Т. 2. – Нью-Йорк – Торонто – 1992 – 456 с. 

17. Веселовська Г. Театральні перехрестя Києва 1900 – 1910-х pp.. 

(Київський театральний модернізм) – K., – 2003 – 335 с. 

18. Курбас Л. Філософія театру / Упор. М. Лабінський – K., – 2001 – 

С. 560 – 634 с. 

19. Білоштан Я. Іван Франко і театр – K.. – 1967 – С. 21 – 62. 

20. Смолич Ю. Про театр – К. – 1977 

21. Вороний М. Театр і драма – K., – 1989 

22. Лужицький Г. Український театр. Наукові праці, статті, рецензії 

Т.2. – Львів. 

23. Пилипчук Р. Становлення української театрально-естетичної 

думки і театральної критики в Галичині і на Буковині у 60-х роках XIX 

ст./ Записки Наукового Товариства імені Т.Шевченка. Праці 

Театрознавчої Комісії – Львів – 2003 – Том ССХІV – С. 84 – 116. 

Тривалість курсу 180 год.  

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 

практичних занять та 116 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- оперувати основною інформацією з історії театральної критики 

-  використовувати у науковому обширі досвід і традиції 

театральної критики 

-  оцінювати рівень театральної критики та її адекватність щодо 

театрального процесу як в історичному, так і в нинішньому 

аспектах 

-  застосовувати основні концепції театральних рецепцій у 

практичній роботі (рецензування, дослідження діяльності 



окремих персоналій, театральних колективів та ін.) 

-  працювати над виробленням естетичних та професіональних 

норм на підставі знання історичного досвіду в театральній 

критиці. 

Ключові слова Студійний рух, цитування, вистава-концепція, аналіз, структура, 

дискурс, соціокритика, актантна модель, соціокультурна 

трансформація, соціокультурна діагностика, моделі управління, 

генерація, соціум, ідеологія, діагностика, адресність. 

Формат курсу Очний 

Теми ТЕМА 1 

Вступ. Суспільно-історичні та естетичні передумови виникнення 

театральної критики. Обґрунтування потреби розвитку 

компаративістських підходів до вивчення історії української 

театральної критики. Жанрові ознаки та видозмін в жанрах 

театральної української критики (історичний аспект). Еволюція 

розвитку жанрів у світовій та українській театральній критиці. 

ТЕМА 2 

Історія французької театральної критики. Розвиток французької 

театральної критики від Ж.-Б. Мольєра до Е. Золя. Критико-

театрознавчі праці Т. Готьє та Е. Золя як джерело для вивчення історії 

французької театральної критики й європейської загалом. 

ТЕМА 3 

Формування німецької історії театральної критики. Йоган Фельтен та 

його «Знаменита банда». Кароліна Нойбер. Г. Лессінг як 

основоположник першого німецького професійного критико-

театрознавчого видання «Гамбурзька драматургія». Театрознавчі 

концепції «Гамбурзької драматургії». Ф. Шиллер та Й. Гете як 

театральні критики та їх внесок у розвиток історії театральної 

критики. Роль Б. Брехт та його «епічний театр» у формування історії 

театральної критики. 

ТЕМА 4 

Італійська та Іспанська театральна критика ХХ ст. Норвезький театр та 

Г. Ібсен на сторінках театрально-критичних видань. 

Тема 5 

США. Реалізм в Америці: від Беласко до «методу». Дейлі  Шоу (1875–

1927). Юджин О’Ніл на сторінках журналу «Смарт Сет» (The Smart 

Set). Видання «Нейшен» (The Nation). «Нью-Йорк таймз» (New York 

Times).  

ТЕМА 6 

Англійський театр. Початки англійської театральної критики – XVIII 

ст. Реалізм у Британії: Арчер і Ґрайн. Едмунда Ґоссе (1849–1928). 

Бернард Шоу і його внесок у Реалізм. Англомовна символістична 

драма. Т.С.Еліот.  

ТЕМА 7 

Історія польської театральної критики. Епоха просвітництва. 

Станіслав Конарський (1700–1773). Вацлав Ржевуський. Перші 

громадсько-політичні журнали «Монітор» (1765–785) (Фрацішка 

Богомолець) та «Приємні й Корисні Розваги» (1770–1777) (Адам 



Нарушевич). Ігнацій Красицький (1735–1801). Перший історик 

польської національної сцени Войцех Богуславський (1757–1829). 

Польська періодика 1897–1913 років. Юзеф Котарбінський. 

ТЕМА 8 

Історія театральної критики Росії початку ХІХ ст. Бєлінський, Герцен, 

Панаєв, Салтиков-Щедрін. Представники слов’янофілської ідеології 

(Грир’єв, Аверкієв, Говоруха-Отрок). Історія театральної критики вже 

на межі XIX–XX століть (Пленов, Луначарський, Воровський). 

Фонвізін, Радіщев, Крилов, Карамзін. «Тематический вестник» 

Шаховского та «Веснік Европы» Карамзіна. Періодичні видання 

початку XIX ст. («Северный вестник», «Лицей», «Журнал российской 

словесности», «Любитель словесности», «Цветник»). Василій 

Жуковський. Критики: Смєлянський, Алперс, Юзовський, Гвоздев. 

Видання: «Театр», «Современная драматузгия». 

ТЕМА 9. Суспільно-історичні та естетичні передумови виникнення 

театральної критики в Україні. 

ТЕМА 10. Обґрунтування потреби розвитку компаративістських 

підходів до вивчення історії української театральної критики. 

ТЕМА 11. Жанрові ознаки та видозмін в жанрах театральної 

української критики (історичний аспект). Еволюція розвитку жанрів у 

світовій та українській театральній критиці 

ТЕМА 12. Український театр на поч. XIX ст. і театральна критика. 

Змістовий модуль 13. Театральна критика кінця XIX – поч. XX ст. 

ТЕМА 14. Модерні підходи до аналізу явищ театрального дискурсу. 

ТЕМА 15. Початки й розвиток театральної критики на 

західноукраїнських землях. Передісторія появи театру «Руської 

бесіди» і фіксація його праці в пресі. Львів як осередок суспільно-

громадських та літературно-мистецьких видань – поле для публікацій 

театральних текстів. 

ТЕМА 16. Театральна критика 20–30 рр. XX ст. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, 

тестова 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із суміжних до 

історії театру, видів мистецтв та наук. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

тьюторство, студентська розробка і постава інтермедійних сценок), 

дискусія. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і 

операційних систем, доступу до мережі Інтранет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• модулі: 20 семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 



дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до іспиту. 1. Європейські джерела театру: історія, теорія, практика.  

2. Французька театральна критики  

3. Німецька театральна критики  

4. Великобританська театральна критики  

5. Старк Янґ, театральний критик в «Нью ріпаблік» (The New 

Republik). 

6. Комунікативна функція театру: іі варіативність. 

7.  Початки історії української театральної критики.  

8. Шевченко і театр. 

9. Театральна критика 1860–1880 рр. Театр «Руської Бесіди» 

10. Театральна критика театру «Корифеїв» (М. Кропивницького, М. 

Старицького, П. Саксаганського та І. Карпенка-Карого). 

11. Театральна критика на зламі ХІХ ст. (Іван Франко, Олена Пчілка, 

Леся Українка, Гнат Хоткевич). 

12. Умови і тенденції розвитку історія української театральної 

критики початку ХХ ст. Фахові періодичні видання національної 

театральної критики. 

13. Історія театральної критики підрадянської України. 

14. Театральна критика періоду Другої світової війни. 

15. Діаспорна театральна критика. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 


