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Курс розроблено таким чином, щоб студент спеціалізації «Акторське 

мистецтво драматичного театру і кіно» ознайомився зі шляхом 

формування та розвитку театрального мистецтва України, 

особливостями національного театру та основними методологічними 

дослідженнями та науковими концепціями щодо еволюції театрального 

мистецтва. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Історія українського театру» належить до циклу 

професійної і практичної підготовки зі спеціальності 026 Сценічне 

мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно) для 

освітньої програми «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», 

першого (бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в V семестрі в 

обсязі 2,5 кредита (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Історія українського 

театру» є ознайомити студентів з основними етапами розвитку 

театрального мистецтва.  
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Тривалість курсу 128 год.  



Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 28 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- знати основні етапи розвитку українського театру, головні факти 

та події історії українського театру, провідних діячів та драматургів 

українського театру, орієнтуватися в українській драматургії. 

- вміти користуватись категоріально-понятійним апаратом 

театрального мистецтва, що є потрібними для розуміння та аналізу 

сучасного театрального життя, аналізувати твори українських 

драматургів усвідомлювати особливості світобачення та 

світорозуміння діячів українського театру та режисерські пошуки 

українських театральних діячів. 

Ключові слова Театр, театральне мистецтво, драма, театральний процес, драматург, 

режисер, актор, сценографія, глядач, театральна вистава. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем. 

Теми Тема 1. Театральне життя УРСР у другій пол. 1930-х рр. 

Тема 2. Театр окупованої України 1941-1944 рр. 

Тема 3. Український радянський театр та драматургія 1940-1950-х рр. 

Тема 4. Театральне життя у добу «шістдесятництва».  

Тема 5. Український театр 1970-1980-х рр. С. Данченко. М. Кипріян. 

Д. Лідер. 

Тема 6. Театр Незалежної України від початку 90-х рр. до 2000 рр. 

Тема 7. Провідні театри та постаті сучасності. 

Тема 8. Сучасна українська драматургія у репертуарі українських 

театрів. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру, 

тест 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату історії 

України та театрознавства, розуміння джерел української культури. 

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: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50; 

• 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. Закладення основ утопічного радянського мистецтва під кінець 

1930-х років. Г. Юра. 

2. Новаторські постановки на сцені Драматичного театру 

ім. І. Франка 1920-х років. 

3. Театр у період Другої світової війни. 

4. Драматургія О. Левади, О. Коломійцева, М. Зарудного. 

5. Український театр в добу “шістдесятництва”: репертуар , 

режисери, актори. 

6. Мистецька мова українського театру 1970–1980-х років. 

7. Український театр кінця 1980-х – 1990-х рр. у процесі 

державотворення. 

8. Нова хвиля молодої української режисури 1990-х: А. Бакіров, Д. 

Богомазов, А. Віднянський, Ю. Одинокий. 

9. Українські театри початку 2000-х років. 

10. Сучасні театральні діячі України. 

11. Сучасна українська драматургія: автори, теми, проблеми, 

тенденції. 

12. Театральна карта України: культурні центри, регіони, фестивалі. 

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

завершенню курсу. 
 


