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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(Витяг з робочої програми дисципліни 
“Історія світового театру ”) 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям 

підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів 

– 4 

Галузь знань 

Культура і 

мистецтво 02 

Вибіркова 

З циклу професійної та практичної 

підготовки 

Модулів – 2      Спеціальність 

Сценічне 

мистецтво 026 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 

– 2 

 

Спеціалізація 

Акторське 

мистецтво 

драматичного 

театру і кіно 

 2-й  

Семестр 

3. 

Лекції 

Загальна кількість 

годин – 120 

 16 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання – 7,5 год 

Аудиторних –  

2 год. 

Самостійної 

роботи студента – 

5,5 год.         

Освітньо-

кваліфікаційний  

рівень: бакалавр 

сценічного 

мистецтва. Актор 

драматичного 

театру і кіно 

Самостійна робота 

 год. 88 

ІНДЗ: 

Вид конролю: залік. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Навчальна програма “Історія світового театру”  призначена для 

студентів спеціалізації –  акторське мистецтво драматичного театру і кіно ІІ  

курсу.  Програма є логічним продовженням пройденого курсу “Історія 

зарубіжного театру”. Курс  охоплює  період розвитку світового  театру ХХ 

століття .  Програма запланована на 1 семестр та має  2 змістових модулі .   

Метою курсу  є розкрити факти, постаті , які  творили історію театру у 

ХХ ст. Структурувати набуті знання  з попередніх курсів з історії театру та 

пов’язати їх із подіями ХХ ст. та сучасного театру. Метою такоє є висвітлити 

естетичні програмами окремих митців,  театрал ьних колективів,  а також цілої 

культурно-історичної епохи –  модернізму і відповідно епохи, що продовжила 

її –  постмодернізму. Програма містить лекційний курс, а також практичні 

заняття. Практична робота –  це обговорення,  аналіз композиції, сценічності 

окремих драматичних творів, вияву в них естетичних засад періоду, а також –  

вивчення історії  постав того чи іншого театру та їхній аналіз на основі 

письмових згадок, світлин, чи відеозаписів. На практичних заняттях 

відбувається також обговорення фрагментів окр емих програмних творів 

театральних практиків. Семінарські заняття орієнтовані на засвоєння 

студентами основного теоретичного матеріалу курсу та вміння застосовувати 

набуті знання для розуміння  та аналізу процесів і явищ у сучасному театрі. 

Впродовж вивчення курсу студенти засвоюють певні театральні поняття та 

категорії, що є потрібними для розуміння та аналізу сучасного театрального 

життя.  

Матеріал курсу представлено у двох  змістових модулях, за якими 

студенти працюють впродовж  семестру:“Театр модернізму (Театр Європи та 

США (кін. ХІХ ст .  –  ІІ пол. ХХ ст.)” ,  “Театр постмодернізму (Світовий театр 

ІІ пол. ХХ ст.  –  поч. ХХІ ст.”).   
В кінці семестру, відповідно до навчального плану, передбачено залік,  

який оцінюється за кількістю набраних студентом балів за ві дповідь, а також 

за семестр. Впродовж навчання студент має можливість отримати бали на 

практичних заняттях, виконюючи індивідуальні та групові проектні завдання.  

 

 

3. Програма навчальної дисципліни  
 

2 КУРС  

І семестр 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  “Театр модернізму (Театр Європи та 

США (від 1914р. – ІІ пол. ХХ ст.)”  
ТЕМА 1.Театр модернізму –  витоки, мета,  структура та  основні 

засади(1) 

Окреслення епохи модернізму у Європі на межі ХІХ -ХХ ст. та на 

початку ХХ ст. як такої, що передувала постмодернізму у культурі ІІ пол.  ХХ 

ст. і  фактично „несвідомо” сформувала її .  

  

ТЕМА 2  Символізм як художній напрям в літературі 80 -90-х рр. ХІХ 

ст. та його вияви у театрі Мета, естетичні засади .  Е. Ґ. Креґ –  естетико-
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теоретичні пошуки та практична діяльність .  Естетичні пріоритети 

театральної творчості Адольфа  Апіа.(1) 

    Зародження символізму як художнього напряму у французькій  літературі:  

естетичні особливості напряму. Роль «малих літературних театрів» у 

проникненні символізму на сцену.  Поняття «Надмаріонетки» в теоретичних 

поглядах Е. Ґ. Креґа. Ідеї «трагічної геометрії» у творчості Е. Ґ. Креґа. 

Сценічні інтерпретації шекспірівської драматургії. Режисерська діяльність Е. 

Ґ. Креґа за межами Англії . Творчість А. Апіа –  теоретичні праці, співпраця із 

Жаком Далькрозом. Постави оперних вистав А. Апіа. Сценографія та простір 

вистави як основні засоби виразності у теоретичних пошуках режисера та 

спроби їх практичного втілення.  

 

ТЕМА 3. Ідеї модерну у театрі. Французький театральний авангард: 

дадаїзм та сюрреалізм в театрі. Теорія «театру жорстокості» Антонена 

Арто. (2)   
    Означення поняття модернізму як літературного, філософського, 

історичного періоду кін. ХІХ ст.  –  середини ХХ ст. Окреслення поняття 

модерну. Естетико-художня модель театру Г. Фукса. Постави Г. Фукса у 

Кюнстлер театрі. Естетичні засади, репертуар «Театру дез Ар» («Театр 

мистецтва») Жака Руше.  

    Початки творчості Антонена Арто у театрах Луньє По, Шарля Дюлена, 

Жоржа Пітоєва. Заснування 1926 року Антоненом Арто та Роже Вітраком 

«Театру Альфреда Жарі». Ідея, естетичні особлив ості вистави «Струмені 

крові». Робота А.  Арто у кіно. Теорія театру жорстокості  Антонена Арто у 

праці «Театр та його двійник»: місце актора та глядача у цьому театрі, 

поняття жорстокості, театру-терапії, функції драматурга, сценографа.        

  

ТЕМА 4 .  Експресіонізм як художньо -стильовий напрям у мистецтві,  

зокрема, в драматургії та театрі. (2) 

    Утвердження експресіонізму у німецькій драматургії  перших десятиліть 

ХХ  ст. Творчість передвісників експресіонізму Ґ.  Бюхнера, Ф.  Ведекінда, 

А.  Стрінберга. Естетика експресіонізму –  її  розвиток та основні категорії , 

зокрема категорії  «людини -маси». Утвердження напрямку експресіонізму у 

сценічній практиці. Естетична концепція експресіонізму у працях 

Леопольда  Єснера.  
 

ТЕМА 5. Полістилістика творчості Макса Рейнгардта. (1) 

 

     Початки творчості Макса Рейнгардта у театрі Отто Брама. Перші постави 

режисера у «Малому театрі» та у «Новому театрі»,  зокрема постава «Сну 

літньої ночі» 1905 р. Використання М.  Рейнгардтом театральних методів 

Європи та Сходу. Постава у берлінському цирку «Царя Едіпа» 1910 року. 

Постави М.  Рейнгардтом п’єс В.  Шекспіра «Венеціанського купця», «Короля 

Ліра», «Приборкання норовливої»,  постави «Фауста». Естетика вистав 

М.  Рейнгардта.  

 

ТЕМА 6.  Експресіонізм  та конструктивізм  у Росії: творчість Всеволода 

Мейєрхольда.  Модифікації експресіонізму у російському театрі.(1 ) 

 

   Творчість В. Мейєрхольда у МХТі, потім у Студії  МХТ. Естетика перших 

постав. Робота режисера у Петербурзі.  Творчість В.  Мейєрхольда після 1920 -х 

років. Принципи «біомеханіки» як спосіб виховання акторів та метод гри. 
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Постави В. Мейєрхольда у Державному театрі Всеволода Мейєрхольда.    

Теорія «театралізованого» життя у театрі Миколи Євреїнова на прикладі його  

п’єс «Театр душі» та «Головна річ». Творчість Олександра Таїрова у 

«Камерному театрі».  Постави режисера, зокрема «Федра» Ж.  Расіна, 

«Саломея» О.  Уайльда, «Чайка» А.  Чехова. «Фантастичний реалізм» 

Євгена  Вахтангова.  

 

 

 ТЕМА 7. «Політичний театр» Ервіна Піскатора. (2) 

 

   (Підсумковий тест з теорії  –  9 б. (10 хв.).  

   Організація «Пролетарського театру» у Берліні,  постави агітревю. 

Використання Е.  Піскатором кінозасобів. Заснування «Театру Піскатора» 

(1927-29).  Постави п’єс Е.  Толлера. Використання режисером естетики 

експресіонізму. Ідеї політичного театру Е.  Піскатора у практичній  та 

теоретичній діяльності режисера.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  “Театр постмодернізму 

(Світовий  театр ІІ пол. ХХ ст.”).   
 

             ТЕМА 8 .  Постмодернізм як культурно -мистецьке явище кінця ХХ 

поч. ХХІ ст. –  поняття,основні риси,  проблематика.  Постмодернізм у 

театрі –  поняття  простдраматичного театру. (1) 

Окреслення явища простмодернізму у світовій культурі та мистецтві,  зокрема 

акцент на його проявах у теаральному мистецтві. Загальна характеристика, 

риси, пріоритети, постаті,  явища, події .  

 

 ТЕМА 9.  Творчість Б. Брехта –  між модернізмом та постмодернізмом (1 ) 

Драматургічна та практична театральна творчість діяльність Б. Брехта як така, 

що містить у собі елементи модернізму та постпомернізму. Аналіз творчості 

під таким кутом зору.  

 

ТЕМА 10 .  Екзистенціалізм  у Французькій драматургії як переддень 

постмодернізму (1)  

 

  Формування  одного із провідних напрямів французької драматургії ІІ пол. 

ХХ ст. –  екзистенціалізму, основні принципи напряму.  «Міф про Сізіфа» 

Альберта Камю як маніфест екзистенціалізму. Творчіст ь філософів-

екзистенціалістів,  драматургів Жана Поля Сартра та Альберта Камю.  

 

ТЕМА 11. Театр абсурду –  заснування, основні естетичні принципи, 

представники (1).  

 

     Зародження ідей «театру абсурду» у 50 -60-х рр. ХХ ст. у творчості 

драматургів Ежена Іонеску та Семюеля Беккета. Тема, ідея та основні 

естетичні принципи напряму.  

 

ТЕМА  12. Естетичні засади польського режисера Єжи  Ґротовського (1).  
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       Поняття вбогого театру, розуміння простору, місце актора і глядача у 

театрі Єжи  Ґротовського (за окремими розділами з книги «Театр. Ритуал. 

Перформер.» Єжи  Ґротовського).  

 

ТЕМА 13.  Естетичні засади режисера, теоретика театру, театрального 

діяча Євженіо Барби (1).  

 

      Місце акторських тренінгів у системі виховання актора, поняття ритму та 

простору у теоретичних працях Євженіо Барби, поєднання досвіду 

європейського та східного театру (за окремими розділами з книги «Паперове 

каное» Євженіо Барби).  

 

           

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Тема 

Кількість годин відведених на: 

Лекції Семінарські  

та практичні  

заняття 

 

Самостійну 

роботу 

 

Індивідуальну  

роботу 

І КУРС, І СЕМЕМТР 

Змістовий модуль І. “Театр модернізму (Театр Європи та США (від 1914р. –  ІІ 

пол. ХХ ст.)”  

Тема 1. Театр 

модернізму –  

витоки, мета, 

структура та основні 

засади   

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

6  

Тема 2. Символізм як 

художній напрям в 

літературі 80 -90-х 

рр. ХІХ ст. та його 

вияви у театрі  

 

 

 

1 

6  

Тема 3. Ідеї модерну 

у театрі. 

Французький 

театральний 

авангард: дадаїзм та 

сюрреалізм в театрі  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

Тема 4. Експресіонізм 

як художньо-

стильовий напрям у 

мистецтві, зокрема, 

в драматургії та 

театрі  
 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

  Тема 5. 

Полістилістика 

творчості Макса 

Рейнгардта  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

6 
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Тема 6. Експресіонізм 

та конструктивізм у 

Росії:  творчість 

Всеволода 

Мейєрхольда.  

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

Тема 7. «Політичний 

театр» Ервіна 

Піскатора  

2    

     

Змістовий модуль ІІ. “Театр постмодернізму (Світовий театр ІІ пол.ХХ ст.”).    
Тема 8.  

Постмодернізм у 

театрі –  поняття  

простдраматичного 

театру 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Тема 9. Творчість Б. 

Брехта –  між 

модернізмом та 

постмодернізмом  

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

Тема 10. 
Екзистенціалізм у 

Французькій 

драматургії як 

переддень 

постмодернізму  

 

 

 

1 

 

 

 

2 

  

Тема 11. Театр 

абсурду –  

заснування, основні 

естетичні принципи, 

представники  

 

 

 

1 

 

 

 

2 

  

Тема 12. Естетичні 

засади польського 

режисера 

Єжи  Ґротовського  

 

 

1 

 

 

1 

  

Тема 13.   Естетичні 

засади режисера, 

теоретика театру, 

театрального діяча 

Євженіо Барби  

 

 

1 

 

 

1 

  

Всього 16 16 88  

 

6. Теми практичних занять  

 

№ 
з/п 

Назва теми  Кількість 

годин 
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1.  Драматургія символізму у творчості 

Моріса Метерлінка та Фернана  Кроммелінка  

Постава «Короля Убу» А. Жарі на сцені «Театру 

Евр» як предтеча сюрреалізму та абсурду в театрі  

1 

2. Теорія театру жорстокості  Антонена Арто у 

праці «Театр та його двійник»  

2 

3. Експресіонізм у драматургії. Твочість Е. Толлера.  2 

4. Візії майбутгього театру за працями М. Райнгардта.  1 

5. Категоррія “Біомеханіки” та інші принципи 

театральної приктики В. Мейєрхольда  

2 

6. Епічний театр Б. Брехта  – засади, принципи, 

приктична реалізація ідей.  

 2 

7. «Міф про Сізіфа» Альберта Камю як маніфест 

екзистенціалізму. Творчість філософів -

екзистенціалістів, драматургів Жана Поля Сартра та 

Альберта Камю.  

      

2 

8. Зародження ідей «театру абсурду» у 50 -60-х рр. ХХ 

ст. у творчості драматургів Ежена Іонеску та 

Семюеля Беккета  

2 

9. Поєднання досвіду європейського та східного 

театру Євженіо Барби  

1 

10. Поняття вбогого театру, розуміння простору, місце 

актора і глядача у театрі Єжи  Ґротовського  

1 

 

8. Самостійна робота  

№ 

з/п 

Назва теми  Кількість 

годин 

1. Поєднання досвіду європейського та східного 

театру (за окремими розділами з книги «Паперове 

каное» Євженіо Барби).  

 

5 

2. Поняття вбогого театру, розуміння простору, місце 

актора і глядача у театрі Єжи  Ґротовського (за 

окремими розділами з книги «Театр. Ритуал. 

Перформер.» Єжи  Ґротовського).  

5 

 

3. Поняття поспостмодернізму у сучасній культурі і її 

«відгомін» у театрі  

5 

4. Аналіз творчості режисера А. Васильєва  

Аналіз творчості режисера В. Мірзоєва  

Аналіз творчості режисера Е. Някрошуса  

Аналіз творчості режисера Клима  

5 
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11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

 

Модуль 1. 

(поточне оцінювання) 

Модуль 2. 

(поточне 

тестування) 

 

 

Додаткові 

бали 
(Індивідуальна 

робота) 

 

Іспит 
 

Сума 

 

Змістовий модуль І 

 

 

5 

 

 

50 

 

100 

п/з

- 1 

п/з

-2 

п/з -

3 

п/з

-4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: 

  

90-100 балів – відмінно (А); 

81-89 балів – добре (В); 

71-80 балів – добре (С); 

61-70 – задовільно (D); 

51-49 – задовільно (Е). 
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