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Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра театрознавства та акторської 

майстерності 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво 

Викладачі курсу Роса-Лаврентій Софія асистент кафедри театрознавства та акторської 

майстерності, Роман Лаврентій старший викладач кафедри 

театрознавства та акторської майстерності 

Контактна інформація 

викладачів 

i_asoris@yahoo.com.  

Sofiya.Rosa-Lavrentiy@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації відбуваються онлайн. Для цього слід писати на 

електронну пошту викладача. 

Сторінка курсу http://kultart.lnu.edu.ua/employee/rosa-lavrentij-sofiya-ihorivna 

Інформація про курс 

 

 

Курс відриває ще один інструмент вивчення людини та соціуму через 

або крізь призму дослідження театральної культури. Театр як 

надзвичайно соціальне мистецтво є дзеркалом, у якому можна 

відчитати багато аспектів розвитку суспільства, зокрема європейського. 

Курс розкриває питання: Коли виникає театр? Які причини його появи? 

Наскільки тісно повʼязані суспільство і театр, який у ньому 

зʼявляється? Що можна дізнатись про ту чи іншу історичну епоху, 

проаналізувавши форму, наповнення театру у цей період та навіть 

архітектуру театральної будівлі? Курс лекційно-практичний передбачає 

розгляд театрального мистецтва, його цілей, функцій у соціумі у 

історично-суспільному зрізі від античної епохи, через середньовіччя, 

ренесанс, просвітництво, романтизм до модернізму та постмодернізму і 

до сучасності, захоплюючи події та явища як світового масштабу так і 

України в них.  

Коротка анотація 

курсу 

Курс призначено для студентів 2 курсу будь -якої освітньої 

програми. Його лексика та підходи будуть доступними для 

широкого кола слухачів. Курс належить до вибіркового 

циклу дисциплін, триває впродовж одного семестру  та 

складається із 8 лекцій та 8 практичних занять.  

Мета та цілі курсу Розширити погляд, збагатити підходи та методологію у 

дослідженнях людини як такої та суспільства загалом. 

Показати широту взаємовпливів та взаємозв’язків мистецтва 

(зокрема театрального) та історії людства.  

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1.  Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього 

театру. –  Львів,  2004.  

2.  Оскар Г. Броккет, Франклін Г. Гілді. Історія театру (10 -

те видання)/Пер. з англійської. –  Львів: Літопис, 2014. –  

730 с.  

3.  Иллюстрированная история мирового театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 1999.   

4.  Паві. П. Словник театру. / За ред. В.Клековкіна. –  Львів,  

2006.  
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Тривалість курсу 90 год.  

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

практичних занять та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

-  Фіксувати,  помічати  та аналізувати  взаємозв’язки між 

історією суспільства (Європейського) та мистецтвом 

(зокрема театральним);  

-  Орієнтуватися у мистецьких епохах, рухах, естетиках 

та розуміти причини їхнього виникнення та основні 

цілі існування (на прикладах театрального мистецтва);  

-  Володіти інформацією про головні факти та події  

театрального процесу  Європи та зокрема України у 

історичному зрізі;  

-  аналізувати витоки та взаємовпливи історичних 

процесів  на сучасність .  

Ключові слова Суспільство, соціум, антропологія, театр, драма, сценічність, 

театральний процес, актор, театральний простір, глядач, естетика, 

театральна вистава, театральний канон, ритуал, перформанс. 

Формат курсу Очний 

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми 1. Театр і суспільна свідомість: між культом та ідеологією.  

2. Театр у контексті карнавальної культури Середньовіччя. 

3. Бути чи не бути: театр відкриває Людину. 

4. Театр: розвага – школа – трибуна. Траєкторія від придворного 

до загальнодоступного. 

5. Театр як дзеркало життя (реалістичні та натуралістичні 

тенденції). 

6. Театр як простір світоглядних дискусій. Модернізм та пошуки 

нової театральності.  

7. Театр як інструмент трансформації суспільної свідомості. 

Режисерські практики Леся Курбаса. 

8. Театр як інтелектуальний аналіз.  

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік вкінці  семестру  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату 

театрознавства. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

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

тьюторство, студентська розробка), дискусія, метод навчальної 

рольової гри. 

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; 



 • залік: 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; не 

толерується списування та плагіат та невчасне виконання поставленого 

завдання. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку у І 

семестрі. 

1. Синкретична природа театру. Мова театру" 

2. Теорії походження театру 

3. Театр – ритуал у Давній Греції та видовище у Давньому 

Римі. 

4. Явище релігійної драми у Європейській історії 

5. Мандрівні артисти як популяризатори  світської культури. 

6. Містерійні дійства та карнавали як явище міської культури. 

7. Княжий театр в Україні-Русі. 

8. Ідеї гуманізму в театрі епохи Ренесансу. 

9. Театр масок італійської комедії дель арте на перетині 

середньовічної та ренесансної культур. 

10. Шекспірівський театр – від ренесансу до бароко. 

11. Театральна культура українського бароко. Вертепна 

скринька як модель світу. 

12. Формування культури придворного рангового театру (Ж. 

Расін та Ж. Б. Мольєр). 

13. Ідеї просвітництва у театрі  (Вольтер). 

14. Романтизм  –  театр актора. 

15. Реалізм та натуралізм у європейській літературі та мистецтві 

16. Велика театральна реформа на зламі ХІХ–ХХ ст. 

17. Театральні нововведення у творчості «майнінгенців», 

МХАТу (система К. Станіславського) 



18. Театральні нововведення у творчості «корифеїв» в 

українському театрі (М. Кропивницький, М. Заньковецька, 

Тобілевичі).  

19. Модерністичні течії в театрі. Друга хвиля Великої 

театральної реформи. 

20. Метод біомеханіки В. Мейєрхольда. 

21. Театр консолідації М. Райнгардта.  

22. Принцип «перетворення» як театральний метод. «Розумний 

Арлекін» як візія нового актора. Театр концентрованого 

вияву vs театр концентрованого впливу. 

23. Епічний театр Б. Брехта: прийом «відчуження» як метод. 

Катарсис емоційний чи інтелектуальний? 

24. С. Данченко і театр «великого стилю». Театр і держава: у 

складній системі взаємозалежностей. 

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

завершенню курсу. 
 

СХЕМА КУРСУ 
 
Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

виконання 

 

I семестр 

 

1/ 

11.02

.22. 

/2год 

ТЕМА 1. Театр і 

суспільна свідомість: 

між культом та 

ідеологією.  

(Театр як вид 

мистецтва. 

Синкретична природа 

театру. Мова театру. 

Теорії походження 

театру. Театр – 

ритуал у Давній Греції 

та видовище у Давньому 

Римі.) 

 

 

Лекція 1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

В.Клековкіна. –  

Львів, 2006.  

5.Keler Józef. Krótka 

  



historia teatru w 

Europie. –  T.1.  –   

Wrocław. –  UWI im. 

J. Grotowskiego, 

2018. –  300 s.  

6. Kocur Mirosław. 

Teatr antycznej 

Grecji.  –  Wrocław, 

2001.  

7. Клековкін О.  

Античний театр: 

Навчальний посібник 

для вищих навчальних 

закладів мистецтв і 

культури.—К.: 

Київський Національний 

університет театру, кіно і 

телебачення ім. І. К. 

Карпенка-Карого, 

видавництво «АртЕк», 

2007. — 320 с. 

 

 

2 / 

18.02

22. 

/2год 

Театр і суспільна 

свідомість: між 

культом та 

ідеологією.  

 

Практич-

не заняття 

1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія  театру (10-те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

В.Клековкіна. –  

Львів, 2006.  

7.Keler Józef. Krótka 

historia teatru w 

Europie. –  T.1.  –   

Wrocław. –  UWI im. 

J. Grotowskiego, 

2018. –  300 s.  

 6. Kocur Mirosław. 

Teatr antycznej 

Grecji.  –  Wrocław, 

2001.  

  



3/ 

18.02

.22. 

/2год 

ТЕМА 2. Театр у 

контексті 

карнавальної 

культури 

Середньовіччя. 

(Між релігійним та 

світським. Явище 

релігійної драми. 

Мандрівні артисти як 

популяризатори  

світської культури. 

Містерійні дійства та 

карнавали як явище 

міської культури. 

Княжий театр в 

Україні-Русі. ) 

 

 

Лекція 1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

В.Клековкіна. –  

Львів, 2006.  

5. Клековкін О. Блазні 

Господні: Нарис історії 

Біблійного театру. 

Навчальний посібник // 

Міністерство культури і 

мистецтв України / 

Науковий редактор Р. Я. 

Пилипчук. — К.: 

«Артек», 2006. — 352 с. 

 

  

4/ 

25.02

.22. 

/2год 

ТЕМА 2. Театр у 

контексті 

карнавальної 

культури 

Середньовіччя. 

Практич 

не заняття 

1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

В.Клековкіна. –  

Львів, 2006.  

5. Клековкін О. Блазні 

Господні: Нарис історії 

  



Біблійного театру. 

Навчальний посібник // 

Міністерство культури і 

мистецтв України / 

Науковий редактор Р. Я. 

Пилипчук. — К.: 

«Артек», 2006. — 352 с. 

 

5 / 

03.03

.22./ 

2год. 

ТЕМА 3. Бути чи не 

бути: театр відкриває 

Людину. 

 
(Ідеї гуманізму в театрі 

епохи Ренесансу. Театр 

масок італійської 

комедії дель арте на 

перетині середньовічної 

та ренесансної культур. 

Шекспірівський театр 

– від ренесансу до 

бароко. Театральна 

культура українського 

бароко. Вертепна 

скринька як модель 

світу.) 

 

Лекція 1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру.  

5.  Габлевич М. 

Світло 

Шекспірового 

храму: Статті.  

Переклади.  

–Дрогобич: КОЛО, 

2016.–  С. 446  

 

  

6 / 

10.03

.22. 

/2год 

Бути чи не бути: театр 

відкриває Людину. 

 

Практич 

не  

заняття   

1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

  



В.Клековкіна. –  

Львів, 2006.  

5.  Габлевич М. 

Світло  

Шекспірового 

храму: Статті.  

Переклади.  

–Дрогобич: КОЛО, 

2016.–  С. 446  

 

7 / 

17.03

.22 

/2год 

ТЕМА 4. Театр: 

розвага – школа – 

трибуна. Траєкторія 

від придворного до 

загальнодоступного. 

(Формування культури 

придворного рангового 

театру (Ж. Расін та Ж. 

Б. Мольєр). Ідеї 

просвітництва у 

театрі  (Вольтер). 

Романтизм  –  театр 

актора.) 

 

лекція 1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

В.Клековкіна. –  

Львів, 2006.  

 

  

8 / 

24.03

.22. 

/2год 

ТЕМА 4. Театр: 

розвага – школа – 

трибуна. Траєкторія 

від придворного до 

загальнодоступного. 

 

Практич 

не заняття 

1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

В.Клековкіна. –  

Львів, 2006.  

 

  



9 / 

31.03

.22. 

/  

2год. 

ТЕМА 5. Театр як 

дзеркало життя 

(реалістичні та 

натуралістичні 

тенденції). 

(Реалізм та натуралізм 

у європейській 

літературі та 

мистецтві. Велика 

театральна реформа на 

зламі ХІХ–ХХ ст. 

Театральні 

нововведення у 

творчості 

«майнінгенців», МХАТу 

(система К. 

Станіславського), 

«корифеїв» в 

українському театрі 

(М. Кропивницький, М. 

Заньковецька, 

Тобілевичі).  

 

лекція 1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового  

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

В.Клековкіна. –  

Львів, 2006 . 

  

10 / 

07.04

.2022

/  

2год. 

ТЕМА 5. Театр як 

дзеркало життя 

(реалістичні та 

натуралістичні 

тенденції). 

 

Практич 

не заняття 

1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

В.Клековкіна. –  

Львів, 2006.  

  

11 / 

14.04

.2022

./  

2год. 

ТЕМА 6. Театр як 

простір світоглядних 

дискусій. Модернізм 

та пошуки нової 

театральності.  

(Модерністичні течії в 

театрі. Друга хвиля 

лекція 1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

  



Великої театральної 

реформи. Метод 

біомеханіки В. 

Мейєрхольда. Театр 

консолідації М. 

Райнгардта. ) 

 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

В.Клековкіна. –  

Львів, 2006 . 

12 / 

21.04

.2022

/  

2год. 

ТЕМА 6. Театр як 

простір світоглядних 

дискусій. Модернізм 

та пошуки нової 

театральності.  

 

Практич 

не заняття 

1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

В.Клековкіна. –  

Львів, 2006.  

  

13 / 

28.04

.2022

/  

2год. 

ТЕМА 7. Театр як 

інструмент 

трансформації 

суспільної свідомості. 

Режисерські практики 

Леся Курбаса. 

(Принцип 

«перетворення» як 

театральний метод. 

«Розумний Арлекін» як 

візія нового актора. 

Театр концентрованого 

вияву vs театр 

концентрованого 

впливу. «Березільська 

культура».) 

 

лекція 1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру.  –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред .  

В.Клековкіна. –  

  



Львів, 2006.  

14 / 

05.05

.2022

/2год 

ТЕМА 7. Театр як 

інструмент 

трансформації 

суспільної свідомості. 

Режисерські практики 

Леся Курбаса. 

 

Практич 

не заняття 

1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

В.Клековкіна. –  

Львів, 2006.  

  

15 / 

12.05

.2022

/2год 

ТЕМА 8. Театр як 

інтелектуальний 

аналіз. 

 
(Епічний театр Б. 

Брехта: прийом 

«відчуження» як метод. 

Катарсис емоційний чи 

інтелектуальний? С. 

Данченко і театр 

«великого стилю». 

Театр і держава: у 

складній системі 

взаємозалежностей. ) 

 

лекція 1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

В.Клековкіна. –  

Львів, 2006.  

  

16/ 

19.05

.2022

/2год 

ТЕМА 8. Театр як 

інтелектуальний 

аналіз. 

Практич 

не заняття 

1.Дмитрова Л. 

Підручна книга з 

історії всесвітнього 

театру. –  Львів, 

2004.  

2.Оскар Г. Броккет, 

Франклін Г. Гілді. 

Історія театру (10 -те 

видання)/Пер. з 

англійської. –  Львів: 

Літопис, 2014. –  730 

  

 



с.  

3.Иллюстрированная 

история мирового 

театра. /  Под ред. 

Дж.Р.Брауна. –  М., 

1999.   

4.Паві. П. Словник 

театру. / За ред. 

В.Клековкіна. –  

Львів, 2006.  

 

 

(відбувається очно або онлайн на платформі Teams/Zoom) 

 


