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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 

Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є електронне 

листування. Умови листування: 1) в темі листа обов’язково має бути зазначена назва 

дисципліни (скорочено — Іст.театру.); 2) у полі тексту листа позначити, хто звертається — 

анонімні листи розглядатися не будуть; 3) файли підписувати таким чином: прізвище_ 

завдання. Розширення: текст — doc, docx, ілюстрації — jpeg, pdf. Окрім роздруківок, для 

аудиторних занять, роботи, що виконані самостійно або індивідуально, повинні бути 

надіслані на пошту викладача. Обговорення проблем, пов’язаних із дисципліною, у 

коридорах академії не припустимі. Консультації, як і заняття, відбуваються в академії 

відповідно до розкладу. Враховуючи особливості адаптивного карантину, заняття за 
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наказом ректора академії можуть бути проведені онлайн із використанням платформи 

Zoom або інших платформ.  

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Студент третьго року навчання повинен мати узагальнені й систематизовані знання із 

зарубіжної і вітчизняної літератури відповідно до Державних стандартів базової і повної 

загальної середньої освіти.   

 

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Навчальними матеріалами для читання є оригінальні монографії та періодична 

література з історії театру та драматургії, яку студенти підбирають з урахуванням 

рекомендацій викладача. 

 

1. Борбунюк В. О. Інтертекст світової культури у драматургії А. П. Чехова : 

монографія. Харків, 2007. 211 с. 

2. Габлевич М. Світло Шекспірового храму: Статті. Переклади. Дрогобич, 2016. С. 

446. 

3. Оскар Г., Броккет, Франклін Г. Гілді. Історія театру (10-те видання) / Пер. з 

англійської. Львів, 2014.730 с.  

4. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. В 3-х кн.  

Переклад з англ. Львів, 2003.  

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

1. Борбунюк В. О. Література у дзеркалі художньої культури: конспект лекцій / 

Валентина Борбунюк. – Харків: ХДАДМ, 2019. – 119 с. 

2. Борбунюк В. О. Проблеми літератури і мистецтва ХХ століття (Розділ 

«Література») / В. О. Борбунюк. – Харків: ХДАДМ, 2019. – 62 с.  

 

ПОСИЛАННЯ НА МАТЕРІАЛИ  

Свої додаткові навчальні матеріали, слайди, ілюстрації тощо можна запропонувати 

переглянути за посиланням (спеціальні навчальні сервіси у мережі Інтернет, група у ФБ, 

Вайбер, Zoom тощо) 

 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 

Блокнот для конспекту, ручка. Комп’ютерна техніка (ноутбук, планшет тощо) із 

можливістю виходу до мережі Інтернет. Програми, необхідні для виконання завдань: 

Microsoft Word.  

 

МЕТА Й ЗАВДАННЯ КУРСУ 

Мета курсу – ознайомити студентів з фактами, постатями, які творили історію 

театру, структурувати ці знання у певні періоди, висвітлити естетичні програмами 

окремих митців, театральних колективів, а також цілих культурно-історичних періодів та 

епох, провести паралелі розвитку окремих естетик у літературі, образотворчому 

мистецтві, музиці із їхнім проявом у театрі.  

Завдання курсу обумовлені встановленими вимогами до знань для студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.  
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Перелік компетентностей, які забезпечує дисципліна: 

 

Загальні компетентності 

ЗК02. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК05. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань / видів економічної 

діяльності). 

ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК07.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК08. Здатність працювати у команді. 

ЗК09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК010. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК011. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК013. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК015. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК016. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК017. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні та наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірності розвитку предметної 

області, її місця в загальній про мистецтво і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 

та технологій, використовувати різні форми та види рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 

ФК02. Здатність створювати та реалізувати власні художні концепції у творчо-

виробничій діяльності. 

ФК06. Здатність здійснювати професійну діяльність із застосуванням сучасних 

досягнень теорії та методології аудіовізуального мистецтва та виробництва з урахуванням 

широкого спектру міждисциплінарних зв’язків. 

ФК08. Здатність збирати, аналізувати, синтезувати художню інформацію та 

застосовувати її в практичній діяльності. 

ФК09. Здатність здійснювати ділову комунікацію. 

ФК10. Здатність здійснювати редакторсько-сценарну / продюсерську/ режисерську/ 

операторську / звукорежисерську діяльність в сфері аудіовізуального мистецтва та 

виробництва. 

ФК11. Здатність використовувати засоби масової інформації для просвітництва, 

популяризації та пропаганди досягнень аудіовізуальної культури. 

ФК13. Здатність здійснювати та підтримувати зв’язок із засобами масової інформації з 

метою просвітництва, популяризації та пропаганди досягнень аудіовізуального мистецтва, 

у тому числі з використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету. 

ФК 15. Вміння опрацювати кінознавчу літературу, узагальнювати та аналізувати 

аудіовізуальний матеріал, формувати наукові теми та розуміти подальші перспективи 

розвитку даної проблематики в різних дослідницьких жанрах. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

ПР1.Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно та 

письмово. 

ПР5. Генерувати нові ідеї для втілення їх в аудіовізуальному творі. 

 ПР6. Створювати драматургічну концепцію та сценарій аудіовізуальних творів різних 

видів, жанрів, стилів. 

ПР7. Забезпечувати виразність при втіленні авторського задуму аудіовізуального твору. 
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ПР9. Планувати і організовувати роботу колективу для виконання професійних завдань. 

ПР13. Виявляти високий рівень мовленевої культури, артистизм 

ПР15. Вміти спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня ( з 

експертами з інших галузей знань / видів економічної діяльності). 

ПР17. Збирати, оцінювати, аналізувати та обробляти інформацію з використанням 

сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення. 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна вивчається одного семестру. Кількість годин, відведених навчальним 

планом на вивчення дисципліни у п’ятому семестрі, становить 180 годин, із них: 60 годин 

– практичні заняття, самостійна робота – 120 год. Студенти виконують 2 контрольних 

роботи творчого характеру. Вивчення студентами навчальної дисципліни «Історія театру 

та драматургії» завершується заліком. 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

МОДУЛЬ І.  

ТЕМА 1. Організація театральних видовищ. Давньогрецька трагедія як 

архетипна основа європейського театру. Давньогрецька комедія. Театр Давнього 

Риму.  

Політична та культурна роль Афін у житті давньогрецького суспільства. Театральні 

змагання – Діонісії. Грецькі театральні споруди – театр Діоніса в Оранжі. Витоки грецької 

трагедії. Внесок Есхіла у розвиток трагедії, реформа Софокла, відхід від канонів Еврипіда. 

Роль хору. Спосіб існування на сцені актора грецької трагедії.  

Витоки грецької комедії. Завершальний етап святкування Діонісій.  

Розвиток атичної комедії, її основні риси. Структура атичної комедії. Творчість 

Аристофана як відбиток політичного і громадського життя давньогрецького суспільства. 

Карикатурні персонажі, фантастичні елементи, сучасна тематика, реально-побутові 

обставини, „проста” мова у комедіях автора. Хор як окремий персонаж комедій.  

Суспільство Давнього Риму, його відмінності від давньогрецького. Вплив 

давньогрецької культури на духовно-культурне життя Давнього Риму. Театральні 

видовища Давнього Риму – розвага як їх основна мета. 55 ст.д.н.е. – побудова Помпеєм 

кам’яного театру, його відмінність від давньогрецької споруди. Декорації у театрі Помпея. 

Актори періоду Республіки, їх соціальне становище. Росцій – талановитий комік, Езоп – 

відомий трагедійний виконавець. Вільна переробка Плавтом давньогрецької комедії, 

використання в одному творі кількох інтриг, різкої зміни обставин. Теренцій – творець 

комедії давньоримського аристократичного суспільства. 

Сенека – видатний філософ, драматург часів правління імператора Нерона. 

Особливості трагедій Сенеки: відображення в творах кризи античного світогляду, 

присутність риторики, статичність персонажів. Головні твори:”Едіп”, „Медея”, „Федра”. 

Місце хору в трагедіях Сенеки. Головні жанри давньоримського театру періоду імперії: 

пантоміми, піриха, мімічна іпотеза.   

 

ТЕМА 2. Розвиток театральної культури Середньовіччя. Основні жанри 

релігійної драми. Розвиток світського театру.  
Два основні джерела театральної культури доби Середньовіччя – релігійні уявлення 

і традиції християнства та народні селянські забави, обряди, свята. Роль гістріонів 

(жонглерів, трубадурів, коміків-буфонів) у формуванні театральних жанрів доби 

Середньовіччя, переслідування їх церквою. Католицький ритуал як основа релігійної 

драми у західноєвропейському театрі. Творчість Гротсвіти. Цикли літургійної драми. 

Сюжетна основа літургійної драми. Винесення театрального дійства на церковну площу, 
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поява в сюжеті персонажів диявола, купця, Ірода і ін. – напівлітургійна драма. Декорації, 

реквізит, засоби виразності літургійної та напівлітургійної драм.  

Містерія – як основний жанр релігійного театру доби Середньовіччя. Основні 

цикли розвитку містерії. Організація містерійних видовищ – варіанти сценічного 

простору, машинерія, використання різноманітної бутафорії. Акторське виконання. 

Містерія на кону лялькового театру. Поширення міраклів у XIV столітті. Різноманітність 

їх джерел, місця дії, насиченість дивами, фантастична забарвленість дивами. Найдавніші 

міраклі: Ж.Бодель “Гра про святого Миколая”, Рютбеф “Диво про Теофіла”. Алегорична 

забарвленість жанру мораліте, його еволюція від релігійного до світського, поступове 

наближення до фарсу. Жанрові особливості фарсу, його вилучення з містеріального 

дійства, перетворення комедійних інтермедій на самостійні вистави. Сценічний стиль 

фарсу. Місце театру доби Середньовіччя в контексті розвитку світового театру. Відгуки в 

Україні XVII століття основних напрямків західноєвропейського середньовічного театру. 

Розвиток шкільного театру.  

 

ТЕМА 3. Епоха європейського Ренесансу. Італійська комедія дель арт – витоки, 

особливості жанру, впливи на розвиток європейського театру. Іспанська ренесансна 

сцена.  
Умови виникнення та риси епохи європейського Ренесансу. Особливості 

італійського Ренесансу. Драматургія письменників-гуманістів, „Вчена комедія”, трагедія 

та пастораль. Театральні споруди та особливості влаштування сцени Італії ХVІ століття.  

Зародки товариств професійних акторів в Італії початку ХVІ століття. Комедія дель 

арте – народна імпровізація, спадкоємиця античних ателан та середньовічного фарсу. 

Естетичні особливості театру дель арте. Маски італійської комедії. Відомі театральні 

трупи та актори. 

Політична та культурна ситуація Іспанії ХІІІ-ХV століття. Джерела виникнення 

Іспанського театру. Корида як театральне видовище. Три періоди іспанської драматургії 

доби Відродження. Драматургія Мігеля де Сервантеса Сааведри. Особливості творів Лопе 

де Веги.  

 

ТЕМА 4. Англійський ренесансний театр. Загальна характеристика творчості 

В.Шекспіра.   
Особливості англійського Ренесансу. Виникнення гуманістичної драми. 

Організація театральної справи, особливості облаштування сцени, акторське мистецтво 

Англії доби Відродження.  

Місце театру в Англії епохи Ренесансу. Особливості облаштування сцени – 

сценічний простір. Театральні трупи. Акторське мистецтво, його особливості. 

Періоди творчості В.Шекспіра – загальна характеристика. „Шекспірівське 

питання”. Дослідники творчої діяльності В.Шекспіра. Постановки шекспірівської 

драматургії в українських театрах.  

  

ТЕМА 5. Театр французького класицизму: ідейна основа, естетичні принципи.  

Творчість П. Корнеля. Режисерська та сценічна практика Ж. Расіна. Літературна та 

сценічна творчість Мольєра. Заснування театру „Комеді Франсез”.  

Розвиток гуманізму і піднесення ренесансної літератури у Франції XVI ст. Роль 

поетів-гуманістів у виникненні та формуванні принципів французького класицизму XVIІ 

ст. Сценічне мистецтво Франції на зламі XVI- XVIІ ст.: мандрівні театри, заснування 

нових театрів у Парижі („Братство страстей Господніх”, трупа Валерана Леконта, 

„Бургундський готель”, театр „Маре”, „Пале-Рояль”).  

Етапи творчості, особливості художньо-поетичного стилю П. Корнеля, творця 

жанру „високої трагедії”. Ж. Расін – режисер-педагог. Праця Ж. Расіна у театрі 

„Бургундський готель”, репертуар, основні естетичні засади театру, особливості 
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акторського мистецтва, існування актора на сцені. Творчість вихованок режисера-педагога 

– актрис Терези Дюпарк та Марі Шанмеле.  

Драматургія Мольєра, творця французької національної комедії. Традиції 

народного театру і принципи класицистичної естетики в творчості. Мольєр – актор, 

режисер. Основні принципи сценічної школи Мольєра.  

Конкуренція театрів „Бургундського готелю” та „Театру Генего”. Заснування 

театру „Комеді Франсез”: статус театру та акторів, репертуарна політика та сценічна 

практика. Становище акторів, які не ввійшли до „Комеді Франсез”. Умови та особливості 

договору 1681 р., за яким працювали актори „Комеді Франсез”.  

  

ТЕМА 6. Театр періоду Просвітництва у Західній Європі. Англійська 

драматургія XVIІІ ст. Вплив просвітницьких ідей на формування жанрової системи. 

Театр французького Просвітництва.  
Окреслення періоду, понять та ідей просвітництва. Англійська міщанська драма 

XVIІІ ст.: утвердження та особливості жанру (творчість Джорджа Ліло, Едуарда Мура). 

Становлення сентиментальної дидактичної комедії у творчості Ричарда Стіля. Сатирична 

комедія Джона Ґея. Утвердження „малих жанрів” в англійському театрі: „баладна опера”, 

„п’єса-репетиція” (Джон Ґей, Генрі Філдінг). Ричард Брінслі Шерідан – представник 

реалістичної комедії.  

Створення головного лондонського театру Друрі-Лейн, пізніше Конвент-Ґардену. 

Театральна карта Лондона XVIІІ ст.: Друрі-Лейн, Конвент-Ґарден, Лондонський оперний 

театр. Організація театральних приміщень: театри ярусного типу, особливості конструкції 

сцени. Театрально-декораційне мистецтво: творчість Філіпа-Жана де Лотербура 

(використання об’ємних декорацій, перспективи, теларіїв, експерименти з освітленням 

сцени). Особливості творчості акторів Чарльза Макліна та Девіда Гаріка: репертуар, 

спосіб існування на сцені, сценічні реформи. Нововведення Гаріка-постановника.  

Вольтер – вплив естетики французького класицизму та творчості В. Шекспіра на 

драматургію автора. Дені Дідро – драматург та теоретик театру. Творчість Мішеля Барона 

та Адрієни Лекуврер – перші кроки до реформи у виконанні класицистичної трагедії. Марі 

Дюменіль та Іпполіта Клерон – особливості творчого методу актрис. Сценічні реформи 

французького актора Анрі Луї Леккена.  

Організація ярмаркових та бульварних театрів, творчі колективи, жанрове 

розмаїття та особливості естетики.  

Боротьба просвітителів за створення в Італії літературного театру на поч. XVIІІ ст. 

Театральна карта Італії – Венеції, Риму, Мілану. Реформа театрально-декораційного 

мистецтва Італії: творчість родини Біб’єнів.   

 

ТЕМА 7. Німецький театр XVIІІ ст. Й.-В. Ґете і німецький театр.  
Діяльність Йоганна Готшеда та Кароліни Нейбер. Утвердження класицистичних 

принципів та виховної ролі німецького театру. Німецьке театральне мистецтво XVIІІ ст. 

К. Екгоф та його роль у створенні німецького національного театру. Г.-Е. Лессінг. 

Естетичні погляди та критична діяльність.  

Естетична та етична програма руху „Бурі і натиску” у Німеччині 70-80рр. XVIІІ ст.  

Літературна творчість Ґете періоду руху „Бурі і натиску”: історичні драми, 

заснування жанру „драми для читання”. Веймарський театр Й.-В. Ґете: естетика театру, 

репертуар, особливості акторської гри, метод виховання акторів. Драматичні твори 

„Веймарського” періоду: „Івфігенія”, „Еґмонд”, „Торквадо Тассо”. Погляди Й.-В. Ґете на 

завдання та цілі мистецтва у теоретичній праці „Про мистецтво”. 

 

МОДУЛЬ ІІ. 

ТЕМА 8. Французький театр на зламі XVIII-XIX ст. Естетика романтичного 

театру. 
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Формування двох провідних художніх напрямків європейського мистецтва ХІХ ст. 

– романтизму та реалізму в літературі. Театральні реформи в період Французької 

революції. Розкол та об’єднання „Комеді Франсез”. Еволюція творчої манери Франсуа-

Жозефа Тальми – провідного актора французького театру на поч. ХІХ ст. Утвердження 

нових засобів сценічної виразності акторського мистецтва І пол. ХІХ ст. Реформи в царині 

декораційного оформлення сценічного костюма в епоху Романтизму.  

Еволюція класицистичної традиції в сценічному мистецтві Франції. Особливості 

творчої манери провідних акторів „бульварних” театрів Франції ХІХ ст. Творча діяльність 

Мадемуазель Марс (Анни Буте) – репертуар, особливості акторського існування на сцені. 

Риси класицизму та романтизму у сценічній практиці актриси Мадемуазель Жорж 

(Жозефіни Веймер). Творчість акторів П’єра Бокажа, Марі Дорваль, Фредеріка Леметра. 

Особливості творчої манери останньої класицистичної трагедійної актриси Франції – 

Рашелі.  

 

ТЕМА 9. Утвердження Романтизму як провідного художнього напряму Англії в 

національній культурі початку і середини ХІХ ст.   
Історичні особливості розвитку Англії початку і середини ХІХ ст. Вплив „нової” 

англійської драматургії на розвиток „нової , романтичної” естетики у театрі. Творчість 

Джорджа Ґордона Байрона – драматургія, сценічність творів. Особливості драматургічної 

творчості Персі Бісі Шеллі.  

Монополія театрів „Друрі Лейн” та „Конвент Карден” на постави літературної 

драми. Утвердження жанру мелодрами та пантоміми у „малих” театрах Лондона. Відміна 

театральної монополії у 1843 р.  

Новаторський характер акторського мистецтва Едмунда Кіна: особливості 

акторського виконання, ролі, естетична позиція актора. Творчість постановників Вільяма 

Макреді, Елізи Вестріс. Англійський сценічний реалізм середини ХІХ ст.: Семюель 

Фелпс, Чарльз Кін.  

 

ТЕМА 10. Театральне життя Німеччини першої половини і середини ХІХ ст. 

Театральне мистецтво Австрії першої половини та середини ХІХ ст. Академічна 

сценічна школа Франції кінця ХІХ ст.  
Творчість провідного актора німецького романтизму Людвіг Деврієнта.  

Реалістичні тенденції у постановницькій та акторській практиці німецького театру 

середини ХІХ ст.: робота Л. Тіка в театрах Дрездена та Берліна, творчість Карла 

Іммермана у Дюссельдорфі. Карл Зейдельман і утвердження реалізму в акторському 

мистецтві. 

Утвердження класичного та романтичного репертуару в „Бурґ театрі” у Відні. 

Провідні актори „Бурґ театру”: Софі Шредер, Генріх Аншютц. Постановки Генріха Лаубе, 

його реформа репетиційного процесу.  

Театр Комеді Франсез кін. ХІХ – поч. ХХ ст. – осередок академічної сценічної 

школи Франції. Бенуа-Констант Коклен – актор академічної сценічної школи Франції. 

Підсумок загальних принципів школи у теоретичних працях актора. Жан Муне-Сюллі – 

актор академічної сценічної школи. Принцип «стилізації краси» у творчому методі актора.  

 

ТЕМА 11. „Велика театральна реформа ХХ ст.”: поняття, естетичні 

напрямки.  
Переддень „Великої театральної реформи ХХ ст.” – театральна реформа Р. Вагнера; 

філософія Ф. Ніцше та її вплив на розвиток художніх течій Європи (праця „Народження 

трагедії з духу музики”). Поняття „Великої театральної реформи ХХ ст.”, естетичні 

напрямки розвитку. Народження режисури – одна з основних особливостей реформи. Три 

хвилі реформи.  

Організація, творчі принципи та гастрольна діяльність „майнінгенського” театру. 
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Зміна творчих принципів у Саксо-Майнінгенському театрі герцогства 1866 р., 

керівництво театру Герцогом фон Хельдбургом, Людвіком Кронеком та Єленою Франц. 

Естетичні принципи „майнінгенців: репертуар, оформлення сцени, існування актора на 

сцені, розробка масових сцен. Режисерські принципи в роботі над поставою у 

майнінгенському театрі – важливість єдиного задуму у виставі, акторського ансамблю. 

Відношення до прем’єрства та амплуа у театрі. Гастрольна діяльність трупи, вплив ідей 

театру на погляди А. Антуана та К. Станіславського.  

Творчість Андре Антуана: репертуарна та сценічна реформа.  

Театрально-критична та режисерська діяльність Отто Брама.  

Реалізм в російському театрі. Діяльність тетру МХАТ та творчість 

К.Станіславського. Особливості розвитку театрального мистецтва США на рубежі 

ХІХ-ХХ ст.   
Передумови створення Московського художнього театру (МХТ) В. Немировичем-

Данченком та К. Станіславським. Художні, естетичні та організаційні принципи МХАТу. 

Робота над першими поставами – „Цар Іван Федір Іоанович” та „Чайка”. Постава „Чайки” 

А. Чехова в Александрінському театрі (Санки-Петербург) із Вірою Комісаржевською у 

ролі Ніни. Співпраця МХАТу із А. Чеховим. Гастрольна діяльність трупи.  

Режисерська діяльність Девіда Беласко: естетичні принципи, постановки, 

теоретичні праці. Вплив „Американської театральної лабораторії” Р. Болеславського та М. 

Успенської на формування „нового” реалізму у США. Організація та діяльність театру 

„Група” у Нью-Йорку. 

 

ТЕМА 12. Європейський театр початку ХХ ст. Ідеї епохи модернізму.  
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.  

Символізм як художній напрям в літературі 80-90-х рр. ХІХ ст. та його вияви у 

театрі. Зародження символізму як художнього напряму у французькій літературі: 

естетичні особливості напряму. Роль «малих літературних театрів» у проникненні 

символізму на сцену. Діяльність та значення літературно-театральних студій – «Роз 

Круа», «Петіт Театр», «Театр де Маріонет», «Театр де Поет», «Театр Мікс».  

Заснування Театру Д’Ар поетами символістами, керівник театру Поль Фор. Три 

концепції символістського театру: театр слова, театр художника, театр синтезу – 

особливості кожної концепції на прикладі окремих постав Театру Д’Ар: «П’яний 

корабель» А. Рембо, «Мадам Смерть» Рашильд, «Пісня пісень» П.-Н. Руанара. Заснування 

театру Д’Ар Лунь’є По 1893 р. Репертуар театру. Естетичні засади театру на прикладі 

вистави «Пелеас і Мелісандра» М. Метерлінка. Постава Лунь’є По та Альфредом Жарі 

символістичного фарсу «Король Убу» А. Жарі.  

Естетична концепція та суспільне значення Ірландського літературного театру: 

засновники, репертуар. Експериментальний характер «Еббі театру» - першого 

національного театру в Ірландії. Основні засади концепції театру У. Б. Єйтса викладені у 

статтях «Театр» та «Трагічний театр». Постава «Біля яструбиної криниці» У. Б. Єйтса – 

народження нової сценічної естетики близької до модерну.  

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.  

Означення поняття модернізму як літературного, філософського, історичного 

періоду кін. ХІХ ст. – середини ХХ ст. Окреслення поняття модерну. Естетико-художня 
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модель театру Г. Фукса. Постави Г. Фукса у Кюнстлер театрі. Естетичні засади, репертуар 

«Театру дез Ар» («Театр мистецтва») Жака Руше.  

Французький авангард – мистецький рух як реакція на І Світову війну. Основна 

мета та завдання дадаїзму. Засновники та естетичні принципи сюрреалізму як мистецького 

руху та його вияви в театрі. Постави «Груди Терезія» Гійома Апполінера та «Параду», 

«Весілля на Ейфелевій вежі» Жана Кокто – естетика вистав.  

Теорія «театру жорстокості» Антонена Арто.  

Ідеї футуризму в Італії. Теоретичні пошуки та практичні експерименти режисера 

Філіпо Томазо Марінетті.  

Окреслення поняття та основних засад футуризму. Творчість та теоретичні пошуки 

Філіпо Томазо Марінетті. 

 

ТЕМА 13. Театр Європи та США (від 1914 р. – ІІ пол. ХХ ст.)   

Експресіонізм як художньо-стильовий напрям у мистецтві, зокрема, в 

драматургії та театрі.   
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.  

Полістилістика творчості Макса Рейнгардта.   
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.  

Експресіонізм у Росії: творчість Всеволода Мейєрхольда.   
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. Постави В. Мейєрхольда у 

Державному театрі Всеволода Мейєрхольда.  

Російський авангардний театр.   
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. Постави режисера, зокрема естетика 

вистави «Принцеса Турандот» К. Гоцці. Експерименти Миколи Охлопкова у Четвертій 

студії МХАТу.  

«Політичний театр» Ервіна Піскатора.   
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.  

Епічний театр Бертольда Брехта.   
Початки творчості Б. Брехта: співпраця з Рейнгардтом та Піскатором. Постави Б. 

Брехта «Ваал», «Людина – це людина». Естетика епічного театру, втілена у постановах Б. 

Брехта та у його теоретичних працях «Малий органон для театру», «Книга 

мізансценування». Прийом відчуження у грі актора та відкритого театру у відношенні до 

глядача. Постава Б. Брехта «Тригрошевої опери» (1928).  

Естетичні засади театрального об’єднання «Картелю чотирьох»: творчість 

Шарля Дюлена та Луї Жуве.   
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Основні засади творчого об’єднання «Картелю чотирьох». Творчість Шарля 

Дюлена у театрі Ж. Копо, пізніше у власному театрі «Ательє». Естетичні принципи 

режисера на прикладі постави комедії Марселя Ашара «Чи хочете ви бавитись зі мною?». 

Постави антифашистських п’єс А. Салакру «Земля кругла», Ж.-П. Сартра «Мухи». Творчі 

принципи Луї Жуве. Співпраця режисера із драматургом Жаном Жіроду: постави 

«Троянської війни не буде», «Електра».  

Естетичні засади театрального об’єднання «Картелю чотирьох»: творчість 

Гастона Баті та Жоржа Пітоєва.   
Принципи театру мовчання Гастона Баті. Співпраця із Ф. Жем’є. Постави «Едіп, 

цар Фів» у приміщенні цирку, «Велика пастораль». Творчість Г. Баті у театрі Монпарнас, 

потім у Театрі Комеді Франсез. Творчість Жоржа Пітоєва у Росії, потім у Європі, зокрема 

у Франції. Заснування театру Пітоєва. Естетика постав драматургії А. Чехова, Л. 

Піранделло, Г. Ібсена.  

Театр гротеску Луїджі Піранделло.   
Творчість Луїджі Піранделло, принципи драматичного діалогу, основи комічного, 

викладені у статтях автора. Теорія театру гротеску в есеї Л. Піранделло «Про гумор».  

 

ТЕМА 14. Європейський театр ІІ пол. ХХ ст.  

Екзистенціалізм у Французькій драматургії.   
Формування одного із провідних напрямів французької драматургії ІІ пол. ХХ ст. – 

екзистенціалізму, основні принципи напряму. «Міф про Сізіфа» Альберта Камю як 

маніфест екзистенціалізму. Творчість філософів-екзистенціалістів, драматургів Жана Поля 

Сартра та Альберта Камю.  

Театр абсурду – заснування, основні естетичні принципи, представники.  
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.  

Англійська драматургія 50-60-х рр. ХХ ст. – основні стилістичні та ідейні 

напрямки.  
Джон Осборн – засновник у середовищі англійської драматургії напрямку 

«Сердитих молодих людей». П’єса «Озирнись у гніві» як маніфест цього явища.  

Творчість Гарольда Пінтера – впливи драматургії абсурду та екзистенціалізму.  

Постмодернізм як культурно-мистецьке явище кінця ХХ поч. ХХІ ст. – 

поняття, основні риси, проблематика. Постмодернізм у театрі – поняття 

простдраматичного театру.  
Окреслення явища простмодернізму у світовій культурі та мистецтві, зокрема 

акцент на його проявах у теаральному мистецтві. Загальна характеристика, риси, 

пріоритети, постаті, явища, події.  

Естетичні засади польського режисера Єжи Ґротовського.  
Поняття вбогого театру, розуміння простору, місце актора і глядача у театрі Єжи 

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

Ґротовського).  

Естетичні засади режисера, теоретика театру, театрального діяча Євженіо 

Барби.  
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).  

Театральна практика та сучасні теоретичні напрацювання англійського 

режисера Пітера Брука.  
Початки творчості Пітера Брука, «шекспірівський» етап, захоплення драматургією 

єлизаветинської доби, естетикою «театру жорстокості». Експериментальна діяльність П. 

Брука на базі «Міжнародного центру театральних досліджень» у Парижі. Постанови 

режисера: «Гамлет», «Король Лір», «Вишневий сад». 
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ТЕМА 15. „Суміжні” жанри простдраматичного теару – перформенс, інсталяція, 

хеппенінги, флеш-моб, їхній характер та особливості. Характер критики 

постдраматичного театру. 

 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми розкриваються шляхом практичних занять (60 год.). Для більш ґрунтовного 

оволодіння матеріалом дисципліни, крім аудиторної роботи, значна увага приділяється 

самостійній роботі. Обов’язковою складовою ефективної СРС є стислий конспект у 

вигляді дослівних тематичних виписок із прочитаної літератури та фіксування 

принагідних ідей студента. Для подальшого цитування слід вказувати джерело інформації 

та сторінку. При написанні есе, рефератів, контрольних дослідницьких робіт потрібно, 

наводячи різні точки зору, концепції з того чи іншого приводу, уміти продемонструвати 

свою позицію. У СРС студента також дуже цінується самостійність підбору матеріалу та 

самостійність суджень. Позиція повинна науково формулюватися та обґрунтовуватися. 

Виклад матеріалу повинен бути творчим. СРС відображає постійні навчальні зусилля, 

набуті наукові навички, рівень ерудиції. 

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для 

засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 

разом із навчальним матеріалом, який опрацьовувався на аудиторних заняттях. 

 

ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Формою контролю є залік – у 5 семестрі. Для отримання заліку необхідно пройти 

рубіжні етапи контролю у формі поточних перевірок аудиторної і самостійної роботи, а 

також виконати 2 контрольні роботи. Для тих, хто бажає покращити результат, 

передбачені додаткові бали за участь у конференціях і публікацію тез (10 балів). 

Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п с інд с.р. л п с інд с.р. 

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

                                               І семестр 

Тема 1.  12  4   8 -      

Тема 2.  12  4   8 -      

Тема 3.  12  4   8 -      

Тема 4. 12  4   8 -      

Тема 5. 12  4   8 -      

Тема 6. 12  4   8 -      

Тема 7. 12  4   8 -      

Тема 8. 12  4   8 -      

Тема 9. 12  4   8 -      

Тема 10. 12  4   8 -      

Тема 11. 12  4   8 -      

Тема 12. 12  4   8 -      
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Тема 13. 12  4   8 -      

Тема 14. 12  4   8 -      

Тема 15. 12  4   8 -      

Разом  180  60   120 -      

 

ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

Під час занять необхідно вимкнути звук мобільних телефонів як студентам, так і 

викладачеві. За необхідності студент має спитати дозволу вийти із аудиторії (окрім 

підсумкового контролю).  

Вітається власна думка за темою заняття, аргументоване відстоювання позиції. 

У разі відрядження, хвороби тощо викладач має право перенести заняття на інший 

день або час за попередньою узгодженістю із навчальною частиною і студентами. 

Враховуючи особливості адаптивного карантину, заняття можуть проводитися в 

онлайн режимі.  

ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Пропускати занять без поважних причин недопустимі (причини пропуску мають 

бути поважні і документально аргументовані). Запізнення на заняття не дозволяються. 

Якщо студент пропустив певну тему, він повинен самостійно опрацювати її та на 

наступному занятті відповісти на поставлені за темою запитання. 

Без засвоєння тем, передбачених програмою, і виконання відповідних 

запланованих завдань впродовж семестру студент до підсумкового контролю не 

допускається. 

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх 

доповідях, рефератах тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

допускаються. Якщо під час рубіжного контролю помічено списування, студент втрачає 

право отримати бали за тему. Якщо це відбулось під час заліку — студент отримує тільки 

ті бали, що були зараховані за попередні етапи контролю.  

Корисні посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-

dobrochesnist-325783.html  

РОЗКЛАД КУРСУ 

Дата Тема Вид заняття Зміст Години 
Рубіжний 

контроль 
Деталі 

1 

тижд. 

1 Практичне 

заняття 

 

Організація 

театральних 

видовищ. 

Давньогрецька 

трагедія як 

архетипна основа 

європейського 

театру. 

Давньогрецька 

комедія. Театр 

Давнього Риму. 

4 Усне 

обговорення 

 

Індив

ідуальні 

наукові 

повідомлен-

ня 

https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna-dobrochesnist-325783.html
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2 

тижд. 

2 Практичне 

заняття 

 

Розвиток 

театральної 

культури 

Середньовіччя. 

Основні жанри 

релігійної драми. 

Розвиток 

світського театру.  

4 Усне 

обговорення 

 

Індивідуаль

ні наукові 

повідомлен-

ня 

3 

тижд. 

3 

 

 

 

Практичне 

заняття 

 

 

Епоха 

європейського 

Ренесансу. 

Італійська комедія 

дель арт – витоки, 

особливості 

жанру, впливи на 

розвиток 

європейського 

театру. Іспанська 

ренесансна сцена. 

4 

 

 

 

Усне 

обговорення 

 

 

Індивідуаль

ні наукові 

повідомлен-

ня 

4 

тижд. 

4 Практичне 

заняття 

 

 Англійський 

ренесансний 

театр. Загальна 

характеристика 

творчості 

В.Шекспіра.   

4 

 

 

Усне 

обговорення 

 

Індивідуаль

ні наукові 

повідомлен-

ня 

 

5 

тижд. 

5 Практичне 

заняття 

 

Театр 

французького 

класицизму: 

ідейна основа, 

естетичні 

принципи.  

4 Усне 

обговорення 

Індивідуаль

ні наукові 

повідомлен-

ня 

6 

тижд. 

6 

 

 

 

Практичне 

заняття 

 

 

 

Театр періоду 

Просвітництва у 

Західній Європі. 

Англійська 

драматургія XVIІІ 

ст. Вплив 

просвітницьких 

ідей на 

формування 

жанрової системи. 

Театр 

французького 

Просвітництва.  

4 

 

Усне 

обговорення 

 

 

 

Індивідуаль

ні наукові 

повідомлен-

ня 

 

 

 

7 

тижд. 

7 Практичне 

заняття 

 

Німецький театр 

XVIІІ ст. Й.-В. 

Ґете і німецький 

театр. 

4 Усне 

обговорення 

 

Індивідуаль

ні наукові 

повідомлен-

ня 

8 

тижд. 

8 Практичне 

заняття 

 

 

Французький 

театр на зламі 

XVIII-XIX ст. 

Естетика 

4 

 

 

 

Усне 

обговорення 

 

 

Виконання 

контрольної 

роботи 
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романтичного 

театру. 

  

 

9 

тижд. 

9 Практичне 

заняття 

 

Утвердження 

Романтизму як 

провідного 

художнього 

напряму Англії в 

національній 

культурі початку і 

середини ХІХ ст. 

4 Усне 

обговорення 

Індивідуаль

ні наукові 

повідомлен-

ня 

10 

тижд. 

10 

 

 

Практичне 

заняття 

 

Театральне життя 

Німеччини 

першої половини і 

середини ХІХ ст. 

Театральне 

мистецтво Австрії 

першої половини 

та середини ХІХ 

ст. Академічна 

сценічна школа 

Франції кінця ХІХ 

ст. 

4 

 

 

Усне 

обговорення 

 

 

 

Індивідуаль

ні наукові 

повідомлен-

ня 

 

 

11 

тижд. 

11 Практичне 

заняття 

„Велика 

театральна 

реформа ХХ ст.”: 

поняття, естетичні 

напрямки. 

4 Усне 

обговорення 

Індивідуаль

ні наукові 

повідомлен-

ня 

12 

тижд. 

12 

 

 

 

Практичне 

заняття 

 

 

Європейський 

театр початку ХХ 

ст. Ідеї епохи 

модернізму.  

4 

 

 

 

Усне 

обговорення 

 

 

 

Індивідуаль

ні наукові 

повідомлен-

ня 

13 

тижд. 

13 Практичне 

заняття 

 

Театр Європи та 

США (від 1914 р. 

– ІІ пол. ХХ ст.)   

4 

 

Усне 

обговорення 

 

Індивідуаль

ні наукові 

повідомлен-

ня 

14 

тижд. 

14 

 

 

 

Практичне 

заняття 

 

Європейський 

театр ІІ пол. ХХ 

ст. 

4 

 

 

Усне 

обговорення 

Індивідуаль

ні наукові 

повідомлен-

ня 
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15 

тижд. 

15 Практичне 

заняття 

 

„Суміжні” жанри 

постдраматичного 

теару – 

перформенс, 

інсталяція, 

хеппенінги, флеш-

моб, їхній 

характер та 

особливості. 

Характер критики 

постдраматичного 

театру. 

4 

 

 

 

 

Усне 

обговорення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання 

контрольної 

роботи 

     Модульний 

контроль 

 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота Підсум-

ковий 

модуль-

ний 

конт-

роль 

Загальна 

сума 

балів 
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 СРС 

ІНД

З1 

Т 1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т 11 Т12 Т13 Т14 Т15  

5 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5  

 

10 

 

 

10 40 40 100 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ (ЗАЛІКУ) 

А 10 Студент показав переконливе володіння матеріалом усіх тем курсу, не 

допустив жодної фактичної помилки. Відмінно розуміє логіку розвитку 

періодів, чудово орієнтується в хронології подій. Знає внесок виданих 

представників в історію вітчизняного та світового театру і драматургії. 

В 9-8 Студент показав достатнє володіння матеріалом усіх тем курсу, 

допустив одну-дві фактичні помилки. Добре розуміє логіку розвитку 

періодів, орієнтується в хронології подій. Знає внесок виданих 

представників в історію вітчизняного та світового театру і драматургії. 

С 7-6 Студент показав не достатнє володіння матеріалом усіх тем курсу, 

допустив кілька фактичних помилок. Добре розуміє логіку розвитку 

періодів, достатньо орієнтується в хронології подій. Знає внесок 

окремих представників в історію вітчизняного та світового театру і 

драматургії. 

D 5-4 Студент в принципі володіє основним матеріалом курсу, але не 

достатньо розуміє логіку розвитку періодів, відсутня достатня 

                                                 
1 Ці бали у заліково-екзаменаційній документації розподіляються між першим і другим модулем, 

максимальна кількість яких не може перевищувати 45. 
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орієнтація в хронології подій. Погано знає здобутки видатних 

представників вітчизняного та світового театру і драматургії. 

Е 3 Студент недостатньо оволодів матеріалом курсу. Погано розуміє логіку 

розвитку періодів, не орієнтується в хронології подій. 

FX 2 Студент майже не володіє матеріалом курсу. Не розуміє логіку 

розвитку періодів, не орієнтується в хронології подій 

F 1 Студент взагалі не володіє матеріалом курсу. Геть не розуміє логіки 

розвитку періодів, не орієнтується в хронології подій. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 - 100 A відмінно 

зараховано 

85 - 89 B добре 

75 - 84 C 

65 - 74 D задовільно 

60 - 64 E 

35 - 59 FX незадовільно  

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано  

з можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F незадовільно  

з обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано  

з обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

   

Приблизна тематика індивідуальних завдань  

 

1. Новий театральний стиль: Саксо-Майнінґенська трупа. 

2. Внесок Ібсена в реалізм  

3. Внесок Стріндберґа в реалізм 

4. Реалізм у Німеччині: Брам і Гауптман 

5. Реалізм у Британії: Арчер і Ґрайн 

6. Бернард Шоу. Його внесок у реалізм 

7. Реалізм у Росії: Немирович-Данченко Станіславський і МХАТ 

8. Драматургія А. Чехова на українському кону в інтертекстуальних звʼязках із світовим 

сценічним простором 

9. Конфлікти в Дубліні: ірландський драматичний рух 

10. Реалізм в Америці: від Беласко до “методу” 

11. Реалізм в Америці: ранні періоди 

12. Реалізм в Америці: Вільямс та Міллер 

13. Новий реалізм у Великобританії: від 1956 р. до сьогодні 

14. Символізм у драматургії 

15. Символіcтичний театр: Аппіа і сценічне світло 

16. Символістичний театр: Крейґ і сценографія 
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17. Драматургія символістів: від Ібсена до Метерлінка та Люнє-По 

18. Дадаїзм та сюрреалізм у Франції: від Тзара до Кокто 

19. Англомовна символістична драматургія: Йєтс та японський театр Но 

20. Англомовна символістична драматургія: Еліот та релігійна драма 

21. Піранделло і teatro grottesco 

22. Лесь Курбас і український модернізм 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

На заняттях викладач може рекомендувати додаткові джерела інформації. 

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. Паві. П. Словник театру. / За ред. В.Клековкіна. – Львів, 2006.  

4. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей/Переклад з польської. – Львів, 

2013. – 204 с.  

5. Макс Райнгардт: Я лише театроман / Переклад з німецької. – Львів. - ЛНУ ім. І. 

Франка, 2015. 184 с  

 

Додаткова: 
1. Габлевич М. Світло Шекспірового храму: Статті. Переклади. –Дрогобич: КОЛО, 

2016. – С. 446.  

2. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. -3-е изд., 

испр. – М.: Просвещение, 1988.  

3. История зарубежного театра. / Под общ. ред. проф. Г.Н.Бояджиева. –Ч.1. и 2. –

М.,1972.  

4. История западноевропейского театра. / Под общ. ред. С.С.Мокульского. –Т.2.-

М.,1956-1957.  

5. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. -3-е изд., 

испр. – М.: Просвещение, 1988.  

8. Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство ХIХ века. / Библиотека 

гуманитарного университета. – СПб, 2002.  

9.Лессінг Г.-Э. Гамбургская драматургия. – М., 1935.   

10.Минц Н. В. Театральние коллекции Франции. – М., 1989.  

11.Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей/Переклад з польської. – Львів, 

2013. – 204 с.  

12.Макс Райнгардт: Я лише театроман/ Переклад з німецької. – Львів. - ЛНУ ім. І. 

Франка, 2015. 184 с.    

13. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина ХХ века. Хрестоматия. / 

Под. ред. Л. И. Гительмана. – Санкт-Петербург, 2004.  

14. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. – В. 3 кн. – 

Львів, 2003.  

15.Гительман Л. И. Зарубежное актерское искусство ХIХ века. / Библиотека 

гуманитарного университета. – СПб, 2002.  

16. Баллоні Н. Ф. Піранделло у пошуках українського театру. // Піранделло Л. 

П’єси/Оповідання. – ВНТЛ-Класика, 2006.  

17. Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. – ЛНУ ім. 

І. Франка, 2005.  

18. Ґротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер. – Львів. UPD: 

http://1576.ua/books/7347. 



 18 

19.Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. – В. 3 кн. – 

Львів, 2003.  

20.Арто А. Театр и его Двойник. М.; СПб., 2000.  

21. Aufbruch zu neuen Welten. Theatralität an der Jahrtausendwende (Michael Hüttler, 

Susanne Schwinghammer, Monika Wagner), IKO Verlag für Interkulturelle Kommunikation, 

нім. мовою, 2000, https://www.univie.ac.at/theaterethnologie/gte_buc... 

22. Whatever you want (Michael Billington), The Guardian, англ. мовою, 

2001, https://www.theguardian.com/culture/2001/sep/21/21... 

23. Virtual Theatres: An Introduction (Gabriella Giannachi), Рутледж, англ. мовою, 

2004, https://www.questia.com/read/108028031/virtual-the... 

24. Theater of Potentiality. Communicability and the political in contemporary 

performance practice (Nikolaus Müller-Schöll), International Federation for Theatre Research, 

том 29, вип. 1, березень 2004, с. 42–56), нім. мовою, 

2004, https://www.academia.edu/26472801/Theater_of_Poten...  

25. Postdramatisches Theater (Hans-Thies Lehmann), Verlag Der Autoren; Neuauflage, 

unveränderter Nachdruck. edition (september 1, 2005), нім. мовою, 

2005, https://www.amazon.com/Postdramatisches-Theater-Ha... 

 

Інформаційні ресурси 
1. Бібліотека Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

2. Харківська міська спеціалізована музично-театральна бібліотека імені 

К. С. Станіславського 

3. Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка 

4. Інтернет-ресурси: 

- Наукові журнали видавництва Оксфордського университету (Oxford University 

Press): http://www.oupjournals.org/  

- SpringerLink http://www.springerlink.com  

- Athena http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html 

- Bartleby Library: Great Books Online http://www.bartleby.com   

- Bibliomania http://www.bibliomania.com/    

- Online Books Page http://onlinebooks.library.upenn.edu/   

Project Gutenberg http://www.gutenberg.net/      

https://www.univie.ac.at/theaterethnologie/gte_buchsite%201.Huettler.html
https://www.theguardian.com/culture/2001/sep/21/21stcenturyarts.artsfeatures1
https://www.questia.com/read/108028031/virtual-theatres-an-introduction
https://www.academia.edu/26472801/Theater_of_Potentiality._Communicability_and_the_political_in_contemporary_performance_practice
https://www.amazon.com/Postdramatisches-Theater-Hans-Thies-Lehmann/dp/3886612848
http://www.oupjournals.org/
http://www.springerlink.com/
http://un2sg4.unige.ch/athena/html/athome.html
http://www.bartleby.com/
http://www.bibliomania.com/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/
http://www.gutenberg.net/

