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   1. Анотація навчальної дисципліни: Програма вивчення навчальної дисципліни «Історія 

театру» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр» галузі 02 

«Культура і мистецтво», напряму 026   «Cценічне мистецтво». 

 Дисципліна «Історія театру»  є  одним із  основних курсів фахової підготовки бакалаврів 

режисерів та акторів.   

         Взаємозв’язок з нормативними та вибірковими дисциплінами: «Майстерність актора», 

«Режисура», «Основи теорії драми», «Етика та естетика«», «Розвиток естрадного мистецтва» та ін.   

  .  Програма навчальної дисципліни складається з одного розділу і передбачає тематику 

лекційних, практичних, семінарських занять та самостійної роботи  здобувачів-бакалаврів на 1 

курсі. 

2. Мета дисципліни  –  освоєння здобувачами вищої освіти теоретичних та практичних 

компетенцій  з історії театру, поглиблення уявлення  здобувачів про багатоманітність засобів 

вираження духовного світу людини, розвинення їх художньо-естетичних смаків у процесі 

сприйняття вистави, розуміння мови  театрального мистецтва, ознайомлення  здобувачів з 

основними законами драматургії і сцени. 

3. Завдання :  

1. Вивчення історико-еволюційний шляху  розвитку зарубіжного театру. 

2. Ознайомлення з основними етапами розвитку театру, видатними класичними виставами 

та знаковими творами сучасної сцени. 

3. Засвоєння основних напрямів зарубіжного театрального мистецтва у різні художньо-

естетичні епохи, усвідомлення тенденцій сучасного театрального руху та специфіки художньої 

мови театрального мистецтва. 

4. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати  історичні  етапи  розвитку світового театру, творчість провідних майстрів світового 

театру в певний історичний період, визначення ролі їх художньо-естетичного доробку у 

загальнолюдській скарбниці духовних цінностей. 

2. Вміти  орієнтуватися в історичному поступі театрального  процесу, розрізняти театральні 

системи, оцінювати й аналізувати  сценічну виставу, вести аргументовану дискусію з питань   

сучасного  театрального процесу, творчо використовувати набуті знання та естетичний досвід у 

подальшій професійній діяльності. 

3.Володіти елементарними навичками щодо розуміння еволюційного шляху театру та 

драматургії, основних театральних термінів і понять для подальшого застосування у  професійній 

діяльності при роботі над сценічним твором.  

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 4.1 4.2 

ФК 6. Здатність володіти сучасними принципами та методами 

постановочної сценічної діяльності для постановки видовищних 

сценічних творів. 

  ОНД 

1.09 
  

ФК 8. Використання професійно-профільованих знань та 

навичок при вихованні та навчанні режисерів у процесі 

формування естетичних поглядів, тенденцій та художніх смаків; 

у сценічній, педагогічній, науково-дослідницькій роботі. 

  ОНД 

1.09 
  

ФК 10. Здатність визначення культурно-мистецьких явищ та 

виявлення закономірностей розвитку сценічних видовищних 

мистецтв. 

  ОНД 

1.09 
  

ФК 14. Здатність до творчої реалізації набутих знань та умінь у 

професійній діяльності як режисера на високому 

інтелектуальному та мистецькому рівні. 

  ОНД 

1.09 
  

ФК 16. Набуття та володіння знаннями для викладання 

професійно-орієнтованих (з історії, теорії та практики режисури, 

  ОНД 

1.09 
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акторської майстерності) дисциплін у середніх та середньо-

спеціальних навчальних закладах, технікумах, училищах та 

коледжах мистецького профілю. 

ФК 17. Здатність до застосування знань з теорії драми, історії 

театру, історії матеріальної культури, костюму та побуту, 

фольклору та етнографії, історії музики та образотворчого 

мистецтва, кіно- та телемистецтва, інших видовищних мистецтв 

для творчої та виробничої сценічної діяльності. 

  ОНД 

1.09 
  

ПРН 5. Уміти здійснювати професіональну діяльність на 

високому інтелектуальному рівні з урахуванням світових 

досягнень в галузі сценічного та театрального мистецтва.  

  ОНД 

1.09 
  

ПРН 11. Приймати рішення у складних напрямах розвитку 

естрадної і театральної культури; вільно застосовувати основні 

принципи творчого розвитку сценічного мистецтва, 

намагаючись впливати на соціокультурні зміни. 

  ОНД 

1.09 
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                                                                                                                                       Додаток  №3                     

6.Схема формування оцінки (згідно  п.7 «Положення про організацію освітнього процессу 

в НАКККіМ» від 16 грудня 2015 р.) 

 

6.1  Форми оцінювання здобувачів: 

- семестрове оцінювання: 
1. Лекційні  заняття ЗР1*  — 1 бал/ 2 бали**. 
2. Практичні заняття ЗР1:— 1бал/ 7 балів. 
3. Самостйна робота ЗР-1: -  1 бал/ 8 балів. 
4. Залікове заняття: ЗР- 1 -   максимум - 20 балів. 

* ЗР – змістовий розділ. 

**  максимальний  бал/  пороговий бал для отримання позитивної оцінки з 
відповідної форми контролю. 

- підсумкове оцінювання:   екзамен (1 семестр). 

 

6.2 Організація оцінювання: 
Контроль за якістю навчання здобувача здійснюється за 100-бальною 

системою. Загальну кількість балів здобувача формують семестрові бали, 

отримані з усіх тем змістових розділів (бали, отримані за контрольні роботи (у 

формі письмового аналізу), експрес-опитування  тощо; бали, отримані за 

виконання  самостійних завдань; бали, отримані за роботу на практичних 

заняттях (семінарських заняттях), а також бали, які отримані за підсумкову 

роботу (екзамен). 

Екзаменаційні питання, перелік самостійних завдань, завдання підсумкової 

контрольної роботи є складовою у Навчально-методичному  комплексі  з даної дисципліни. 

Зміст курсу поділений на  1  змістовний розділ (семестри). Цей змістовний 

розділ включає в себе   лекції,  практичні,  самостійну роботу здобувачів, які 

завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу 

відповідної частини курсу.  

До  Розділу 1 (ЗР1) входять теми 1 - 8.  

  

Змістовний розділ 1 

 
Підсумкова робота /екзамен 

80 залікових балів 1 
(максимум)  

Самостійна Лекційні заняття Практичні  заняття  
Робота    

(виконання 8  занять х 2  = 16 балів 8 занять х 7 = 56 балів 20 балів 

індивідуального   (максимум) 

завдання)    

8 16 56 20 
(максимум) (максимум) (максимум)  

 

        Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку чи екзамену) є отримання 

здобувачем під час семестрового оцінювання не менше ніж 40 балів (критично-
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розрахунковий мінімум). При цьому обов’язковим є успішне  виконання 

практичних робіт, виступи на семінарських заняттях та виконання самостійних  

робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни. 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість 

балів 

Підсумкова 
робота / залік  та іспит 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 40 20 60 

Максимум 80 20 100 

 

У випадку відсутності здобувача-бакалавра з поважних причин 

відпрацювання та перездачі контрольних робіт здійснюються у відповідності до 

«Положення про організацію освітнього процесу у НАКККіМ» від 16 грудня 

2015 р. 

 Залік виставляється за результатами роботи  впродовж усього семестру.  

 Здобувачі-бакалаври, які  набрали протягом семестру менше 60 балів 

обов’язково складають залік.      

Екзамен  виставляється за результатами роботи здобувача-бакалавра 

впродовж усього навчального року.  Здобувач, який набрав суму залікових балів 

(90), має право отримати підсумкову  оцінку без опитування чи виконання  

екзаменаційного  завдання за результатами контролю. Здобувачі, які  набрали 

протягом семестру менше 90 балів, обов’язково складають екзамен. 

Присутність всіх  здобувачів  вищої освіти на диференційному заліку та 

екзамені є  обов'язковим. 

6.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 74-89 

Задовільно / Satisfactory 60-73 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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                                                                                                                                        Додаток № 4                         

7. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний  план  ____________  занять 

№ 

п/

п 

Номер і назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
семінари/ 

практичні/  
Самостійна 

робота 

 1. Античний театр 2         2  7 

2 Театр Середньовіччя 2         2 7 

3 Театр епохи Відродження 2         2 7 

4 Театр французького класицизму 2         2 7 

5 Театр Просвітництва 2         2 7 

6 Театр ХIХ ст. 2         2 7 

7 Театр ХХ ст. 2         2 8 

8 Театр ХХ  – поч. ХХI ст. 2         2 8 

 Разом за 1 семестр                                                            16 16 58 

 ВСЬОГО1 90 год. 16 16 58 
*  
Загальний обсяг  90_ год.2, в тому числі : 

Лекцій – _16___ год. 

Семінари –  16  год. 

Практичні заняття - ____ год. 

Лабораторні заняття - ____ год. 

Тренінги - ____ год. 

Консультації - _2__ год. 

Самостійна робота - ____ год. 

 

 
  
 

 

                                                                                                                                                                                           

8. Рекомендовані джерела3: 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни: 

 

1.Зайцева І.Є. До питання інтерпретації як складової сучасного театрального процесу /Зб.  

наукових праць Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХI століття : творчі 

діалоги /Упор.,наук. ред., відп. за вип. : С.Садовенко. Київ: НАКККіМ, 2020.С.80 –84. 

2. 3..Зайцева І.Є Вічна легенда Notre-Dame de Paris, або неземне кохання Квазімодо. Всесвітня 

література у школах України (щомісячний науково-методичний журнал). 2016. № 12(426).С.19- 

23. 

3. Зайцева І.Є. «Лицар Сумного Образу» в жанрі «мюзикл». Актуальні проблеми історії, теорії та 

практики художньої культури. Київ: Міленіум, 2017. № 39. С. 98 –107. 

4.Зайцева І.Є Пробудження Галатеї. Парадоксаліст Б. Шоу в жанрі мюзиклу. Всесвітня 

література у школах України (щомісячний науково-методичний журнал). 2017. № 4 ( ).С.23-26. 

5. Зайцева І.Є. Сучасна драматургія та театр на шляху творчих пошуків. Теорія мистецтва та 

концепція збереження культурної спадщини. Сучасні напрями дизайну та архітектури:  І 

 

  

                                         
1  У робочій програмі навчальної дисципліни для лекційних, семінарських, практичних і 

лабораторних занять зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час тривалості пари). 
2  Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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Міжнародна наукова конференція / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: 

Європейська наукова платформа, 2021.С 36 –39. 

 

                                                    Основна: 

 

1. Дмитрова Людмила. З історії всесвітнього театру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.twirpx.com/file/2337489/ (дата звернення 06.06.2021). – Заголовок з екрану. 

2. Клековкін О. Античний театр: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів 

мистецтв і культури. Видання друге, доповнене і перероблене / Наук. ред. Р. Я. Пилипчук. 

Київ: АртЕк, 2007. 320 с. 

3. Клековкін О.Ю.  Mise en scene: Ідеї. Концепції. Напрями/ Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ 

України. Київ: Видавництво «Фенікс», 2017. 800 с. 

4. Клековкін О.Ю Сакральний театр: Генеза. Форми.Поетика. (Структурно-типологічне 

дослідження): Монографія. Київ: Київський державний інститут театрального мистецтва ім. 

І. К. Карпенка-Карого, 2002. 272 с. 

5. Клековкін  О. Ю. Theatrica. Лексикон [Електронна копія] /  Нац. акад. мистецтв України, Ін-

т пробл. сучас. мистецтва. Електрон. текст. дані.  Київ : Фенікс, 2012 (Київ: НБУ ім. 

Ярослава Мудрого, 2017).  Бібліогр. в підрядк. прим. 

6. Лідер Д. Театр для себе. Київ: Факт, 2004. 104 с. 

7. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей / Problemy teorii dramatu i teatru. Tom 1. 

Dramat. Tom 2. Teatr. Wybór i opracovanie Janusz Degler. Wrocław, 2003. Переклад з пол. 

Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 204 с. 

 

Додаткова: 

1. Паві П. Словник театру. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 640 с 

 

9. Додаткові інформаційні ресурси: 

1. Американська література. URL: http://american-lit.niv.ru/ 

 

 

 

Внесено  

Керівником служби моніторингу забезпечення   

якості освіти та академічної доброчесності                                               О.В.Фоменко  
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