
Театр – явище світової 
культури

(до Міжнародного дня театру)



Весна… Час пробудження природи, людських
думок і почуттів. Душа людини прагне
яскравих вражень, видовищ, естетичної
насолоди. Задовольнити ці потреби покликаний
театр.
Щорічно 27 березня святкується Міжнародний
день театру. Це не просто професійне свято
майстрів сцени, це свято мільйонів
шанувальників цього жанру мистецтва.

Що “світ – театр”,  ми знаємо не з 
преси,
Що ми актори – теж не новина…
Саме життя для всіх нас пише п’єси,
Де кожна дійова особа - головна!



Теа́тр (від фр. théâtre —
«місце видовища») — вид
сценічного мистецтва, що
відображає життя в
сценічній дії, яку виконують
актори перед глядачами.

Що таке 
театр?





У 1882 році в Єлисаветграді Марко Лукич 
Кропивницький утворив професійний 
український театр – Театр Корифеїв. 

Ворожейкіна О. М. 

Театр для малюків [Текст] : початкова школа : [посібник]. – Х. : Основа, 2010. – 207, [1] c. – ( Шкільний 
театр). 



Троїцький народний
будинок (м. Київ) у
якому з 1907 року діяв
перший український
стаціонарний театр.

Єлисаветградський 
драматичний 
театр



Це був театр, який
підніс національне
сценічне мистецтво на
найвищий щабель
європейської та світової
культури.

Волошин, И. А.
Панас Карпович Саксаганский [Текст] :
народный артист СССР / И. А.
Волошин. - Київ : Держ. вид-во
образотворчого мистецтва і муз.
літератури УРСР, 1960. - 46, [2] c.



К. Станіславський: "Такі
українські актори, як
Кропивницький,
Заньковецька,
Саксаганський, Садовський
— блискуча плеяда
майстрів української
сцени, ввійшли золотими
літерами на скрижалі
історії світового
мистецтва…"

Василько В. С.
Микола Садовський та його театр
[Текст]. – Київ : Держ. вид-во
образотворчого мистецтва і муз.
літератури УРСР, 1962. – 194, [2] c.



Види театрального 
мистецтва

 Драматичний  театр
 Оперний театр
 Театр балету
 Театр опери і балету
 Театр пантоміми
 Ляльковий театр
 Театр тіней



У 1917 р. в
українському театрі
назрів мистецький
бунт, який здійснив
Лесь Курбас та
керований ним
Молодий театр,
орієнтований на
світову класику,
сучасну європейську
драму.

Українська та зарубіжна культура [Текст] :
навч. посібник : рек. МОН України для студ.
ВНЗ / М. М. Закович, І. А. Зазюн, О. М.
Семашко [та ін.] ; за ред. М. М. Заковича. -
3-тє вид., випр. і допов. - К. : Знання, 2002. -
557, [2] с.



 Драматичний театр



Автор книги в
захоплюючій формі
знайомить читачів з
основами мистецтва
драматичного театру,
розширює їх уявлення
про цей складний вид
мистецтва.
Книга знайомить з
основами театрального
мистецтва - співвідно-
шенням п’єси і вистави,
роллю в театрі актора,
режисера, сценографа,
костюмера, гримера,
роллю музики в
драматичному спек-
таклі.

Брудный Д. Л.
Беседы о театре [Текст] : пособие
для учащихся национальных школ
РСФСР : рек. М-вом просвещения
РСФСР. – Л. : Просвещение, 1983.
– 57, [3] c.



Театр є синтезом 
різних мистецтв: 

літератури, 
образотворчого 
мистецтва та 

музики.



Грум-Гржимайло Т. Н.
Музыка и драма [Текст]. – М. : 
Знание, 1975. – 45, [3] c.

Агишева, Н. Д.
В театр приходит режиссер [Текст] /

Н. Д. Агишева. - М. : Знание, 1987. -
47, [1] c.



Шекспір визнаний найвидатнішим
англійським драматургом всіх часів.
Він - автор 17 комедій, 10 хронік, 11
трагедій, 5 поем і циклу з 154
сонетів. Виступав у театрі «Глобус».

Театр "Глобус" –
сучасна реконструкція



Агишева, Н. Д.
Искусство представляет
молодых [Текст] / Нина
Агишева. - М. : Знание, 1984. -
60, [3] c.

Гордеева, М. И.
Театральная Америка в преддверии 

80-х [Текст] : [американский театр 70-х 
годов] / М. И. Гордеева. - М. : Знание, 
1979. - 47, [1] c. 



 Оперний театр



Іванова І. Л., Куколь Г. В., Черкашина М. Р.
Історія опери [Текст] : Західна Європа. XVII-
XIX століття : навч. посіб. : доп МО України /
за ред. Марини Черкашиної ; Міжнародний
фонд "Відродження", Програма
"Трансформація освіти в Україні". – Київ :
Заповіт, 1998. – 383, [1] c.



.

Національний академічний
театр опери і балету
України ім. Т.Г. Шевченко

Одеський національний
академічний театр опери
та балету

Львівський національний
академічний театр опери та
балету імені Соломії
Крушельницької



 Театр балету

Яртись А. В., Шендрик С. М.,
Черепанова С. О., Мельник В. П.,
Кашуба М. В., Ярошенко Т. М.,
Богуцький С. Т.
Лекції з історії світової та вітчизняної
культури [Текст] : [навч. посіб.] : рек. МОН
України як навч. посіб. для студ. ВНЗ / за
ред. А. В. Яртися, В. П. Мельника. – Вид.
2-ге, переробл. і допов. – Львів : Світ,
2005. – 566, [2] с.



Абрамович, С. Д.
Світова та українська культура

[Текст] : рек. МОН України як навч.
посібник для студентів ВНЗ / С. Д.
Абрамович, М. Ю. Чікарькова. - Львів
: Світ, 2004. - 342, [1] c.

“Шекспір сказав: “Світ
— театр і ми всі в
ньому актори”. А
Сковорода ще
доповнив, сказав: “І
кожен грає ту роль, на
яку його поставили”. Я
думаю, це правильно.”

Богдан Ступка



 Театр пантоміми



Грим [Текст] : навч.-методичний
посібник / МОН України, Уманський
держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ф-т
мистецтв, Каф. хореографії та
художньої культури ; уклад. Л. Ю.
Гекалюк ; [рец. Л. М. Андрощук, О. Я.
Музика]. – Умань : Жовтий О. О., 2015. –
120 с. : фотоіл. – с. 118-119

Все те, що почуває
наша душа у вигляді
неясних відчуттів,
театр підносить нам
у гучних словах і
яскравих образах, сила
яких вражає нас.

Шиллер Ф.



Барнич М. М.
Майстерність актора: техніка "обману"
[Текст] : навч. посібник з майстерності
актора : (лекції та практичні заняття). –
Вид.2-ге, випр. та допов. – К. : Ліра-К,
2016. – 303, [1] c. : фотоіл. – ( Серія
книг "Нова енергія професіоналів"). –
с. 300-301.

У книзі розглядається
природа акторського
почуття та механізм
його штучного збудження,
подаються вправи для
створення життя в ролі.
Посібник буде корисним
для всіх, хто цікавиться
мистецтвом акторського
перевтілення.



 Ляльковий театр



У посібнику
вміщено програму,
конспекти занять
по ознайомленню
дітей з театром,
казки для показу
вистави в
дитячому театрі,
рухливі ігри за
мотивами казок.

Гаврилюк С. М. 
Театр для дітей [Текст] : навч. посіб.
: рек. МОН України як навч. посібник
для студ. ВНЗ. – 2-ге вид. допов. –
Умань : Візаві : Сочінський, 2011. –
167, [1] c.



Ворожейкіна О. М.
Театр для малюків [Текст] : початкова 
школа : [посібник]. – Х. : Основа, 2010. –
207, [1] c. – ( Шкільний театр).



Бояджиев Г. Н.
От Софокла до Брехта
за сорок театральных
вечеров [Текст]. – М. :
Просвещение, 1969. –
350, [2] c.



 Театр тіней



Брук П.
Жодних секретів [Текст] : думки
про акторську майстерність і
театр. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана
Франка, 2005. – 133, [3] с.

«Жодних секретів»
— книга, у якій
автор прискіпливо
розглядає сутність
творчості актора
та режисера,
підносить на філо-
софський рівень
розуміння театру
як соціальне,
культурне явище.



Часом від
природної гри та
щирості актора,
його здатності
відгукнутися на
навколишній світ,
переживати його,
залежать подальші
позитивні зміни в
характері та
житті вдячних
глядачів.

Ершов, П. М.
Технология актерского искусства

[Текст] : очерки / П. М. Ершов ; под.
ред. Б. И. Ростоцкого. - М. : ВТО,
1959. - 306, [2] c.



« Моєю мрією є те, щоб
український театр і кіно
були знані в усьому світі.
Вірю, що так і буде. І я
щасливий , що хоч трішки
можу цьому допомогти».

Богдан Ступка
(1941-2012р.) 


