




 

ВСТУП 

1. Мета дисципліни – забезпечення стійкої системи знань про специфіку історії театру 
і кіно, що дозволить студентам розуміти універсалії мистецьких засад театрального й 
кіномистецтва, та вільно орієнтуватися в реальних процесах еволюційного розвитку 
вищезгаданих дисциплін. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати основні етапи та 

характеристики історико-культурного процесу; основні культурологічні поняття та 
категорії;  

2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ у 
мистецтві кіно й театру, прогнозувати перспективи їх розвитку з урахуванням 
особливостей перебігу культурних процесів в умовах сучасного світу;  

3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; критичного ставлення та прогнозування стосовно  культурно-
мистецьких подій та явищ; використання іншомовних фахових культурологічних 
інформативних джерел. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Історія театру і кіно» належить до 
переліку  обов’язкових дисциплін та викладається у І семестрі. Навчальна дисципліна 
знайомить студентів із основами історії театрального та кіномистецтва,   ґенезою 
світового театру й кінематографу. Визначається місце й значення кіномистецтва у 
світовій культурі, з’ясовуються особливості розвитку театру. Досліджуються 
особливості історичного та соціального контексту культури Західної та Східної Європи, 
що дає змогу визначити стилі і напрямки мистецьких тенденцій.  Розглядаються 
особливості формування та розвитку вітчизняного  театру і кіно у контексті 
європейських мистецьких тенденцій.. Пояснюється особливість формування театру у 
країнах Сходу, взаємовплив культури Заходу й Сходу, характерний для сьогодення. 
Розглядаються найновіші течії та експериментальні школи у театральному мистецтві 
останнього століття, визначаються основні тенденції сучасного мистецтва кіно. 
Приділяється увага періоду театрального Відродження у мистецтві  України, 
з’ясовується місце та значення сучасного українського кінематографу. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам цілісну систему знань про історію 
театру та кіно, ознайомити з періодизацією розвитку європейського та вітчизняного 
театрального й кіномистецтва, визначити особливості формування театральної 
вистави та кінострічки через поняття «художній образ». В результаті навчання 
студенти мають не лише продемонструвати масив теоретичних знань, але й засвоїти та 
вміти використовувати їх для визначення сучасних проблем та перспектив 
культурологічних особливостей країн світу у аспекті театрального та кіномистецтва.  

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 



ФК 2. Здатність визначати ступінь цінності та унікальності об’єктів культури у українському 

та міжнародному контекстах. 

ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури (писемні, речові, візуальні) з 

урахуванням різних контекстів (історичного, соціального, антропологічного, політичного, 

релігійного, екологічного тощо).  

ФК 5. Здатність використовувати різноманітні джерела інформації та методологічний апарат 

культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства.  

 

5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 4. 

автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

  Періодизацію розвитку театру у 
Європі та Україні, особливості  
мистецтва театру як синтетичного та 
колективного,   визначення 
драматургічного театру. 

Лекція іспит 5 

1

1.2 

джерела та розвиток античного 
театру, особливості еволюції 
театрального мистецтва Європи.  

Семінар Усна доповідь, 

іспит 

5 

1

1.3 

основні тенденції, характерні для 
театру країн Сходу. 

Лекція, 

самостійна робота 

Презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

5 

1

1.4 

передумови й винаходи, що сприяли 
виникненню кінематографу. Доба 
модернізму у кіно Європи. 
Українське кіно початку ХХ століття 
в соціокультурній динаміці 

Лекція 

самостійна робота 

Письмова 

творча робота 

6 

1

1.5 

розмаїття шкіл та напрямків у 
світовому кінематографі другої 
половини ХХ століття. 

Семінар, 

самостійна робота 

Усна доповідь, 

письмова творча 

робота, іспит 

5 

1

1.6 

особливості розвитку сучасного 
мистецтва театру і кіно, «художній 
образ» як складова театрального й 
кіномистецтва. Українське кіно й 
театр сьогодення. 

Лекції, 

семінари, самостійна 
робота 

Усні доповіді,  

презентація 
самостійного 

дослідження  

14 

 Вміти:    

2

2.1 
демонструвати знання 
спеціалізованої літератури  до 
курсу «історія театру і кіно» 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

5 

2

2.2 
пояснювати основні етапи 
розвитку театру і кіно в  Європі та 
Україні відносно еволюції 
культурологічних процесів 

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження, 

іспит 

10 

2

2.3 
здійснювати дослідження Самостійна робота презентація 

самостійного 

10 



основних тенденцій розвитку 
театрального й кіномистецтва 
відносно певного періоду або 
регіону  

дослідження 

1

2.4 
орієнтуватися у специфічних 
ознаках та характеристиках 
театрального й кіномистецтва,  

Семінар, 

Самостійна робота 

Усні доповіді,  

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

1

2.5 
виявляти основні тенденції у 
розвитку сучасного театру і кіно, 
формулювати власну позицію по 
відношенню до театральних 
вистав та кінострічок,. 
переглянутих самостійно 

Семінари, 

Самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

письмові творчі 

роботи 

5 

2

2.6 
основні положення у організації 
та управлінні театральними та 
кіноструктурами ,матеріально-
технічне забезпечення 
театральних установ і кіностудій.  

Самостійна робота письмова творча 

робота 

5 

 комунікація:    

3

3.1 

використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних інтернет-ресурсів, 
читання новітньої 
культурологічної літератури в 
підготовці до семінарських занять 
та написання самостійних робіт; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді 3 

3

3.2 

презентувати результати 
проведених досліджень у царині 
історії театру і кіно та здійсненої 
самостійної роботи у вигляді 
доповідей, повідомлень, есе, 
презентацій, конспектів; 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження,  

3 

2

3.3 

вести полеміку стосовно  
сучасних проблем і перспектив у 
театрі й кіно , опираючись на 
морально – філософську складову 
питання. 

Семінари Дискусії 3 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу до 
курсу, володіти методами 
обробки, аналізу та синтезу 
наукової інформації 

Самостійна робота презентація 

самостійного 

дослідження 

2 

4

4.2 

виконувати завдання, пов’язані з 
науковими дослідженнями у 
царині мистецтва театру і кіно 

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

5 

4

4.3 

нести відповідальність за 
достовірність та політико-

Семінари, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

дискусії, 

4 



ідеологічну незаангажованість 
проведених досліджень. 

презентація 

самостійного 

дослідження 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

2
.6

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

ПРН 5. Збирати, упорядковувати та аналізувати 

інформацію щодо культурних явищ, подій та історико-

культурних процесів. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+ 

+

+ 

+

+ 
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+

+ 

+

+ 

 

ПРН 6. Виявляти, перевіряти та узагальнювати 

інформацію щодо різноманітних контекстів культурної 

практики, визначати ступінь їх актуальності із 

застосуванням релевантних джерел, інформаційних, 

комунікативних засобів та візуальних технологій. 

    

  

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 
+  

 

 
+

+ 

+

+ 

ПРН 7. Розуміти чинники культурної динаміки, 

принципи періодизації культурних процесів, їх специфічні 

риси та характеристики. 

+ + + + 

 + 

+ 

 

+ 
+

+ 

+

+ 
+ 

+  

  

 
+

+ 

  

ПРН 8. Інтерпретувати культурні джерела (речові, 

друковані, візуальні, художні) з використанням 

спеціальної літератури та визначених методик, 

аргументовано викладати умовиводи щодо їх змісту. 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ +

+ 
+ 

+

+ 

+

+ 

+ + 

+

+ 
 

+

+ 

 

+

+ 

  

ПРН  10. Розпізнавати та класифікувати різні типи 

культурних продуктів, визначати їх якісні характеристики 

на основі комплексного аналізу. 
   + 

 + 

+

+ 
+  + + 

+

+ 

+ 

+ 
+

+ 

+ 

+

+ 

 + 

ПРН 11. Здійснювати експертну оцінку культурних 

об’єктів за заданими критеріями та надавати рекомендації 

щодо їх соціальної актуалізації. 

    

  

    

  
+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

 + 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1 – 1.6), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання 

практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.3); 

(автономність та відповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: РН 1.2, 1.5, 1.6,  

2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.3 –12 / 25 балів 

 2. Самостійна робота №1 (Самостійне дослідження «Проблема традиції та закону у 

сюжеті з фіванського циклу з використанням творів Софокла та Ж. Ануя «Антігона»): РН 

1.3, 1.6, 2.1, 2.2-2.5, 3.2, 4.1 - 4.3 – 12 / 20 балів 



Самостійна робота №2 (Написання самостійних творчих робіт  відповідно 

переглянутим у аудиторії відеоматеріалам  або виставам): РН 1.4, 1.5, 2.6 –12 / 15 балів 

 

     Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь 

в дискусіях на семінарах), 2) самостійну роботу (№1 та №2). 

Всі види робіт в семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі 60 балів 

- в мінімальному вимірі 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі - РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.2 – 24 / 40 балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 

питань, кожне з яких оцінюється за шкалою 20 балів, що в загальному підсумку дає 40 балів 

за іспит. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 

меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не 

додаються до семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час 

навчального періоду). В екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» 

ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість 

балів, отриманих під час семестру. 

Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 

складається 

із суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної 

роботи (мінімум 24, максимум 40 балів). 

 

При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість балів Іспит Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 

 

36 24 60 

Максимум 

 

60 40 100 

 

7.2 Організація оцінювання: 

 

Семестрова робота 

 

 

Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: усна 

доповідь на семінарі, 

доповнення, участь в 

дискусіях 

Аудиторна робота 

теми 2-10 упродовж 

семестру 

«3» х 4 = 12 «5» х 5 = 25 



Самостійна робота 

 

Самостійна робота №1 

Дослідження на тему: 

«Проблема традиції та 

закону у сюжеті з 

фіванського циклу з 

використанням творів 

Софокла та Ж. Ануя 

«Антігона». 

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

 Самостійна робота №2, 

Письмова робота «Аналіз 

та характеристика 

переглянутих 

відеоматеріалів вистав та 

кінострічок» 

«4» х 3 = 12 «5» х 3 = 15 

Загальна 

семестрова оцінка 

 

 36 60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна відповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності 

3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді 

Доповнення / дискусія: 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює диск 

2. Самостійна робота №1 («Проблема традиції та закону у сюжеті з фіванського 

циклу з використанням творів Софокла та Ж. Ануя «Антігона»): 

 20-16 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження 

15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 



завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження. Допускаються несуттєві неточності 

11-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його 

презентує, не демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань. 

Робота містить суттєві помилки. 

2. Самостійна робота №2 («Аналіз та характеристика переглянутих відеоматеріалів 

вистав та кінострічок»): 

5-4 бали студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи  

3-2 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність 

письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності 

1-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань  

3.Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє 

самостійність письмової роботи. Допускаються несуттєві неточності 

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань  

   

  

Шкала відповідності: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

  



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійн
а робота 

1 Тема 1. Європейський театр ХІХ-1/2 ХХ ст. 6  5 

2 
Тема 2. Український театр – від традиції до 

«Березолю». 
4 2 5 

3 
Тема 3.  Виникнення та розвиток кіно в Європі 

та США. 
4 2 5 

4 
Тема 4. Українське кіно на початку ХХ ст.  

  
6 4 5 

5 

Тема 5. Театр і кіно країн Сходу 
Самостійна робота №1. «Проблема традиції 
та закону у сюжеті з фіванського циклу з 
використанням творів Софокла та Ж. Ануя 
«Антігона». 
  

 

4 20 

7 
Тема 6. Найновіші течії, експериментальні 
школи у театральному мистецтві ХХ-ХХІ ст. 

6 4 6 

8 Тема 7.  Світовий кінематограф ХХ – ХХІ ст. 4 4 5 

9 
Тема 8.  Опера й балет як види театрального 
мистецтва. 

4 4 5 

10 
Тема 9.  Театр Європи від античності до ХІХ 
ст. 

4 4 5 

11 
Тема 10. Організація та управління 
театральними установами. 

6 2 5 

12 

Самостійна робота №2. Написання творчих 
робіт  відповідно переглянутим у аудиторії 
відеоматеріалам  або виставам  
 

  10 

 ВСЬОГО 44 30 76 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекцій   – 44 год. 
Семінари   – 30год. 
Самостійна робота  – 76 год. 
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