
 
“Сцена ж – мій кумир, театр – священний храм для мене!” 

Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) 

 

Театр є універсальною мовою спілкування людини з буттям. Одне з найстаріших 

мистецтв, він завжди є осмисленням актуального і реакцією на нього. Театр залишається 

надією гуманізму, дає людині шанс зберегти і утвердити гідність, дає шанс на виживання.  

27 березня 1948 року в Празі відбулося нагородження видатних діячів театрального 

мистецтва. На цьому заході прозвучали привітання на адресу всіх працівників сцени, і була 

висунута ідея про створення єдиного дня, присвяченого всім працівникам театру. Свято 

відзначили святковою ходою оркестрантів і 

художників. Незважаючи на те, що в заході 

взяли участь представники різних країн, свято 

так і не отримало статус міжнародного. 

Всесвітній день театру був 

заснований лише в 1961 році. Професійне 

свято діячів театрального мистецтва має 

фіксовану дату і щорічно відзначається 27 

березня в усіх країнах світу. День театру не є 

офіційним вихідним днем, але входить в 

календарі знаменних дат різних країн. 

 Театральне мистецтво – галузь 

української культури, особливістю якого є 

художнє відображення життя за допомогою 

сценічної дії акторів перед глядачами. 

Театральне мистецтво в Україні мало свої 

особливості та цікаву історію становлення, 

пережило складні етапи у своєму розвитку. Кожна епоха вносила свої корективи, формуючи 

і вдосконалюючи театр, коріння якого сягає ще часів Київської Русі, коли воно проявлялося в 

народних іграх, танцях та піснях. Уже у 17-18 столітті широкого розмаху набули вертепи. У 

другій половині 19 століття в Україні поширився аматорський театральний рух. Найбільшого 

розмаху театральне мистецтво набуло уже в часи незалежності України, коли зникли утиски 

та переслідування. За роки незалежності в Україні з'явилося багато нових театрів, зростає 

інтерес до народного та вуличного театру. Українське драматичне мистецтво дедалі 

активніше інтегрується в європейський культурний простір. Український театр був і 

залишається осередком культурного життя українського народу. 

З нагоди Всесвітнього дня театру в бібліотеці Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка підготовлена книжкова виставка. Експозиція 

містить книги з історії розвитку театрального мистецтва, відомості про найвидатніших 

корифеїв української театральної сцени, літературу про «Молодий театр», створений Лесем 

Курбасом, який став неабияким явищем в історії українського сценічного мистецтва та 

літературу про сучасне театральне мистецтво. 


