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Національна опера України імені Тараса Шевченка 

 Націона́льна о́пера Украї́ни і́мені Тара́са Шевче́нка  —  театр опери і балету у Києві, 

заснований 1867 року. Театр розташований по Володимирській вулиці, 50. 

 Незважаючи на свою відносно коротку історію, театр здобув визнання далеко за межами України. 

Самобутні інтерпретації класичної музичної спадщини і сучасних творів, виняткової злагодженості оркестр і 

хор, талановиті солісти, яскраві й самобутні виконавські традиції дозволили театру досягти мистецьких вершин 

і посісти важливе місце в сьогоденній музичній культурі Європи. 



Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка 

 Націона́льний академі́чний драмати́чний теа́тр і́мені Іва́на Франка́ — україномовний театр у Києві, 

заснований1920 року. 

 У 1978–2001 роках театр очолював Сергій Данченко. У цей час в акторському складі працюють Богдан 

Ступка, Богдан Бенюк,Анатолій Хостікоєв, Наталя Сумська, Лариса Кадирова, Лесь Задніпровський, Олексій 

Богданович, Ірина Дорошенко Василь Мазур, Людмила Смородіна, Станіслав Станкевич, Лесь Сердюк, Михайло 

Крамар та багато інших. 

 Указом Президента України від 11 жовтня 1994 року театру надано статус Національного. 

 З кінця 2001 до 2012 року театр очолював Герой та народний артист України Богдан Ступка. 25 липня 2012 за 

наказом Міністерства культури України виконувачем обов'язків художнього керівника театру призначено Станіслава 

Мойсеєва. 

 



Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки 

 Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки 

— український російськомовний театр в Києві, що займає приміщення колишнього 

театру Бергоньє на вулиці Богдана Хмельницького, 5. 



Київський академічний Молодий театр 

 Днем народження театру вважається 14 грудня 1979 року, коли відбулись перші збори трупи театру. 

Перша вистава Молодіжного театру відбулась 26 квітня 1980 року — це був спектакль «… З весною я до тебе 

повернусь!». У 1995 році відбулась зміна назви театру на Молодий театр — данина пам'яті видатному 

українському режисеру-реформатору Лесю Курбасу, який у 20-х роках XX століття заснував «Молодий 

театр», який до того ж працював у цьому самому приміщенні на Прорізній, 17 



Київський національний академічний театр оперети 

 Київський національний академічний театр оперети (Київська оперета) — оперетковий 
театр у Києві. Організовано у 1934 році як Державний театр музичної комедії УРСР, з 1966 року театр 
іменувався як Київський державний театр оперети, з 2004 року академічний, у 2009 році театру 
надано статус національного[3]. 



Кримський академічний російський драматичний театр імені Максима Горького 

 Кримський академічний російський драматичний театр імені Максима Горького — 

республіканський (АРК) академічний російський драматичний театр, що працює в столиці автономії місті 

Сімферополі; є найстарішою професійною театральною сценою регіону (працює від 1821 року). 



Вінницький державний академічний музично-драматичний театр імені Садовського 

 Вінницький державний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського — 

заклад мистецтв, що належить територіальним громадам Вінницької області та перебуває в управлінні 

Вінницької обласної ради. 

 Власне приміщення театру розташоване в центрі міста за адресою: вулиця Театральна, 13 і має зал на 

700 місць. 



Львівський національний академічний театр опери та 

балету імені Соломії Крушельницької 

 Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької 
розташований у центрі Львова на проспекті Свободи, 28. Названий на честь знаменитої української оперної 
співачки Соломії Крушельницької. 



Одеський національний академічний театр опери та балету 

 Одеський національний академічний театр опери та балету — один із найстаріших оперних театрів 

України. Найкращий театр Одеси та України на момент побудови. 

 Відкриття першої споруди театру відбулося 1810 року, але у 1873 році відбулася пожежа, через яку театр згорів. 

Сучасна будівля зведена 1887 року архітекторами Ф. Фельнером і Г. Гельмером («Бюро Фельнер & Гельмер») у стилі 

віденського бароко. Архітектура глядацького залу витримана в стилі пізнього французького рококо. Унікальна акустика 

підковоподібного залу дозволяє доносити навіть шепіт з сцени в будь-який куточок залу. Повну реставрацію будівлі 

театру завершили у 2007 році. 



 Театральне мистецтво України бере початок з глибокої давнини, 

коли воно проявлялося в народних іграх, танцях, піснях та обрядах 

 Нині в Україні щорічно відбувається низка міжнародних 

театральних фестивалів, що засвідчили свій авторитет у Європі: «Київ 

травневий» у Києві, «Золотий Лев» та «Драбина» у Львові, «Тернопільські 

театральні вечори. Дебют» у Тернополі, «Херсонеські ігри» у Севастополі, 

«Мельпомена Таврії» у Херсоні, «Різдвяна містерія» в Луцьку, «Інтерлялька» 

в Ужгороді. 

 Треба вміти шанувати красу та підтримувати її. 
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