
 

ТЕАТР – СТУДІЯ "ГЛОБУС" 
Літературно-мистецький театр-студія 

«ГЛОБУС» існує на факультеті з 1994 

року (офіційну назву отримав лише 2004 

р. за пропозицією тодішнього декана 

філологічного факультету кандидата 

філологічних наук, доцента Наталії 

Василівни Хоменко). Робота «Глобуса» 

здійснюється під демократичним і 

одночасно вимогливим керівництвом 

кандидата філологічних наук, доцента 

кафедри світової літератури Наталії 

Іванівни Тарасової. 

За час діяльності літературно-

мистецького театру-студії у репертуарі 

було чимало чудових інсценізацій творів 

М. В. Гоголя, О. С. Пушкіна, Д. І. Фонвізіна, 

І. Я. Франка, О. Бомарше, Лесі Українки, В. Винниченка, О. Кобилянської, Б. Шоу, О. Уайльда, В. 

Шекспіра, Л. Філатова, Ф. Достоєвського, Ч. Діккенса, Г. Ібсена, М. Метерлінка, Андерсена, Е. 

Гофмана та ін.  

Актори театру – учасники 

університетських та міських заходів. 

Традиційним є проведення щорічного 

Шекспірівського фестивалю «Життя – 

це вічна гра», в якому студенти-

першокурсники факультету філології 

та журналістики – і головні діючі 

особи, і постановники, і сценаристи, і 

танцюристи, і співаки, і поети… До 

цього свята усі групи першого курсу 

обов’язково випускають яскраві, 

змістовні, цікаві газети. Серед 

традиційних номінацій 

Шекспірівського фестивалю «Краща 

жіноча роль», «Краща чоловіча роль», 

«Кращий сценарій», «Краще 

оформлення сцени», «Краща 

постановка», «Приз глядацьких симпатій», «Краща газета», інші, студенти-володарі яких 

отримують додаткові бали до заліку з курсу «Історія зарубіжної літератури: Середньовіччя. 

Відродження» або й мають змогу отримати залік «автоматом».  

Майже всі костюми та декорації до вистав виготовляються учасниками постановок 

самотужки, що відкриває широкий простір для фантазії, творчої уяви, дає роботу 

розумним, талановитим головам та вмілим і працьовитим рукам.  

У театрі дружня атмосфера, у його складі – однодумці, друзі, справжні любителі та 



 

поціновувачі прекрасного. Глобусівці – це люди, які через усе життя пронесуть це відчуття єдності, 

загальної улюбленої справи, адже театр дає можливість творчо і всебічно розвиватися, 

вдосконалюватися, стверджувати себе як творчу особистість. 

 
Художній керівник студентського театру «Глобус» – кандидат філологічних наук, доцент Наталія 

Іванівна Тарасова наголошує на тому, що своїм довголіттям театр зобов’язаний саме 

можливістю бути вільним у творчості, а обдарованим особистостям проявити себе 

повною мірою, адже театр «Глобус» (як і в Давній Греції) є школою виховання: 

патріотизму, любові до прекрасного (зокрема до класичної літератури), самостійності, 



 

організованості, відповідальності, комунікабельності.  

Учасники вистав зазначають: ««Глобус» – це любов з першого курсу, адже участь у роботі театру 

навчила нас любити по-справжньому, знаходити вихід зі складних ситуацій. Важливо завжди 

працювати над собою, гнати сумні думки й лінощі. Ось тому в нас – постійні репетиції, роздуми над 

почуттями, характерами героїв, а головне – захоплення процесом, душевна віддача, без якої не 

наблизитися до дивовижного театрального мистецтва. У людині все повинно бути прекрасним… А 

все прекрасне, як відомо, починається з любові».

 



 

До перегляду запрошуються як студенти факультету філології та журналістики, університету, так і 

школярі м. Полтави та області, що значно сприяє профорієнтаційній роботі. 

В постановках театру звучать мови: українська, російська, англійська, німецька та японська.  

Зараз склад театру налічує більше 50 постійних учасників. Серед них: актори, співаки, музиканти, 

танцюристи, художники та інші. Слід назвати такі імена: Марія Ковальова, Катерина Ніколенко, 

Владислав Чабан. Андрій Бурмака, Ліна Абду, Анна Охрей, Катерина Кібенко, Віталій 

Шафрановський, Анастасія Оверчук, Віта Кривошея, Карина Половинка, Віктор Завгородній, Руслан 

Лапшин, Альона Мізин, Юлія Баклицька, Анастасія Надутік, Марина Промська, Валерія 

Пономаренко, Валерій Микитенко, Марія Руднік, Анна Пасека, Іван Топоров, Олександр Решетник, 

Марина Діденко, Дарина Іванова, Карина Турова, Анна Шкарупа, Едуард Попович, Антін Грош, 

Денис Брюханов та багато інших.  

 
Цього навчального року у складі літературно-мистецького театру-студії з’явилися нові яскраві 

імена, що, сподіваємось, достойно продовжуватимуть справу глобусівців. «Глобус» відкрив зоряну 

дорогу для першокурсників Дар’ї Лобанової, Володимира Годуна, Олександра Геращенка, Таміли 

Гончар, Лева Онуцу, Дар’ї Карпенко, Ольги Чубін, Надії Розкладки, Юлії Босої, Дар’ї Карауш, Тетяни 

Титар, Германа Горяйнова, Анастасії Лук’ященко, Уляни Коновал, Вікторії Маліченко, інших. 

З теплотою, зі словами вдячності згадують глобусівці і студенти факультету одних із перших 

режисерів-постановників театру Тетяну Донцову, Юлію Юрченко, Олександру Летинську, Ірину 

Гредасову; Олену Суптелю, Маргариту Батуріну; акторів-випускників Юрія Олійника, Вікторію 

Щербину, Олександра Гедзюка, Наталію Прядко, Олега Чигринця, Юлію Дейнеку, 

Віталія Улибіна, Зою Гонтар, Максима Тодінга, Марину Міцюк, Дмитра Прокопова, 

Дарину Бутенко, Марину Вовченко, Сергія Рибалку, Дарину Мацуцьку, Миколу 

Мищанінова, Катерину Гаркот, Романа Стромила, Вікторію Приймак, Валентина Васіна, 



 

Валентину Положишник, Сергія Чорномаза, Євгенія Одінокова, Мирославу Войтенко, Михайла 

Кишканя, Ольгу Лозовську, Миколу Точілкіна, Олега Коломійця, Дарину Мостову, Андрія 

Коновалова, Марину Семенець, Артема Коломійця, Юлію Сухопарову, Дмитра Дубровіна, Анатолія 

Кривошапко, Дар’ю Тремель, Сергія Куща, Дмитра Слюніна, Олександра Некрута, Олексія Гаєвого, 

Юлію Шпунтову, Дарину Назаренко, Світлану Кулініч, Нікіту Сіроткина, Артура Берегового, Сергія 

Кулібабу та багатьох-багатьох інших, а також талановитих гостей, акторів-аматорів Владислава 

Могилата та Юрія Васюту.  



 

 
Театр йде в ногу з часом, готує нові постановки, розширює коло своїх інтересів; літературно-

мистецький театр-студія «ГЛОБУС» буде запалювати нові зірки, відкривати таланти. Ми будемо 

жити !!! 


