
ДРАМАТИЧНІ СИСТЕМИ ХХ СТОЛІТТЯ Й АНАЛІЗ СПЕКТАКЛЮ 

 

Мета курсу — опанування студентами ґрунтовних знань з історії та теорії 

драми з акцентами на розвитку драматичних систем у ХХ столітті, навичок 

аналізу драматургічного тексту як структури, що існує за певними внутрішніми 

законами; формування теоретичного фундаменту для майбутньої практичної 

роботи по втіленню драматичного твору засобами сценічного мистецтва. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як «Теорія драми 

та закони драматичного мистецтва», «Режисура театру та акторська 

майстерність» тощо. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: готовність розв’язувати складні задачі акторського та 

режисерського рівнів у системі аналізу спектаклю, готовність у творчому процесі 

використовувати знання драматичних систем і аналітичні висновки щодо 

драматургічного матеріалу для посилення художньо-естетичного змісту 

виконуваної ролі. 

 

Програмні результати навчання: 

 знати: принципи творення драматичного в житті та на сцені; 

багатоваріантність сценічної інтерпретації драматичного твору, враховуючи 

специфіку драматичних систем, які склались у ХХ столітті; дії драматичних 

персонажів у конфліктних ситуаціях. 

 уміти: орієнтуватись у потоці драматичного дійства; аналізувати 

драматургічний матеріал в огляді на період його творення та епоху, яку 

обирає автор; використовувати власні професійні ідеї у драматичній 

інтерпретації драматургічного матеріалу; інтегрувати драматичний формат у 

різножанрові сценічні ситуації; 

 володіти: знаннями про закони драматичного мистецтва і побудову сценаріїв 

різних форм і жанрів; навичками оцінювати драматичні елементи й добирати 

такі з них, які відповідають презентованій драматургом у конкретному творі 

епосі; умінням співпрацювати над аспектами драматичного дійства у 

колективній роботі акторів. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Становлення і розвиток драматичних форм. 

Природа драматичних форм, які з’явились у попередню епоху. Аналіз 

драматичного матеріалу як інструмент акторської та режисерської інтерпретації 

джерел конфлікту в соціальному, історичному, філософському, політичному та 

інших вимірах (в огляді на історичний контекст). 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Застосування сучасних підходів до проблеми 

сценічного втілення драматичного матеріалу, створеного в попередні епохи та у 

ХХ столітті. Розвиток драматичної дії у визначених драматургом умовах 

простору й часу. Формування драматургічної завершеності, визначеності 



драматичної конструкції у залежності від характерів героїв і стосунків між ними 

з урахуванням специфіки часу дії. Визначена в аналітичний спосіб 

процесуальність розвитку характерів і стосунків персонажів драматичного 

твору. 

 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг 90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 

самостійної та індивідуальної роботи. 

 

Форма семестрового контролю: залік. 


