
СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА АМЕРИКИ 

 

Мета курсу: формування у студентів знань про розвиток сучасної 

американської літератури в огляді впливів на галузі театрального та 

кіномистецтва, що необхідно для ґрунтовного засвоєння студентами блоку 

дисциплін, які забезпечують їхню професійну і практичну підготовку. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як 

«Майстерність актора і режисера в системі сценічної виразності», «Режисура 

театру та акторська майстерність» тощо. 

 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: готовність розв’язувати складні задачі в акторській та 

режисерській справі, пов’язані з дослідженням літературної основи 

драматичного твору; готовність орієнтуватись у практичній роботі актора над 

роллю через вивчення літературних творів і драматургічного матеріалу сучасної 

американської літератури. 

 

Програмні результати навчання: 

 знати: доробок сучасних американських письменників і драматургів, чиї 

твори використовують у постановочному процесі театрального та 

кіномистецтва; епоху формування американської літератури і драматургії; 

становлення сучасної американської літератури; 

 уміти: впроваджувати акторську і режисерську діяльність з урахуванням 

дослідження літературної основи сценарію театральної постановки або 

кіносценарію; аналізувати літературні явища з метою обрання оптимальної 

режисерської чи акторської стратегії; визначати особливості впливів 

літературних першоджерел на твори сучасної американської драматургії; 

 володіти: навичками коригування акторської роботи через дослідження 

місця американської літератури і драматургії у сучасному культурно-

мистецькому просторі; вмінням увиразнювати театральний чи кінопроект 

акторською дією за принципом стилізації внаслідок знання літературної 

основи драматичного твору і уявлення про відповідних літературних 

персонажів. 

 

Зміст навчальної дисципліни: 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Теорія тексту в аспекті розвитку 

національних літератур світу. Основні історичні віхи у формуванні 

американської літератури і драматургії. Базові поняття і провідні теоретико-

культурологічні концепції в дослідженнях літературних і драматичних творів 

сучасної американської літератури. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. Принципи вивчення літературних і 

драматичних творів сучасної американської літератури для вдосконалення 

акторської майстерності. Інонаціональні інтерпретації літературних і 



драматичних творів сучасної американської літератури. Режисерські й акторські 

підходи до стилізації у зв’язку з дослідженням літературних першоджерел 

сучасної американської літератури. 

 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 

обсяг 90 годин, у тому числі 34 годин аудиторних навчальних занять і 56 години 

самостійної та індивідуальної роботи. 

 

Форма семестрового контролю: іспит. 


