
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітні програми: «Акторська майстерність», «Режисура» 

Назва дисципліни Теорія драми  

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський)  

 

Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»  

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійні програми: «Акторська майстерність», 

«Режисура» 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити/ 120 годин 

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 28 год. 

Практичні –28 год. 

Семінарські – 0 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 56 год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Екзамен  

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

2 курс, 3 семестр 

Програмні 

компетентності 

Загальні (ЗК номер). Зміст компетентності 

 

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

ЗК09. Здатність до абстрактного, критичного, креативного і 

образного мислення. 

ЗК10. Здатність виявляти національну свідомість, патріотизм, 

дбати про національно-культурний і духовний розвиток 



України, плекати традиційні національні й загальнолюдські 

цінності. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) (СК номер). Зміст 

компетентності 

 

СК 01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку 

нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. 

СК04. Здатність до професійного опанування змістових 

(інформаційного, художньо-образного) рівнів сценічного твору. 

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних 

культурно-мистецьких процесів. 

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й 

цифровими технологіями в процесі реалізації художньої ідеї, 

осмислення та популяризації творчого продукту. 

СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої 

ідеї та твору із зовнішнім контекстом. 

СК10. Здатність до креативного мислення, критичного аналізу, 

оцінки та синтезу нових складних ідей у творчо-виробничій 

сценічній діяльності. 

СК12. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та 

практичний досвід фахівцям і нефахівцям. 

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на 

основі критичного осмислення теорій, принципів, методів і 

понять сценічного мистецтва. 

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, 

жанрах та видах сценічного мистецтва, творчій спадщині 

видатних майстрів. 

СК19. Здатність бути мовною особистістю, виявляючи мовну та 

мовленнєву компетентність, професійне володіти сценічним 

мовленням, красномовством, фаховою мовою сценічного 

мистецтва. 

 

 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР (номер). Зміст програмних результатів 

 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері 

сценічного мистецтва. 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній 

літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах. 

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір 

для показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його 

оцінки. 

ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, 

культурним та історичним контекстом для глибшого їх 



розуміння. 

ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та 

соціокультурний феномен, знати специфічні відмінності 

художньої мови театру та перформативних мистецтв. 

ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку 

театру, літератури, образотворчого мистецтва, музики, кіно; 

основні факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; 

класифікувати види та жанри сценічного мистецтва. 

ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої 

культури, твори літератури та мистецтва з урахуванням 

історичного контексту. Здійснювати аргументований критичний 

аналіз творів сценічного мистецтва. Виявляти тенденції 

розвитку сучасного мистецько-художнього процесу. 

 

 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

1. Коротка анотація  

 

Програма навчальної дисципліни «Теорія драми» складається з 

чотирьох змістових розділів і передбачає тематику лекційних, 

практичних та семінарських занять, модульний контроль і 

самостійну роботи. 

Мета дисципліни: виховання високопрофесійного фахівця в 

царині теорії драми, здатного використати набуті знання у своїй 

професійній режисерській діяльності.  

Дисципліна вивчає ідейно-тематичну та дійову основу 

драматургічних творів, структуру, жанрово-стильові ознаки та 

методологію аналізу творів драматургії. 

Міждисциплінарні зв’язки з іншими дисциплінами: 

«Майстерність актора», «Сценічне мовлення», «Розмовні жанри 

в сценічному мистецтві», «Історія зарубіжного театру», «Історія 

українського театру». 

Завдання дисципліни: надати студентам знання щодо сучасних 

підходів до вивчення драми, аналізу драматургічного тексту, 

розуміння теми, ідеї, сюжету, фабули, конфлікту і колізії, дії, 

події, хронотопу, запропонованих обставин та характерів в 

драматичному творі, мовної організації, архітектоніки й 

композиції драми, стилів і жанрів драматургії, особливостей 

драматургії різних видів мистецтв, сценічного втілення драми.  

 

2. Зміст за модулями, темами.  

 

Змістовий модуль 1.  

1.1. Предмет курсу та генеза вчень про драму. 

1.2. Драма, епос, лірика як роди літератури. 

1.3. Матеріал, тема та ідея драматургічного твору. 

1.4. Сюжет, фабула. 

1.5. Архітектоніка й композиція драми. 

 



Змістовий модуль 2.  

2.1. Конфлікт і колізія в драматургічному творі. 

2.2. Драматична дія, її форми і види. Характер дії у драмі. 

2.3. Подія в драматургічному творі 

2.4. Обставини в драматургічному творі.  

2.5. Герой та дійові особи в драматургічному творі.  

2.6. Характери та система амплуа.  

 

Змістовий модуль 3.  

3.1. Стилі і жанри творів драматургії. 

3.2. Мовна організація драми. 

3.3. Структура монологу й діалогу у драмі та виставі. 

3.4. Трагедія, комедія та драма як жанри драматургії.  

3.5. Мелодрама, трагікомедія як жанри драматургії  

3.6. Малі форми драматургії  

 

Змістовий модуль 4.  

4.1. Аналіз драматургічного твору. 

4.2. Сучасні підходи до вивчення драми. 

4.3. Сценічне втілення драми 

 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 40 балів  

(від 0 до 10 балів за кожний модуль). 

2. Самостійна робота – 36 балів (від 0 до 9 балів за кожний 

модуль). 

3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожний 

модуль). 

4. Екзамен – 16 балів. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.  

  

Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 

https://classroom.google.com/c/NDI5MjMzNTAyODk2?cjc=djddrcq 

https://meet.google.com/boc-mojj-vub  

 

Література 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою 

дисципліни: 

1. Основи теорії драми: Робоча програма для студентів соціальності 

7:020201 “Театральне мистецтво” / укл. О. Д. Шлемко. Київ : 

ДАКККіМ. 2007. 32 с. 

2. Шлемко О. Д. Поетика драматичних творів Гната Хоткевича 

на гуцульську тематику та їх сценічне втілення // Записки 

https://classroom.google.com/c/NDI5MjMzNTAyODk2?cjc=djddrcq
https://meet.google.com/boc-mojj-vub


наукового товариства імені Шевченка. Львів. 2007. Т. CCLIV. 

C. 170-224. (Праці театрознавчої комісії). 

3. Шлемко О. Д. “Франкова концепція народного театру в 

контексті сучасності” // Студії з україністики: науково-

навчальне видання. Випуск ХVІ. Київ, 2016. С. 566-578. 

4. Шлемко О. Д. Драма Г. Хоткевича “Довбуш” у ракурсі 

сучасних досліджень // Науковий вісник Київського 

національного університету театру, кіно і телебачення імені 

І. К. Карпенка-Карого: Зб. наук. праць. Київ, 2017. Вип. 20. 

С. 160-166. 

5. Шлемко О. Д. Гуцульська Різдвяна містерія та її сценічна 

інтерпретація // Актуальні дискурси мистецтва естради: 

традиції та європейська інтеграція: матеріали всеукраїнської 

наукової конференції науково-педагогічних працівників, 

докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів та студентів. 

Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2022. С. 176–180. 

 

Основна: 

1. Бентли Э. Жизнь драмы / пер. с англ. В. Воронина; послесл. 

Д. Урнова. Москва : Искусство, 1978. 368 с. 

2. Вороний М. Театр і драма: 3б. ст.; упор., вступ. ст. 

О. К. Бабишкіна; приміт. Р. Г. Коломійця і О. К. Бабишкіна. 

Київ : Мистецтво, 1989. 408 с. 

3. Васильєв Є. М. Сучасна драматургія : жанрові 

трансформації, модифікації, новації : монографія. Луцьк : 

ПВД «Твердиня», 2017. 532 с.  

4. Житницький А. З. Драматургія масових театралізованих 

заходів. Харків : Тимченко А. М., 2007, 127 с. 

5. Залеська-Онишкевич Л. Текст і гра. Модерна українська 

драма. Нью-Йорк ; Львів : Літопис, 2009. 472 с. 

6. Козлов А. В. Українська дожовтнева драматургія. Еволюція 

жанрів: навч. посібник. Київ : Вища школа, 1991. 200 с. 

7. Липківська А. К. Світ у дзеркалі драми. Київ : Кий, 2007. 356 с. 

8. Обертинська А. П. Основи теорії драми та сценарної 

майстерності: навч. посібник. Київ : Державна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, 2002. 132 с. 

9. Рулін П. Програма курсу “Драматургія” // На шляхах 

революційного театру. Київ, 1972. С. 333-339. 

10. Сахновський-Панкєєв В.О. Драма і театр. Київ : Мистецтво, 

1982. 132 с. 

11. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній 

практиці: У 3 кн. / пер. з англ. І. Босак та ін.; Ідея видання та 

наук. ред. Б. Козака. Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана 

Франка. Кн. 1: Реалізм і натуралізм. 2003. 256 с.; Кн. 2: 

Символізм, сюрреалізм і абсурд. 2003. 272 с.; Кн. 3: 

Експресіонізм та епічний театр. 2004. 288 с. 

12. Сторчак К. Питання поетики драми. Київ : Державне вид-во 

худ. літ., 1959. 240 с. 

http://pandia.ru/text/category/absurd/


13. Хороб С. Українська драматургія: крізь виміри часу: 

(теоретичні та історико-літературні аспекти драми): зб. ст. 

Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. 200 с. 

14. Хороб С. Українська модерна драма кінця ХІХ – початку 

ХХ століття (неоромантизм, символізм, експресіонізм): 

монографія. Івано-Франківськ : Плай, 2002. 413 с. 

15. Шоу Б. О драме и театре / пер. с англ.; сост. и автор вступ. 

ст. А. Аникст. Москва : Изд-во иностр. лит-ры, 1963. 640 с.;  

 

Додаткова: 

1. Аристотель. Поетика / пер. з старогрец. Б. Тена; Вступ. ст. і 

комент. Й. Кобова. Київ : Мистецтво, 1967. 135 с.; 8 л. іл. 

2. Білецький О. Зародження драматичної літератури на 

Україні // Зібр. тв. : У 5 т. / АН УРСР. Ін-т літ-ри ім. Т. Г. 

Шевченка; упор. та прим. О. Білявської та ін.; редкол. : М. 

Гудзій (гол. [і авт. вступ. ст.]) та ін. Київ : Наук. думка, 

1965. Т. 1: Давня українська і давня російська літератури. 

С. 277-353. 

3. Брехт Б. Теория эпического театра // Театр: Пьесы. Статьи. 

Высказывания: В 5 т. / пер. с нем.; Общ. ред. С. Апта, Е. 

Суркова, И. Фрадкина; Сост. И. Фрадкина; Коммент. Е. 

Эткинда. Москва : Искусство, 1965. С. 5-274. 

4. Буало Н. Мистецтво поетичне / пер. з фр.; Вступ. ст. В. 

Іванисенка. Київ : Мистецтво, 1967. 136 с.; іл. 

5. Вірченко Т. Художній конфлікт в українській драматургії 

1990– 2010 років: дискурс, еволюція, типологія: монографія. 

Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. 336 c. 

6.  Гадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. Вибрані статті / пер. 

з нім. В. Бабич, М. Кушнір та ін.; упорядник, передмова – 

Д. Наливайко. Київ : Юніверс, 2001. 288 с.  

7. Дидро Д. О драматической литературе / пер. с франц. // 

Избр. произведения / под общ. ред. А. Смирнова. Москва; 

Ленинград : Гослитиздат, 1951. С. 185-227. 

8. Дронов Л. Всесторонний анализ пьесы: учеб. пособие по 

режиссуре для препод. и студ. ин-тов культуры; Ленингр. 

гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской. Ленинград, 1974. 104 с. 

9. Клековкін О. Містерія у генезі театральних форм і 

сценічних жанрів: навч. посібник. Київ : КДІТМ ім. І. К. 

Карпенка-Карого, 2001. 254 с. 

10. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього 

тисячоліття. Пошук. (Картини світу. Ціннісні орієнтації. 

Мова. Прогноз). Київ : "Факт", 2000. 160 с., іл. 
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