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Цілі навчальної дисципліни 

 

           «Образні структури сучасної драматургії» 

Мета дисципліни: опанування теоретичними та практичними 

компетентностями з методології аналізу образної структури драматургії.   

    Завдання: надати студентам знання щодо розуміння  внутріхудожнього  

та історичного аспекту дослідження образу в драматургії; засвоєння сутності 

системи «текст-реципієнт», виявлення цінності соціального функціонування 

твору, сенсу художньої концепції, аксіологічних і функціональних домінант; 

розуміння ступеня впливу драматургічного твору  на аудиторію в різних  

соціальних середовищах. 

      Предмет:  художній образ як мова мистецтва (мета, ознаки, 

класифікація, автологічний, металогічний образ) та складова структури 

драматургії на конкретному історичному етапі в контексті естетичних, 

філософських, суспільно-ціннісних пріоритетів.                   

Здобувачі вищої освіти повинні набути: 

Загальні компетентності (ЗК): 

 ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 ЗК4. Володіння культурою мислення, усвідомлення мети та вибору 

шляхів її досягнення.   

 ЗК5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 ЗК6. Навички використання комунікаційних технологій. 

 ЗК7. Здатність проявляти розвинуті комунікативні та адаптивні 

особистісні властивості, працювати і взаємодіяти з іншими людьми у 

різних творчих ситуаціях. Здатність працювати в команді.   

 ЗК8. Здатність до критики та самокритики. 

 ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

Фахові компетентності (ФК): 

 ФК1.Здатність демонструвати високий рівень виконавської 

майстерності та спроможність до вирішення основних проблем 

практичної діяльності в репетиційній, педагогічній та творчій роботі. 

 ФК2.Здатність демонструвати високий рівень виконавської 

майстерності та спроможність до вирішення основних проблем 

практичної діяльності в репетиційній, педагогічній та творчій роботі. 



 ФК3. Здатність усвідомлювати процеси розвитку сценічного мистецтва 

в історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями конкретного 

історичного періоду.   

 ФК5. Здатність володіти знанням театральної, театрально-педагогічної, 

методичної літератури та сценічного репертуару. 

 ФК6. Здатність на професійному рівні практично реалізовувати творчі 

проекти.  

 ФК7. Здатність розуміти шляхи інтерпретації  художнього образу у 

виконавській та педагогічній діяльності. 

 ФК8.  Здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової 

діяльності виконавця та викладача. 

 ФК13. Здатність аналізувати процес виконання п’єс, вміти проводити 

порівняльний аналіз різних виконавських інтерпретацій, у тому числі, з 

використанням можливостей радіо, телебачення, Інтернету. 

 ФК17. Здатність визначення культурно-мистецьких явищ та виявлення 

закономірностей розвитку сценічних видовищних мистецтв. 

 ФК20. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової 

художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. 

 ФК21. Здатність  до  творчої реалізації набутих знань та умінь у 

професійній діяльності як актора на високому інтелектуальному рівні  

 ФК22. Здатність  до використання професійно-профільованих знань 

при здійснені постановки синтетичного за своєю природою сценічного 

твору, участі у складі творчої групи в процесі його підготовки. 

 ФК23. Набуття та володіння знаннями для викладання професійно-

орієнтованих (з історії, теорії та практики режисури, звукорежисури, 

акторської майстерності) дисциплін у вищих навчальних закладах, 

колегіумах мистецького профілю. 

 ФК24. Здатність до застосування знань  з теорії драми, історії театру, 

фольклору та етнографії, історії музики та образотворчого мистецтва, 

інших видовищних мистецтв для творчої та виробничої сценічної 

діяльності. 

 ФК25. Вміння проектувати та проводити пошукові та розвідувальні 

роботи в театральній педагогіці, сценічному мистецтві, художньому 

(акторському) виконавстві та мистецтвознавстві. 

 ФК26. Здатність взаємодіяти з аудиторією та в акторській трупі в 

процесі донесення  сценічного виконавського (акторського)матеріалу, 

вільно і впевнено репрезентувати свої ідеї (художню інтерпретацію) 

під час публічного виступу. 

 

Програмні результати навчання: 

 ПР2. Набути знання, які дозволять орієнтуватись у культурних 

процесах, мистецькому житті, сценічній діяльності  



 ПР6. Набути знання для здійснення аналізу сценічних та 

аудіовізуальних творів та використовувати його під час акторської 

діяльності.   

 ПР7. Уміти використовувати набуті знання під час професійної 

мистецької сценічної діяльності в якості творчого працівника (актора).  

 ПР8. Уміти здійснювати професіональну діяльність на високому 

інтелектуальному рівні з урахуванням світових досягнень в галузі 

театрального та сценічного мистецтва ; 

 ПР9. Володіти виконавськими уміннями й навичками професії, 

елементами внутрішньої і зовнішньої техніки ; 

 ПР11. Уміти самостійно працювати над сценічним втіленням різних за 

жанрами літературних творів засобами сценічного мовлення; 

застосовувати грим для підкреслення характеру сценічного героя 

згідно із засвоєними теоретичними знаннями; уміти професійно 

володіти своїм тілом, рухами та пластикою ;  

 ПР12. Уміти встановлювати соціально-психологічний комунікативний 

контакт, індивідуально орієнтовану взаємодію, що забезпечує творчий 

характер процесу професійної діяльності і навчання на високому 

мистецькому рівні.  

 ПР14. Розуміти значення культури як форми людського існування, 

цінувати різноманіття та мультикультурність світу і керуватися у своїй 

діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу і 

співробітництва. 

 ПР17. Виявляти відповідальність за розвиток мистецьких знань і 

професійних практик, оцінку стратегічного розвитку мистецтва, 

творчого та навчального колективу 

 ПР19. Креативно мислити відповідно до проблематики сценічного 

мистецтва, генерувати ідеї, бути рішучим у провадженні нових 

стратегій 

Перелік тем:  

1.Образ як естетична категорія. Історичний аспект:образні структури  

   античної драматургії (4 год.) 

2. Історичний аспект:образні структури драматургії Середньовіччя (4 

год.) 

3. Історичний аспект:образні структури драматургії Відродження (4 

год.) 

4. Історичний аспект:образні структури драматургії XVII-XVIII ст. (4 год.) 



5. Історичний аспект:образні структури драматургії XIX-поч. XX ст. (4 

год.) 

6. Історичний аспект:образні структури драматургії ХХ ст. (4 год.) 

7. Образні структури сучасної драматургії: особливості, новації (4 год.) 

Рекомендована література та інформаційні ресурси: 

Публікації науково-педагогічного працівника за темою дисципліни: 

1. Зайцева І.Є. Тенденції розвитку драматургії : підручник. Київ: 

НАКККІМ, 2021.248 с.  

2. Зайцева І.Є. Пробудження Галатеї. Парадоксаліст Б. Шоу в жанрі 

мюзиклу.  Всесвітня  література у школах  України (щомісячний науково-

методичний журнал). 2017.  № 4. С. 23 –26. 

3. Зайцева І.Є.  Класика у постановці  молодої української режисури (на 

прикладі  вистав І. Уривського). Культура і мистецтво : сучасний науковий 

вимір: Міжнар. наук-практ. конф. Молодих вчених, аспірантів та магістрів.  

Київ: НАКККіМ, 2018. С.73 –75. 

4. Зайцева І.Є.  Аспекти інтерпретації сучасної драматургії.   Сценічне 

мистецтво : домінуючі проблеми художньо-творчих процесів : Всеукр.наук. 

конф.науково-педагогічних працівників,докторантів, аспірантів та 

магістрантів. Київ, Вид.центр КНУКіМ,2021. С.50 -53.  

 

Основна:  

1. Васильєв Є. М. Сучасна драматургія : жанрові трансформації, 
модифікації, новації : монографія. Луцьк : ПВД «Твердиня», 2017.  532 
с.  

2. Клековкін О.Я. Theatrica / Практика сцени: Лексикон / ІПСМ НАМ 
України / Наук. ред. Р. Я. Пилипчук.  Київ: АртЕк, 2010. 448 с. 

3. Стайн Дж. Сучасна драма в театрі та театральної практиці. Кн. 2. 
Символізм, Сюрреалізм і абсурд / Пер. з англ. Н. Козака. Львів : ЛНУ, 
2003. 272 с.  

4. Стайн Дж. Сучасна драма в театрі та театральної практиці. Кн. 3. 
Експресіонізм та епічний театр / Пер. з англ. О. Дзери. Львів : ЛНУ, 
2004. 288 с.  



5. Шаповал М. Новітня конфігурація української драми: путівник  
ілюзорного світу // Страйк ілюзій : антологія сучасної української 
драматургії. Київ : Основи, 2004. 370 с. 

   

Додаткова: 

 1. Галич О. Теорія літератури / О. Галич, В. Назаренко, Є. 
Васильєв;  

   за наук. ред. О. Галича. Київ : Либідь, 2001. 488 с. 

2. Залеська-Онишкевич Л. Текст і гра. Книга про українську модерн 

    драму. Львів : Літопис, 2009. 472 с.  

Інформаційні ресурси: 

1.Літературознавча енциклопедія У двох томах. Т.2 Ковалів Ю.І. Free  

Download, Borrow, and Streaming Internet Archive. URL: 

 https://archive.org/details/literaturoznavchat2/page/n23/mode/2up (дата 

звернення : 26.03.2021) 

 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, екран, Інтернет,  для проведення лекційних, семінарських 

(практичних) занять. 

  

ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 вербальний метод (лекція, дискусія тощо); 

 практичний метод (семінарські / практичні заняття); 

 наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 

 самостійна робота з навчально-методичною 

літературою(конспектування, тезування, анотування); 

 інформаційні методи новітніх комп’ютерних технологій ; 

 проблемний метод (розв’язання завдань, написання рефератів, тез та 

статей); 

 проєктний метод (індивідуальна науково-дослідна робота). 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

https://archive.org/details/literaturoznavchat2/page/n23/mode/2up


 усне або письмове опитування;  

 діалогове спілкування; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

 диф. залік  

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

                                  «Образні структури драматургії » 

 

-  Форми оцінювання 

Семестрове оцінювання: 

1. Лекційні  заняття ЗР1*  — 1 бал/ 2 бали**. 

2. Практичні заняття ЗР1:— 1бал/ 3 балів. 

3. Самостйна робота ЗР-1: -  1 бал/ 10 балів. 

4. Залікове заняття: ЗР- 1 -   максимум - 20 балів. 

* ЗР – змістовий розділ. 

**  максимальний  бал/  пороговий бал для отримання позитивної 
оцінки з відповідної форми контролю. аналізувати авторську систему 
драматургів 

   Підсумкове оцінювання:  залік  (1 семестр).  

   Контроль за якістю навчання здобувача вищої освіти здійснюється 

за 100-бальною системою. Загальну кількість балів здобувача формують 

семестрові бали, отримані з усіх тем змістових розділів (бали, отримані за 

контрольні роботи (у формі письмового аналізу), експрес-опитування  

тощо; бали, отримані за виконання  самостійних завдань; бали, отримані за 

роботу на практичних заняттях (семінарських заняттях), а також бали, які 

отримані за підсумкову роботу (залік чи екзамен). 

   Зміст курсу поділений на  1  змістовний розділ (семестр). Цей 

змістовний розділ включає в себе   лекції,  практичні,  самостійну роботу 

здобувачів, які завершуються контролем рівня засвоєння якості програмного 

матеріалу відповідної частини курсу.  

До  Розділу 1 (ЗР1) входять теми 1 - 7.  

Змістовний розділ 1 

 

Підсумкова робота 

/іспит, 

80 залікових балів 1 



(максимум)  

Само
стійна 

Лекційні заняття Семінарські  
заняття 

 

Робот
а 

   

(вико
нання 

7  занять х 4  = 28 

балів 

7 занять х 6 = 42 

балів 

20 балів 

Індивіду
ального 

  (максимум) 

завда
ння) 

   

10 28 42 20 

(макс
имум) 

(максимум) (максимум)  

   

 Умовою допуску до підсумкової роботи (заліку чи екзамену) є 

отримання  здобувачем  вищої освіти під час семестрового оцінювання не 

менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому 

обов’язковим є успішне  виконання практичних робіт, виступи на 

семінарських заняттях та виконання самостійних робіт, передбачених 

робочою програмою навчальної дисципліни. 

 

При простому розрахунку отримаємо: 

 Семестрова 

кількість 
балів 

Підсумкова 

робота / залік  та 
іспит 

Підсумкова 
оцінка 

Міні
мум 

40 20 6
0 

Мак
симум 

80 20 1
00 

 

 

    Залік виставляється за результатами роботи  впродовж усього 

семестру.  



    Здобувачі  вищої освіти, які  набрали протягом семестру менше 

60 балів обов’язково складають залік.      

    Екзамен  виставляється за результатами роботи здобувача вищої 

освіти впродовж усього навчального року. Здобувач вищої освіти, який 

набрав суму залікових балів (90), має право отримати підсумкову  оцінку 

без опитування чи виконання  екзаменаційного  завдання за 

результатами контролю. Здобувачі вищої освіти, які  набрали протягом 

семестру менше 90 балів, обов’язково складають екзамен. 

   Присутність всіх  здобувачів  вищої освіти на диференційному заліку 

та екзамені є  обов'язковим. 

 

                                   СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти НАКККіМ за такими рівнями та критеріями:  

С
уми 

балів за 
100- 

б
альною 
шкалою 

О
цінка  

в ЄКТС 

Значен
ня оцінки ЄКТС 

Критерії  
оцінюван
ня 

Рівень 
компете нт-

ності 

Оцінка за 
національною  

шкалою 

екзам
ен 

залік 

9
0-100 

А відмі
нно 

- 
здобувач вищої 
освіти виявляє 
особливі творчі 
здібності, 

- вміє 
самостійно 
здобувати 
знання, без 
допомоги 
викладача 
знаходить і 
опрацьовує 
необхідну 
інформацію, 

- вміє 
використовувати 
набуті знання і 
вміння для 
прийняття рішень 
у нестандартних 

Високий 
(творчи

й) 

відмі
нно 

зар
аховано 



С
уми 

балів за 
100- 

б
альною 
шкалою 

О
цінка  

в ЄКТС 

Значен
ня оцінки ЄКТС 

Критерії  
оцінюван
ня 

Рівень 
компете нт-

ності 

Оцінка за 
національною  

шкалою 

екзам
ен 

залік 

ситуаціях, 
 - 

переконливо 
аргументує 
відповіді, 

- 
самостійно 
розкриває власні 
здібності 

8
2-89 

В дуже 
добре 

- 
здобувач вищої 
освіти вільно 
воло-діє 
теоретичним 
матеріалом, 
застосовує його 
на практиці,  

- вільно 
розв'язує вправи 
і задачі у 
стандартних 
ситуаціях,  

- 
самостійно 
виправляє 
допущені 
помилки, 

кількість 

яких незначна 

 

Достатні
й 
конструк

тивно-
варіативний 

 

добре  



С
уми 

балів за 
100- 

б
альною 
шкалою 

О
цінка  

в ЄКТС 

Значен
ня оцінки ЄКТС 

Критерії  
оцінюван
ня 

Рівень 
компете нт-

ності 

Оцінка за 
національною  

шкалою 

екзам
ен 

залік 

7
4-81 

С добр
е 

здобувач 
вищої освіти вміє 
зіставляти, 
узагальнювати, 
систематизувати 
інформацію під 
керівництвом 
викладача, 
загалом; 

- 
самостійно 
застосовувати її 
на практиці; 

-
контролювати 
власну діяльність; 

-
виправляти 
помилки, з поміж 
яких є суттєві, 

- 
добирати 
аргументи для 
підтвердження 
думок 

   

6
4-73 

D задов
ільно 

- 
здобувач вищої 
освіти відтворює 
значну частину 
теоретичного 
матеріалу; 

- виявляє 
знання і 
розуміння 
основних 
положень, 

- за 
допомогою 
викладача може 
аналізувати 
навчальний 
матеріал; 

- 
виправляти 
помилки, з-поміж 

яких є 
значна кількість 
суттєвих 

Серед
ній репродук-

тивний 

задов
ільно 

 

6 Е доста здобувач    



С
уми 

балів за 
100- 

б
альною 
шкалою 

О
цінка  

в ЄКТС 

Значен
ня оцінки ЄКТС 

Критерії  
оцінюван
ня 

Рівень 
компете нт-

ності 

Оцінка за 
національною  

шкалою 

екзам
ен 

залік 

0-63 тньо вищої освіти 
володіє 
навчальним 
матеріалом на 
рівні, вищому за 
початковий, 
значну частину 
його відтворює 
на 
репродуктивному 
рівні 

3
5-59 

F
Х 

незад
овільно 

з 
можливістю 

повто
рного 

склад
ання 

семес
трово 

здобувач 
вищої 

освіти 
володіє 

матеріало
м на 

рівні 
окремих 

фрагменті
в, що 

становлят
ь 

незначну 
частину 

навчальн
ого 

Низький 
рецептивно- 
продуктивний 

Незад
овільно 

не 
зараховано 

1
-34 

F незад
овільно 

з 
обов'язковим 

повто
рним 

вивче
нням 

дисци
пліни 

здобувач 
вищої 

освіти 
володіє 

матеріало
м на 

рівні 
елементарного 

розпізнан
ня і 

відтворен
ня 

окремих 
фактів, 

елементів
, об'єктів 

Низький 
рецептивно- 
продуктивний 

Незад
овільно 

не 
зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми 



навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи 

(модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; 

оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового 

модульного контролю) за графіком екзаменаційної сесії. Залік виставляється 

за результатами поточного модульного контролю, проводиться по 

завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 

 

 

 

ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, 

методисти та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію 

освітнього процесу Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв, Кодексу академічної доброчесності Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, Положення про систему забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, Положення про проведення практики студентів  

 

 

 

 



t

бакалаврського та магiстерського piBHiB Нацiоналъноi академiТ керiвних

калрiв культури i мистецтв, Системи внутрiшнього забезпечення якостi

ocBiTHboi дiялъностi та якостi вищоi освiти,

Кожен викладач ставить здобувачам вищоI освiти систему вимог та

правил поведiнки здобувачiв вищоi освiти на заняттях, доводить до Тх вiдома

*1ъrодrrпi рекомендацii щодо виконання рiзних видiв робiт, При цьому

обов'язково враховуються присутнiсть на заняттях та активнiсть пiд час

практично.о ,u""rr"; (не)лопустимiсть пропускiв та запiзнень на заняття;

користування 
. 
мобiльним телефоном, планшетом чи iншимл мобiльними

ПрисТрояМиПlДЧасЗаняТТя;несВосЧасНеВиконанняПосТаВленогоЗаВДанНя
тоЩо.

IIОЛIТИКА ДОБРОЧЕСНОСТI

Здобувач вищоi освiти виконуючи самостiйну або iндивiдуальну

роботу повинен дотримуватись полiiики доброчесностi. У разi наявностi

плагiату в будь-яких видах робiт здобувача вищот освiти BiH отримуе

незадовiЛьну оцiнКу i повиНен повторно виконати завдання, якi передбаченi у

силабусi.
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