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іншому ресурсі

Мова викладання

Українська

Цілі навчальної дисципліни
Мета дисципліни : опанування здобувачами вищої освіти теоретичних
та практичних компетентностей з мистецтва драматургії, тенденцій її
розвитку на різних етапах світової та вітчизняної історії, зокрема художніх
особливостей
української
національної
драми,
її
гуманістичної
спрямованості.
3. Завдання :
1. Вивчення основних етапів розвитку зарубіжної та української
драматургії як сфери художньої та духовної культури, яка впливає на
формування світоглядних пріоритетів поколінь.
2. Ознайомлення з творчістю видатних драматургів зарубіжного та
українського театру, поняттям «авторська система».
3.Засвоєння основних художніх напрямів, стилів жанрів, тенденцій у
драматургії в поєднанні з естетичними ідеями конкретного історичного
періоду і сучасності та практичних навичок художньо-естетичного аналізу
драматургічного твору та його сценічної інтепретації.
Предмет: – закономірності виникнення та розвиток зарубіжної і
української драматургії на різних етапах світової та вітчизняної історії.

Здобувачі вищої освіти повинні набути:
Загальні компетентності (ЗК):
 ЗК2. Здатність планувати та здійснювати власне наукове дослідження,
присвячене суттєвій проблемі сучасної науки у галузі педагогіки вищої
школи, сценічного мистецтва та культури. Здатність представляти
результати досліджень сучасного сценічного мистецтва у вигляді звітів
і публікацій державною або однією з іноземних мов. .

 ЗК4. Врахування впливу сценічного мистецтва на соціальні проблеми
та уміння досягти катарсичного стану оточуючого громадського
середовища при здійсненні професійної діяльності.
 ЗК5. Досягнення необхідних знань у розумінні ролі мистецтва, у тому
числі сценічного, в суспільстві з метою адекватної роботи за
майбутніми професіями у закладах культури і мистецтва.
 ЗК6. Здатність володіти сучасними принципами та методами
постановочної сценічної діяльності та технологіями створення
художньо-естетичного простору видовищних сценічних творів.
 ЗК7. Здатність володіти методикою аналізу драматургії сценічних
творів, застосовувати у практиці сценічної діяльності можливості
мистецьких засобів (вербальних, візуальних, аудіовізуальних,
образотворчих, пластичних).
 ЗК8. Удосконалення використання форм і методів педагогіки у процесі
виховання фахівців мистецької сфери. Здатність до аналізу,
зіставлення, порівняння педагогічних явищ, формування сучасного
педагогічного мислення щодо входження системи вищої освіти
України в Європейський простір вищої освіти.
 ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

 СК1. Здійснення аналізу сучасних проблем культури і мистецтва,
розуміння філософської та соціальної природи мистецтва. Розуміння
сутності методології наукового пізнання, змісту мистецької освіти та
управління освітньою діяльністю.
 СК2. Здатність визначення культурно-мистецьких явищ та виявлення
закономірностей розвитку сценічних видовищних мистецтв.
 СК3. Виділення найважливішої інформації в процесі розв’язання
проблем мистецтва режисури.
 СК5. Здатність до здійснення професійної діяльності, керівництво
творчим колективом головний режисер, керівник творчої майстерні
тощо.
 СК6. Здатність до творчої реалізації набутих знань та умінь у
професійній діяльності як режисера на високому інтелектуальному та
мистецькому рівні.
 СК7. Здатність до використання професійно-профільованих знань при
здійснені керівництва проектами та програмами у сфері матеріального
та нематеріального виробництва.
 СК8. Набуття та володіння знаннями для викладання професійноорієнтованих (з історії, теорії та практики режисури) дисциплін у
вищих навчальних закладах, колегіумах мистецького профілю.

 СК13. Здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової
діяльності режисера та викладача.
 СК17. Здатність взаємодіяти з аудиторією в процесі донесення
сценічного матеріалу, вільно і впевнено рпрезентувати свої ідеї
(художню інтерпретацію) під час публічного виступу.
Програмні результати навчання:
 ПР2. Набути знання, які дозволять орієнтуватись у культурних
процесах, мистецькому житті, сценічній діяльності як режисеру.
 ПР6. Набути знання для здійснення аналізу сценічних та
аудіовізуальних творів та використовувати його під час постановочної
діяльності.
 ПР7. Уміти використовувати набуті знання під час професійної
мистецької сценічної діяльності в якості творчого працівника –
режисера.
 ПР8. Уміти здійснювати професіональну діяльність на високому
інтелектуальному рівні з урахуванням світових досягнень в галузі
театрального та сценічного мистецтва.
 ПР9. Уміти провадити самостійну науково-дослідницьку роботу,
здійснювати керівництво науково-дослідною роботою наукових
(творчих) колективів з питань вивчення теорії і практики сучасної
режисури сценічних вистав, видовищних, святкових та концертних
заходів.
 ПР11. Уміти володіти методами науково-педагогічних досліджень,
навичками проведення діагностичних вимірів у розвитку особистості;
враховувати в педагогічній діяльності індивідуальні особливості
творчої особистості, включаючи вікові й психологічні; уміння
здійснювати педагогічний супровід процесу професіоналізації
здобувачів.
 ПР12. Уміти встановлювати соціально-психологічний комунікативний
контакт, індивідуально орієнтовану взаємодію, що забезпечує творчий
характер процесу професійної діяльності і навчання на високому
мистецькому рівні. Уміти зрозуміло доносити власні думки та творчі
ідеї, висновки, знання та їх обґрунтування до осіб, які є творчими
працівниками, чи тих, хто навчається сценічному мистецтву.
 ПР14. Активно виявляти готовність до прийняття рішень у складних і
непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та
прогнозування.
 ПР17. Приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах
розвитку сценічної (театральної, концертної, видовищної) культури;
вільно застосовувати основні принципи творчого розвитку сценічного
мистецтва, намагаючись впливати на соціокультурні зміни.

 ПР19. Розробляти інноваційні технології, застосовувати їх на практиці,
безперервно підвищуючи у цьому власну кваліфікацію. Сформувати
особистісну здатність до творчого розвитку, самостійного та
автономного навчання упродовж життя.
Перелік тем:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тенденції розвитку античної драматургії (4 год.)
Тенденції розвитку драматургії Середньовіччя (4 год.)
Тенденції розвитку драматургії Відродження (4 год.)
Тенденції розвитку драматургії XVII-XVIII ст. (4 год.)
Тенденції розвитку драматургії XIX-поч. XX ст. (4 год.)
Тенденції розвитку драматургії ХХ ст. (4 год.)
Тенденції розвитку сучасної драматургії (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. Побачити небо в алмазах. Чеховський «Дядя Ваня» очима сучасного
режисера. Всесвітня література у школах України (щомісячний науковометодичний журнал). 2015. № 12(414).С.57- 60.
3. Яке прекрасне людство! Шекспір на сучасній сцені. Всесвітня
література у школах України (щомісячний науково-методичний журнал).
2016. № 4 (418). С.18-20.
4. Вічна легенда Notre-Dame de Paris, або неземне кохання Квазімодо.
Всесвітня література у школах України (щомісячний науково-методичний
журнал). 2016. № 12(426). С. 19-23. Зайцева І.Є.
5. Зайцева І.Є. До питання інтерпретації як складової сучасного
театрального процесу /Зб. наукових праць
Діяльність продюсера в
культурно-мистецькому просторі ХХI століття : творчі діалоги
/Упор.,наук. ред., відп. за вип. : С.Садовенко. Київ: НАКККіМ, 2020.С.80 84.
6. Зайцева І.Є. Сучасна драматургія та театр на шляху творчих пошуків.
Теорія мистецтва та концепція збереження культурної спадщини. Сучасні

напрями дизайну та архітектури : матеріали I Міжнародної наукової
конференції, м. Полтава, 30 квітня, 2021р. /Міжнародний центр наукових
досліджень. – Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021.С 36 -39.
7.Тенденції розвитку драматургії
методичні рекомендації до
практичних занять і самостійної роботи студентів освітнього рівня «Магістр»
спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» / розроб. І.Є.Зайцева. Київ:
НАКККіМ, 2021.40с.
Основна:
1. Свербілова Т. Від модерну до авангарду: жанрово-стильова
парадигма української драматургії першої третини ХХ століття.
Черкаси : НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2009. 598 с.
2. 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.
3. 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.
4. Хороб С. Українська модерна драма кінця ХІХ – поч. ХХ ст.
(неоромантізм, символізм, експресіонізм). Івано-Франківськ : Плай,
2002. 413 c.
5. Шаповал М. Новітня конфігурація української драми: путівник
ілюзорного світу. Страйк ілюзій : антологія сучасної української
драматургії. Київ : Основи, 2004. 370 с.
Додаткова:
1. Івашків В. М. Українська романтична драма 30–80 рр. ХІХ ст. Київ :
Наук. думка, 1990. 142 с.
2. Українська драматургія. Золота збірка / передм. і коментар
Т. Бондар-Терещенко. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля. 2009. 413 с.
3. Хрестоматія з теорії драми : особливості драматургічного
мистецтва ХІХ–ХХ ст. / упоряд. П. П. Нестеровський. Київ : Мистецтво, 1988.
224 с.
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 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





усне або письмове опитування;
діалогове спілкування;
презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
диференційований залік/екзамен

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ
«Тенденції розвитку 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.
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
а

Лекційні заняття

Семінарські
заняття

7 занять х 4 = 28

7 занять х 6 = 42

Робот

(вико
нання

балів

20 балів

балів

Індивіду
ального

(максимум)

завда
ння)
10
(макс
имум)

28
(максимум)

42

20

(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:
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балів
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оцінка

20

6
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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:
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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
бакалаврського та магістерського рівнів Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, Системи внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти.
Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та
правил поведінки здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома
методичні рекомендації щодо виконання різних видів робіт. При цьому
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під час
практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття;
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними
пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання
тощо.
ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ
Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу
повинен дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в
будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти він отримує незадовільну
оцінку і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі.
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